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CONGRESSO NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 388, DE 2003 (*)

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Católica de Radiodifu
são Belavistense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Sebastião
da Bela Vista, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 88, de 29 de janeiro de 2002, que autoriza

a Associação Comunitária Católica de Radiodifusão Belavistense a executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Sebastião da Bela Vista, Estado
de Minas Gerais.

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

Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência.

------
(*) Republicado por haver saído com incorreções no D8F nO 114, de 31-7-03.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 483, DE 2003

Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Ministério Comunidade
Cristã para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Esta
do de Goiás.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/no, de 15 de abril de 2002, que outorga con

cessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para executar, por quinze anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de ,Goiânia,
Estado de Goiás.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N° 484, DE 2003

Agosto de 2003

Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Antônio Barbara para exe
cutar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Cianorte, Estado do Paraná.

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

cessão à Fundação Antônio Barbara para executar, por quinze anos, sem direito a exclusividade, serviço de radio
difusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL

o Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1° do art. 10 da Resolu
ção nO 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7° do art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional n° 32, de 2001, a Medida Provisória nO 120, de 11 de junho de 2003, que
"altera o art. 16 da Medida Provisória nO 2.181-45, de 24 de agosto de 2001, que dispõe sobre operações fi
nanceiras entre o Tesouro Nacional e as entidades que menciona, e dá outras providências", terá sua vigência
prorrogada pelo período de sessenta dias, a partir de 11 de agosto de 2003, tendo em vista que sua votação
não foi encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.

Congresso Nacional, 7 de agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente da Mesa do
Congresso Nacional.
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N° 397/03 - (CN ) - Do Senhor Senador
Paulo Paim 1° Vice-Presidente, no exercício da
Presidência do Senado Federal, comunicando
que o Presidente da República adotou e publicou
a Medida Provisória n° 120/03............................... 37209

N° 401/03 - (CN ) - Do Senhor Senador
Paulo Paim 1° Vice-Presidente, no exercício da
Presidência do Senado Federal, comunicando à
Câmara dos Deputados, que foi juntada ao pro-

cessado da Mensagem 1"10 23/03, lida e encami
nhada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização a Mensagem nO 91/03... 37210

N° 1.005/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do PDC 1"1°316/03. 37211

W 1.006/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do PDC 1"1°317/03. 37211

N° 1.007/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro Secretário do Senado Federal, en
caminhando o autógrafo do PDC 1"1°318/03........ 37212

N° 1.008/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do PDC nO 319/03. .. 37212

N° 1.009/03 - Do Senhor Senador Romeu
Tuma, Primeiro Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do PDC nO 320/03. 37213
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N° 1.010/03 - Do Senhor Senador Romeu N° 1.119/03 - Da Senhora Senadora Serys
Tuma, Primeiro Secretário do Senado Federal, Slhessarenko, Segunda Suplente, no exercício
encaminhando o autógrafo do PDC nO 321/03. 37213 da Primeira Secretaria do Senado Federal, co-

N° 1.026/03 - Do Senhor Senador Romeu municando que foi aprovado, em revisão, e enca-
Tuma, Primeiro Secretário do Senado Federal, minhado ao Excelentíssimo Senhor Presidente
encaminhando o autógrafo do PL n° 2.681/96. 37214 da República o PL nO 1.152/03. 37224

N° 1.027/03 - Do Senhor Senador Romeu N° 1.131/03 - Da Senhora Senadora Serys
Tuma, Primeiro Secretário do Senado Federal, Slhessarenko, Segunda Suplente, no exercício
encaminhando o autógrafo do PL nO 1.084/03. 37217 da Primeira Secretaria do Senado Federal, en-

caminhando o autógrafo do PDC nO 337/03. .... 37225
N° 1.028/03 - Do Senhor Senador Romeu

Tuma, Primeiro Secretário do Senado Federal, NO 1.132/03 - Da Senhora Senadora Serys
encaminhando o autógrafo do PL nO 1.083/03. 37218 Slhessarenko, Segunda Suplente, no exercício da

Primeira Secretaria do Senado Federal, encami-
N° 1.035/03 - Do Senhor Senador Romeu h d . f d PDC ° /0 37225. n an o o autogra o o n 338 3. .. .

Tuma, Primeiro Secretário do Senado Federal,
encaminhando o autógrafo do PDC nO NO 1.133 /03 - Da Senhora Senadora Serys

37219 Slhessarenko, Segunda Suplente, no exercício da
329/03. Primeira Secretaria do Senado Federal, encami-

N° 1.040/03 - Do Senhor Senador Romeu h d . f d PDC ° 339/03 37226n an o o autogra o o n . . .
Tuma, Primeiro Secretário do Senado Federal, N0 1.102/01 _ Do Senhor Deputado Aécio
comunicando que o Senado Federal aprovou o
Substitutivo da Câmara dos Deputados, oferecido Neves, Presidente da Câmara dos Deputados,

37220 referente ao Ofício n° 262/01, do Senhor Luis
ao PLP n° 1/A/91. Carlos Heinze, Presidente da Comissão de Agri-

N° 1.074/03 - Do Senhor Senador Romeu cultura e Política Rural. 37226
Tuma, Primeiro Secretário do Senado Federal,
comunicando que o Senado Federal aprovou, em N° 88/03 - Do Senhor Deputado Nelson
revisão, e encaminhou ao Excelentíssimo Senhor Pellegrino, Líder do PT, indicando o Deputado

João Grandão para integrar a CPI com a finalida-
Presidente da República o PL n° 354/03. 37220 de de investigar operações de combustíveis rela-

N° 1.076/03 - Do Senhor Senador Romeu cionadas com a sonegação dos tributos, máfia,
Tuma, Primeiro Secretário do Senado Federal, adulteração e suposta indústria de liminares. ....... 37227
comunicando que o Senado Federal aprovou, em N0 610/03 _ Do Senhor Deputado Eduardo
revisão, e encaminhou ao Excelentíssimo Senhor 37221 Campos, Líder do PSB, indicando o Deputado
Presidente da República o PL nO 4.828/98. Gonzaga Patriota para integrar a Comissão

N° 1.089/03 - Do Senhor Senador Romeu Especial destinada a efetuar estudo em relação
Tuma, Primeiro Secretário do Senado Federal, às matérias em tramitação na Casa, cujo tema
encaminhando o autógrafo do PDC nO 330/03. 37221 abranja o Sistema Tributário Nacional. 37227

N° 1.108/03 - Do Senhor Senador Romeu N° 611/03 - Do Senhor Deputado Eduar-
Tuma, Primeiro Secretário do Senado Federal, do Campos, Líder do PSB, indicando o Depu-
encaminhando o autógrafo do PL nO 4.014/01. 37221 tado Rogério Silva para integrar a Comissão de

N° 1.109/03 - Do Senhor Senador Romeu Trabalho, de Administração e Serviço Público. ..... 37227
Tuma, Primeiro Secretário do Senado Federal, N° 89/03 - Do Senhor Deputado Eliseu Re-
encaminhando o autógrafo do PL n° 1.728/99. 37222 sende, Presidente da Comissão de Finanças e

N° 1.103/03 - Do Senhor Senador Herácli- Tributação, encaminhando o PL nO 975-8/95,
to Fortes, Terceiro-Secretário, no exercício da apreciado pela referida Comissão. 37227
Primeira Secretaria do Senado Federal, encami- N° 90/03 - Do Senhor Deputado Eliseu Re-
nhando o autógrafo do PDC nO 332/03. 37223 sende, Presidente da Comissãb de Finanças e

N° 1.106/03 - Do Senhor Senador Herácli- Tributação, encaminhando o PL nO 2.002-A/96 e
to Fortes, Terceiro-Secretário, no exercício da apensados, apreciados pela referida Comissão... 37228
Primeira Secretaria do Senado Federal, encami- N° 91/03 - Do Senhor Deputado Eliseu Re-
nhando o autógrafo do PDC nO 331/03. 37224 sende, Presidente da Comissão de Finanças e

N° 1.117/03 - Da Senhora Senadora Serys Tributação, encaminhando o PL nO 120-A/99,
Slhessarenko, Segunda Suplente, no exercício apreciado pela referida Comissão.. 37228
da Primeira Secretaria do Senado Federal, co- N° 92/03 - Do Senhor Deputado Eliseu Re-
municando que foi aprovado, em revisão, e enca- sende, Presidente da Comissão de Finanças e
minhado ao Excelentíssimo Senhor Presidente Tributação, encaminhando o PL nO 376-A/96,
da República o PL n° 3.206/00. 37224 apreciado pela referida Comissão......................... 37228.
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NO 95/03 - Do Senhor Deputado Eliseu Re
sende, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, encaminhando o PL nO 5.736/01,
apreciado pela referida Comissão. 37228

N° 96/03 - Do Senhor Deputado Eliseu Re-
sende, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, encaminhando o PL nO 7.087/02,
apreciado pela referida Comissão. ... ........ ....... ...... 37228

N° 98/03 - Do Senhor Deputado Eliseu Re
sende, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, encaminhando o PL nO 415/03, apre-
ciado pela referida Comissão. 37229

N° 99/03 - Do Senhor Deputado Eliseu Re
sende, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, encaminhando o PL nO 537/03, apre-
ciado pela referida Comissão. 37229

NO 53/01 - Do Senhor Deputado João Cal
das, solicitando a criação de Comissão Externa
com a finalidade de averiguar e fiscalizar o Mi-
nistério da Seca. 37229

COMUNICAÇÕES

- Do Senhor Deputado Dr. Heleno, comu
nicando sua filiação ao PP e seu desligamento
do PSDB. 37229

- Do Senhor Deputado Jovair Arantes, co
municando sua filiação ao PTB e seu desliga-
mento do PSDB. 37232

- Do Senhor Deputado Luiz Piauhylino, co
municando sua filiação ao PTB e seu desliga-
mento do PSDB. 37234

- Do Senhor Deputado Salvador Zimbaldi,
comunicando sua filiação ao PTB e seu desliga-
mento do PSDB. 37237

- Do Senhor Deputado Osmânio Pereira,
comunicando a sua filiação ao PTB. 37239

REQUERIMENTOS

- Do Senhor Deputado Aloizio Mercadante,
Líder do PT, requerendo a instituição de Comis-
são Externa com a finalidade de acompanhar o
processo de privatização do BANESPA. ......... ...... 37241

- Do Senhor Deputado Luis Carlos Heinze,
Presidente da Comissão de Agricultura e Política
Rural, requerendo a criação de Comissão Exter
na para averiguar e levantar os problemas rela
cionados aos focos de febre aftosa em território
nacional. 37241

- Do Senhor Deputado Ronaldo Vascon
cellos, Presidente da Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado, Violên
cia e Narcotráfico, requerendo a instituição de
Comissão Externa a fim de aprofundar informa
ções a respeito das denúncias veiculadas pela
imprensa, relativas ao desvio de dinheiro público

na Câmara e na Prefeitura Municipal de São
Gonçalo - RJ. 37242

- Do Senhor Deputado Adão Pretto e ou
tros, requerendo a constituição de Comissão
Externa da Câmara dos Deputados para averi
guar os danos econômicos e outros graves pro
blemas causados aos produtores e ao Estado do
Rio Grande do Sul em decorrência dos focos de
febre aftosa. 37242

- Do Senhor Deputado Aldir Cabral, reque
rendo a criação de Comissão Externa para
acompanhar, no Estado do Rio de Janeiro e no
interesse da segurança pública e do desarma
mento da população, a apuração dos fatos rela
cionados com o desvio de munição adquirida
pela Polícia Militar e não encontrada nos esto-
ques da corporação. 37243

- Do Senhor Deputado Alberto Fraga, re
querendo a criação de Comissão Externa com a
finalidade de obter esclarecimentos sobre a situ-
ação comercial entre Brasil e Canadá............... .... 37244

- Do Senhor Deputado Aloizio Mercadante,
solicitando designação de delegação para acom
panhar a Segunda Cumbre de Presidentes Lati-
no-americanos e da União Européia. 37245

- Do Senhor Deputado Aloizio Mercaaante,
requerendo a criação de Comissão Externa para
acompanhar a próxima Cúpula das Américas, em
Quebec, Canadá, bem como, caso se julgue con
veniente, a reunião preparatória dos Ministros do
Mercosul, a ser realizada em Buenos Aires,
Argentina. 37245

- Do Senhor Deputado Arnaldo Faria de
Sá, solicitando a criação de Comissão Externa
com a finalidade de ouvir, nos Estados, autorida
des públicas, representantes de segmentos in
dustriais, comerciais, de segurança, de serviço,
de transportes, de especialistas em fontes alter
nativas de energia, como a eólica e solar e da
população em geral, sobretudo, com os que mais
serão afetados com a crise energética que atin
ge o País, com o objetivo de traçar diagnóstico e
propor soluções que mais consultem aos interes-
se do País. 37247

- Do Senhor Deputado Ariston Andrade, re
querendo a criação de Comissão Externa para re
presentar a Câmara dos Deputados na inaugura
ção do Complexo Industrial FORO NORDESTE, no
Centro Industrial de Aratu, Município de Camaçari,
Bahia. 37248

- Do Senhor Deputado Ariston Andrade e
outros, requerendo a criação de Comissão Exter
na para estudo e acompanhamento das conse
qüências da seca que assola a região Nordeste
do Brasil e acompanhar as ações desenvolvidas
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pelo Governo Federal, através da Câmara de
Gestão do Convívio com o Semi-árido e Inclusão
Social, com a finalidade de apresentar ao Poder
Executivo medidas efetivas de combate aos seus
efeitos. 37249

- Do Senhor Deputado Benedito Dias, re
querendo a criação de Comissão Externa para
visitar hospitais e instituições de saúde perten
centes ao Sistema Único de Saúde - SUS, em
todo o País................ 37249

- Do Senhor Deputado Clementino Coelho,
solicitando a constituição de Comissão Externa
para conhecer o modelo de privatização e desre
gulamentação do setor energético na Califórnia
-EUA. 37249

- Dos Senhores Deputados Dr. Hélio e Dr.
Rosinha, solicitando a designação de Comissão
Externa para averiguar as causas de morte por li-
poaspiração. 37250

- Do Senhor Deputado Dr. Hélio, requeren
do a constituição de Comissão Externa para
acompanhamento e diagnóstico da situação
atual dos hospitais públicos e filantrópicos do
País. 37251

- Do Senhor Deputado Dr. Hélio, requerendo
a instituição de Comissão Externa que especifica.. 37251

- Dos Senhores Deputados Dr. Rosinha e
Gilmar Machado, requerendo a criação de Co
missão Externa para visitar o Centro de Lança-
mento de Alcântara. 37254

- Dos Senhores Deputados Eduardo Bar
bosa e Agnelo Queiroz, requerendo a criação de
Comissão Externa destinada acompanhar a pre
paração e realização da 11 Assembléia Mundial
da ONU sobre o Envelhecimento. 37255

- Do Senhor Deputado Eduardo Campos e
outros, requerendo a constituição de Comissão
Externa destinada a acompanhar as eleições
venezuelanas. 37255

- Da Senhora Deputada Elcione Balbalho,
requerendo a instituição de Comissão Externa
com o objetivo de apurar os fatos recentes envol-
vendo a mexicana Glória Trevi. 37255

- Do Senhor Deputado Fernando Gabeira,
requerendo a instituição de Comissão Externa
para fiscalizar os exercícios de emergência -
Usina Nuclear Angra 11. 37256

- Dos Senhores Deputados Fernando Fer
ro e Walter Pinheiro, requerendo a constituição
de Comissão Externa para avaliar a situação de
funcionamentos e as causas da crise dos hospi
tais universitários federais dos Estados de Per-
nambuco, Bahia e Rio de Janeiro. 37256

- Do Senhor Deputado Gilmar Machado,
requerendo a instituição de Comissão Externa

destinada a Acompanhar a Implementação da
Declaração, dos Tratado e Plano de Ação apro
vados na 111 Conferência Mundial de Combate ao
Racismo, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas
realizada na África do Sul. 37257

- Do Senhor Deputado Haroldo Lima e ou
tros, requerendo a constituição de Comissão
Externa para averiguação dos fatos relacionados
com a execução do acordo firmado entre o go
verno brasileiro e o governo norte-americano so
bre salvaguardas tecnológicas relacionadas à
participação dos Estados Unidos da América nos
lançamentos a partir do Centro de lançamento
de Alcântara. 37258

- Da Senhora Deputada Iara Bernardi, re
querendo a constituição de Comissão Externa
destinada a averiguar as condições de seguran
ça nos estúdios de gravações de programas in
fantis, e acompanhar as investigações das cau
sas do incêndio nos estúdios do programa Xuxa
Park. 37259

- Do Senhor Deputado Inácio Arruda e ou-
tros, requerendo a criação de Comissão Externa
com a finalidade de acompanhar junto ao Minis-
tério da Integração Nacional os estudos que vi-
sam à reestruturação da Sudene, Sudam e suas
conseqüências para as regiões e para o País....... 37260

- Do Senhor Deputado Ivan Valente, re
querendo a instituição de Comissão Externa
para averiguar in loco o processo que levou à
construção do condomínio Residencial Barão
de Mauá, na cidade de São Paulo, em área
contaminada por 44 substâncias tóxicas, bem
como para acompanhar a apuração de respon
sabilidade e as providências que estão sendo
adotadas pelas autoridades. competentes no
sentido da prevenção, proteção das pessoas e
reparação dos danos huma.nos, patrimoniais,
morais e ambientais. 37261

- Do Senhor Deputado Jair Menegetli, re
querendo a criação de Comissão Externa de Re
presentação da Gâmara dos Deputados para
averiguar as condições de vida dos brasileiros,
descendentes de japoneses que emigraram para
o Japão com objetivo de trabalhar. 37261

- Dos Senhores Deputados Jair Menegelli
e Carlos Santana, requerendo a criação de Co
missão Externa de Representação da Câmara
dos Deputados para averiguar a crise na avia-
ção civil. 37262

- Do Senhor Deputado José Janene, re
querendo a criação de Comissão Externa para
apurar denúncias de abusos de autoridade, por
parte de Promotor, cometidos contra criança no
Estado do Paraná. .. 37263
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- Do Senhor Deputado João Herrmann
Neto, requerendo a criação de Comissão Externa
com o objetivo de observar e acompanhar os
acontecimentos nos territórios palestinos e de vi-
sitar o Sr. Yasser Arafat. 37263

- Do Senhor Deputado Júlio Redecker, re
querendo a criação de Comissão Externa para
investigar in loco, as conseqüências da invasão
da fazenda "Ana Paula Agropastoril" em Hulha
Negra RS. 37264

- Do Senhor Deputado Luís Barbosa, re
querendo a instituição de Comissão Externa com
finalidade de acompanhar os Ministros das Rela-
ções Exteriores e das Minas e Energia em via-
gem à Venezuela, com vistas à agilização das
obras de construção da linha de transmissão da
Hidrelétrica de Guri até a fronteira com o Brasil... 37265

- Da Senhora Deputada Luíza Erundina e
outros, solicitando a constituição de Comissão
Externa para averiguar in loco as causas e as
graves conseqüências das enchentes na cidade
de São Paulo. 37266

- Da Senhora Deputada Luíza Erundina e
outros, requerençJo a instalação de Comissão
Externa destinada a averiguar e invasão da Uni
versidade Federal da Bahia por parte da Polícia
estadual. 37266

- Do Senhor Deputado Luiz Carlos Hauly,
requerendo a criação de Comissão Externa para
participar da reunião entre os representantes dos
países do Mercosul e Comunidade Econômica
Européia. 37266

- Do Senhor Deputado Luiz Carlos Hauly,
requerendo a designação de comitiva de parla
mentares para comparecer à posse do primeiro
Presidente do Timor Leste. 37266

- Do Senhor Deputado Luiz Carlos Heinze,
requerendo a criação de Comissão Externa para
fazer levantamento da situação da febre aftosa
no Rio Grande do Sul. 37267

- Dos Senhores Deputados Marcos Afonso
e Jaques Wagner, requerendo a criação de Co
missão Externa para avaliar os danos ambientais
e sociais causados pela desova de resíduos sóli
dos industriais nas nascentes do rio Formiga no
Estado de Minas Gerais. . 37267

- Do Senhor Deputado Marcos Rolim, re
querendo a criação de Comissão Externa para
acompanhar as eleições no Haiti. 37268

- Do Senhor Deputado Nilmário Miranda,
requerendo a criação de Comissão Externa com
intuito de verificar, "in loco", os efeitos perversos
causados pelo rebaixamento do nível das águas
do reservatório de Furnas e seu impacto para

700 mil pessoas que moram nos 34 municípios
lindeiros , 37268

- Do Senhor Deputado Paes Landim, re
querendo a criação de Comissão Externa para
visitar um conjunto de Unidades de Conservação
federais :...................................................... 37269

- Do Senhor Deputado Paulo Delgado, re
querendo a criação de Comissão Externa para
tomar conhecimento acerca das divergências so
bre o processo de paz no Oriente Médio e situa
ção de conflito existente entre o Governo de
Israel e a Autoridade Palestina. 37270

- Do Senhor Deputado Pompeo de Mattos,
requerendo a criação de Comissão Externa para
acompanhar a crise financeira da Companhia Va-
rig. 37270

- Do Senhor Deputado Rodrigo Maia, re
querendo a criação de Comissão Externa desti
nada a vistoriar as rodovias. privatizadas, sugerir
alterações nas novas privatizações que ocorrerão
a partir de março e analisar formas que possam
propiciar a redução dos preços dos pedágios co-
brados. 37271

- Do Senhor Deputado Ronaldo Vasconce
los, requerendo a criação de Comissão Externa
para acompanhar os trabalhos do ''Terceiro Fó
rum Internacional de Parlamentares e Autorida
des Locais: Turismo e Segurança Pública no Sé-
culoXXI". 37271

- Do Senhor Deputado Ronaldo Vasconce
los, requerendo a criação de Comissão Externa
para Acompanhar o acidente ecológico ocorrido
nas cidades de Formiga e Córrego Fundo - MG. 37275

- Do Senhor Deputado Sérgio Novais, soli
citando a constituição de Comissão Externa
para conhecer a situação dos serviços de água e
esgoto nas províncias da Argentina. 37275

- Da Senhora Deputada Tânia Soares e
outros, requerendo a criação de Comissão Exter
na com finalidade de acompanhar o pedido de
instauração de .painel penante a Organização
Mundial do Comércio - OMC. 37276

- Da Senhora Deputada Teima de Souza,
requerendo a criação de Comissão Externa para
representar esse Parlamento na Assembléia Ge-
rai da ONU 37277

- Da Senhora Deputada Vanessa Grazzio
tin e outros, requerendo a criação de Comissão
Externa para acompanhar a execução da opera
ção Cobra, Plano Colômbia e a prisão do Padre
Francisco Antônio Cardena Colazzo. 37278

- Do Senhor Deputado Wagner Rossi, re
querendo a criação de Comissão Externa com a fi-
nalidade de acompanhar as negociações concer-
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nentes à greve dos portuários no Porto de Santos
-SP ..

- Do Senhor Deputado Walter Pinheiro, re-
querendo a criação de Comissão Externa para
comparecer ao Município de Pau Brasil - BA. ....

N° 881/03 - Da Senhora Deputada Angela
Guadagnin, Presidente da Comissão de Seguri
dade Social e Família, solicitando tramitação con-
junta do PL n° 6.548 e do PL nO 1.154/95 ..

NO 1.024/03 - Da Senhora Deputada Ma
ria do Rosario, solicitando a retirada do PL nO
1.232/03 .

NO 1.032/03 - Do Senhor Deputado Aloy
sio Nunes Ferreira, requerendo a retirada do re-
curso nO 31/03 ..

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 93/2003 - do Sr. Gonzaga Patriota 
Acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Fe-
deral. ..

N° 114/2003 - do Sr. Bernardo Ariston 
Dá nova redação ao art. 45 e acrescenta o § 6°
ao art. 77 da Constituição Federal e adota outras
providências .

N° 117/2003 - Do Sr. Alberto Fraga e ou
tros - Acrescenta o inciso VI e o § 10° ao art.
144 da Constituição Federal, criando as polícias
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
e dá outras providências ..

NO 118/2003 - Do Sr. Roberto Magalhães e
outros - Acrescenta o § 8° ao art .. 150, da Cons
tituição Federal, estabelecendo limites para as
alíquotas do imposto de renda incidentes sobre a
remuneração dos trabalhadores, empregados ou
autônomos .

N° 120/2003 - Do Sr. Luiz Sérgio e outros 
Dá nova redação ao § 1° do art. 58 da Constitui-
ção Federal. ..

N° 121/2003 - Do Sr. Almir Moura e outros 
Dá nova redação aos incisos 11 e IV do art. 8° da
Constituição Federal, a fim de dispor sobre a li-
berdade sindical. ..

PROJETO DE LEI

N° 1.539/2003 - Do Sr. João Paulo Gomes
da Silva - Acrescenta parágrafo 3° ao art. 74 do
Código Brasileiro de Trânsito - Lei n° 9.503, de
23 setembro de 1997 .

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 500/2003 - da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional - Aprova o tex
to do Acordo entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo dos Estados Uni
dos Mexicanos sobre Isenção de Vistos em Pas-

37279

37279

37279

37280

37280

37280

37284

37288

37291

37297

37300

37304

saportes Comuns, celebrado em Brasília, em 23
de dezembro de 2000 .

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 7-8-03
IV - Ordem do Dia

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
claração de prejudicialidade dos Destaques para
Votação em Separado nOs 8 e 12 ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Conti
nuação da votação, emprimeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nO 40-B, de
2003, que modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96,
142 e 149 da Constituição Federal, o art. 8° da
Emenda Constitucional nO 20, de 1998, e dá ou-
tras providências ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção e aprovação de requerimento de preferência
para a apreciação dos Destaques para Votação
em Separado nOs 5,6 e 14 .

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. Pela
ordem.) - Necessidade de obtenção de quorum
regimental para continuidade da votação ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Soli
citação aos Srs. Deputados do registro de pre-
sença para continuidade da votação .

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados ROSE DE FREITAS (PSDB - ES),
BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ), CELSO
RUSSOMANNO (PP SP), ROBERTO
JEFFERSON (PTB - RJ), EUNíCIO OLIVEIRA
(PMDB - CE), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB -
SP), PEDRO HENRY (PP - MT) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Nuli
dade da primeira votação do requerimento de
preferência _ ..

Realização de nova votação ..

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

CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG - Pela
ordem) - Consulta à Presidência sobre aprecia
ção também do Destaque para Votação em Se-
parado n° 1 -. .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Inclusão do Destaque para Votação em Separa-
do nO 1 no requerimento de preferência .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BAj ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Aprovação do requerimento de preferência ..

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados DR. ROSINHA (PT - PR), BETO
ALBUQUERQUE (PSB - RS) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção da Emenda Aglutinativa n° 8 ..

37304

37309

37309

37310

37310

37310

37310

37311

37315

37315

37316

37316

37316

37316

37316

37316
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Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado MICHEL TEMER (PMDB
-SP) .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado WILSON SANTOS (PSDB - MT) .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ENÉAS
(PRONA - SP), PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB 
AC), ALCEU COLLARES (PDT - RS), NELSON
PROENÇA (PPS - RS), EDUARDO CAMPOS
(PSB- PE), INALDO LEITÃO (Bloco/PL - PB),
IBRAHIM AB1-ACKEL (PP - MG), ROBERTO
JEFFERSON (PTB - RJ), ROSE DE FREITAS
(PSDB - ES), EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB 
CE), JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL),
NELSON PELLEGRINO (PT - BA), ALDO
REBELO (PCdoB - SP) .

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados WALTER FELDMAN (PSDB - SP),
MORONI TORGAN (PFL - CE) ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DR. EVILÁSIO (PSB -
SP) .

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP),
RICARDO BARROS (PP - PR), LUIZ ANTONIO
FLEURY (PTB - SP), NICIAS RIBEIRO (PSDB-
PA) .

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, a Sra. Deputada NICE LOBÃO (PFL - MA)......

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Encerramento da votação .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
(PP- MG) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Aprovação da Emenda Aglutinativa nO 8 ..

Declaração de prejudicialidade dos Desta
ques para Votação em Separado nOs 1, 5, 6 e 14.

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

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção de requerimento de preferência para votação
do Destaque para Votação em Separado n° 9......

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

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Esclarecimento ao Plenário sobre origem da
emenda aglutinativa , .

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

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sus-
pensão da sessão por 5 minutos .

37317

37318

37318

37320

37320

37320

37321

37321

37321

37321

37321

37327

37327

37327

37328

37328

37328

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rea-
bertura da sessão. 37328

Votação e aprovação do requerimento. 37328

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) - Pe-
dido de verificação de votação. 37328

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Defe-
rimento do pedido de verificação. 37328

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
SARNEY FILHO (PV MA), NELSON
PELLEGRINO (PT - BA), L1NCOLN PORTELA
(Bloco/PL - MG), ROBERTO JEFFERSON (PTB
- RJ), EDUARDO CAMPOS (PSB - PE),
NELSON PROENÇA (PPS - RS), OSMAR
SERRAGLlO (PMDB - PR), INÁCIO ARRUDA
(PCdoB - CE), CELSO RUSSOMANNO (PP 
SP), NELSON PELLEGRINO (PT - BA), LAURA
CARNEIRO (PFL - RJ). 37328

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG). 37329

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ALCEU
COLLARES (PDT - RS),. LAURA CARNEIRO
(PFL - RJ), ALBERTO GOllDMAN (PSDB - ~P),

LAURA CARNEIRO (PFL - RJ), ENEAS
(PRONA - SP)....................................................... 37329

Usou da palavra pela. ordem o Sr. Depu-
tado PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM). 37329

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Anún-
cio da realização de sessão ordinária às 14h. 37329

Encerramento da sessão por inexistência
de quorum. 37329

V - Encerramento
2 - ATA DA 1343 SESSÃO DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS, SOLENE,
MATUTINA, DA 13 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 523 LEGISLATURA, EM 7 DE
AGOSTO DE 2003

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

anterior
111- Leitura do expediente
SESSÃO SOLENE DE 7-8-03
IV - Homenagem

Transcurso do centenário de fundação da
Ordem dos Padres Barnabitas no Brasil. 37351

PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Con
vite aos Padres Giovanni Incampo, representante
dos Barnabitas no norte do Brasil; Luiz Antônio
do Nascimento Pereira, Mestre de Noviços; Mário
Pozzoli, Presidente do Projeto Providência de
Belo Horizonte; e ao Sr. José Chaar Abdul-Kha
lek, Coordenador do Projeto Providência em Belo
Horizonte, para composição da Mesa dos traba-
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lhos. Justificativa da ausência do Presidente
João Paulo Cunha à sessão solene. 37351

ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA),
MAURO BENEVIDES (PMDB - CE), CELCITA
PINHEIRO (PFL - MT), JOSÉ MILlTÃO (PTB 
MG), MIGUEL DE SOUZA (Bloco/PL - RO) 
Transcurso do centenário de fundação da Ordem
dos Padres Barnabitas no Brasil. 37351

PRESIDENTE (Zenaldo Coutinho) - Agra
decimento aos Parlamentares e convidados pre-
sentes :............................................................. 37358

V - Encerramento
3 - ATA DA 1353 SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, DA 13 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 523 LEGISLATURA, EM 7 DE
AGOSTO DE 2003

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

anterior
111- Leitura do expediente
SESSÃO ORDINÁRIA DE 7-8-03

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Mani-
festação de pesar pelo falecimento do jornalista
Roberto Marinho. 37359

ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA. Pela
ordem.) - Manifestação de pesar pelo falecimen
to do jornalista Roberto Marinho. Apresentação
de proposição. 37359

JEFFERSON CAMPOS (PSB - SP. Pela
ordem.) - Manifestação de pesar pelo falecimen-
to do jornalista Roberto Marinho. 37359

IV - Pequeno Expediente

CHICO ALENCAR (PT - RJ) - Manifesta
ção de pesar pelo falecimento do jornalista Ro
berto Marínho. Declaração do voto de abstenção
do orador durante a votação, em 10 turno, da pro-
posta de reforma previdenciária. ......... ......... ......... 37360

MURILO ZAUITH (PFL - MS) - Repúdio
às ações de vandalismo praticadas por manifes
tantes contrários à reforma previdenciária nas
dependências da Casa. Desinteresse do Gover
no Federal pela discussão da proposta reformista
com a sociedade brasileira. 37362

GERALDO RESENDE (PPS - MS) - Ma
nifestação de pesarpelo falecimento do jornalista
Roberto Marinho. Transcurso do 580 aniversário
da explosão da bomba atômica na cidade de Hi-
roshima, Japão. 37362

EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or-
dem.) - Manifestação de pesar pelo falecimento
do jornalista Roberto Marinho. 37363

PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR) -
Crise financeira dos Municípios do Estado de Ro-
raima decorrente da queda na arrecadação fiscal.

Insuficiência do repasse de recursos oriundos do
Fundo de Participação dos Municípios.................. 37363

RENATO COZZOLlNO (PSC - RJ. Pela or-
dem.) - Homenagem póstuma ao jornalista Ro-
berto Marinho. 37364

ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ. Pela ordem.) 
Manifestação de pesar pelo falecimento do jorna-
lista Roberto Marinho. 37364

JOÃO CORREIA (PMDB - AC) - Manifes
tação de pesar pelo falecimento do jornalista Ro
berto Marinho. Declaração de voto contrário do
orador à proposta de reforma previdenciária e à
taxação de inativos. 37364

TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS) 
Manifestação de pesar pelo falecimento do jorna
lista Roberto Marinho. Aspectos positivos da pro-
posta de reforma previdenciária. 37365

MAX ROSENMANN (PMDB - PR) - Críti
cas ao tratamento dispensado pelo Ministério do
Meio Ambiente à empresa BS Colway Pneus, do
Município de Piraquara, Estado do Paraná. Reco
nhecimento internacional do padrão de excelên
cia das atividades desenv.olvidas pela empresa.
Solicitação ao Presidente Luiz Inácio Lula da Sil
va de criação de grupo de trabalho misto de téc-
nicos dos Ministérios para avaliação do tema. ....... 37366

VEDA CRUSIUS (PSDB - RS) - Manifes
tação de pesar pelo falecimento do jornalista Ro
berto Marinho. Mensagem 'enviada pela oradora
à família do jornalista..... :....................................... 37369

WILSON SANTOS (PSDB - MT) - Impro
cedência de denúncia apresentada pelo Depu-
tado Sarney Filho sobre conivência do Governa-
dor do Estado de Mato Grosso. Blairo Maggi, com
a prática de crime ambiental no Estado. Importân-
cia do setor agropecuário para a economia
mato-grossense, em especial do cultivo de soja..... 37369

EDUARDO PAES (PSDB - RJ) - Incoe
rência política do PT na apreciação da proposta
de reforma previdenciária. Contrariedade à trans
ferência da sede da Agência Nacional de Saúde
da cidade do Rio de ~aneiroparaBrasília. 37371

BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS)
Apoio à fixação de subteto remuneratório único
para os Poderes Executivo, Judiciário e Legislati
vo dos Estados, ao ensejo da reforma previden
ciária. Transcurso do 1460 aniversário de emanci
pação político-administrativa do Município de
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. ........ 37372

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Boas-vindas às Deputadas estrangeiras participan
tes do Encontro de Parlamentares sobre Fbpula-
ção e Desenvolvimento, em realização na Casa...... 37373

DRA. CLAIR (PT - PR) -Aperfeiçoamen-
to, pela Casa, da proposta de reforma previden-



37387

37389

37388

37388

37385

37390

37386

37386

37390

37390

37391

37381

37379

37378

37381

37376

37378

37381

37382

37376

37375

37377

JOÃO ALFREDO (PT - CE) - Transcurso
do 29° aniversário de falecimento de Frei Tito de
Alencar Lima .

BOSCO COSTA (PSDB - SE) - Justificati
va de voto contrário à proposta de reforma previ
denciária. Necessidade de aperfeiçoamento do
projeto de reforma tributária apresentado pelo
Poder Executivo ..

CARLOS SOUZA (Bloco/PL - AM) - Soli
citação ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, e ao
Secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, de
adoção de medidas relativas à greve de servido
res da Receita Federal em Manaus, Estado do
Amazonas ..

WAGNER LAGO (PDT - MA) - Justificati
va de voto contrário à proposta de reforma previ-
denciária ..

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
SP) - Empenho do orador na prorrogação do Pro
grama de Recuperação Fiscal. Violação, pelo Po
der Executivo, da boa técnica legislativa pela inclu
são de dispositivo sobre prorrogação do REFIS no
texto da Medida Provisória n° 125, de 2003, sobre
comercialização de diamantes brutos ..

SIMÃO SESSIM (PP - RJ) - Manifestação
de pesar pelo falecimento do jornalista Roberto
Marinho .

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA) - Defesa
da utilização de fontes alternativas de energia
para combate à poluição ambiental. .

ADÃO PRETTO (PT - RS) - Conveniência
da redução do montante de recursos destinados
ao pagamento da dívida externa, para implemen-
tação da reforma agrária no País .

SERAFIM VENZON (PSDB - SC) - Su
gestões ao Governo Federal para desenvolvi-
mento do setor educacional no País ..

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Acerto
de decisão do Tribunal Administrativo da Organi
zação Internacional do Trabalho relativa ao afas
tamento do Embaixador brasileiro José Maurício
Bustani do cargo de Diretor-Geral da Organiza
ção para Proibição de Armas Químicas da ONU..

DR. ROSINHA (PT - PR) - Transcurso do
58° aniversário da explosão das bombas atômi
cas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e
Nagasaki ..
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ciária. Conveniência da rejeição do Projeto de Lei JOÃO FONTES (PT - SE) - Contrarieda-
n° 4.302, de 1998, sobre relações de trabalho de à aprovação da proposta de reforma previden-
temporário e terceirização de serviços.................. 37374 ciária. Solidariedade aos servidores públicos pe-

ÁTILA LINS (PPS - AM) - Indicação ao las manifestações de protesto contra a reforma.... 37383
Poder Executivo para criação de Superintendên- DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA) - Arti-
cia da Receita Federal no Estado do Amazonas... 37374 go Pólo & Pronex, de autoria do Prof. Allan Kar

dec Duailibe Barros Filho, sobre a instalação de
pólo siderúrgico em território maranhense, publi
cado no jornal O Estado do Maranhão. Acerto
da aprovação da proposta de reforma previden-
ciária. 37383

MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PP -
MG) - Justificativa do voto contrário à proposta
de reforma previdenciária ..

ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Como lí-
der.) - Manifestação de pesar pelo falecimento
do jornalista Roberto Marinho .

SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA) 
Esclarecimento sobre valores contidos no contra-
cheque de Ministra do Tribunal de Justiça do Ma-
ranhão. Réplica a discurso do Deputado Profes-
sor Luizinho a respeito do contrato celebrado en-
tre o Ministério Extraordinário de Segurança Ali-
mentar e Combate à Fome e a UNESCO sobre
implantação do Programa Fome Zero ..

B. SÁ (PSDB - PI) - Distorções do siste
ma financeiro nacional. Necessidade de redução
da taxa básica de juros para a retomada dos in
vestimentos e conseqüente desenvolvimen.to do
País ..

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) -Ine
ficácia da municipalização da Fundação Nacional
de Saúde no Estado de Rondônia ..

COLBERT MARTINS (PPS - BA) - Mani
festaçãode pesar pelo falecimento do jornalista
Roberto Marinho. Aprovação, em primeiro turno,
da proposta de reforma previdenciária. .. .

JOÃO MENDES DE JESUS (Bloco/PSL -
RJ) - Filiação do orador ao PSL. .

JAIR BOLSONARO (PTB - RJ - Pela or-
dem) - Manifestação de pesar pelo falecimento
do jornalista Roberto Marinho .

ALBERTO FRAGA (PMDB - DF) - Contra
riedade à aprovação da proposta de reforma pre
videnciária, pelo caráter prejudicial aos servido-
res públicos. Esperança de afierações na propos-
ta ao ensejo do segundo turno de votação .

ADELüR VIEIRA (PMDB - SC) - Defesa
de municipalização de impostos na reforma tribu-
tária em discussão na Casa. Necessidade de im
plementação da reforma agrária após a aprova-
ção da reforma tributária ..

ROGÉRIO TEÓFILO (PFL - AL) - Mani
festação de pesar pelo falecimento do jornalista
Roberto Marinho ..



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 8 37199

JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF) 
Manifestação de pesar pelo falecimento do jorna
lista Roberto Marinho. Merecimento do prêmio de
melhor empresa distribuidora de energia elétrica
do Brasil concedido à Companhia Paulista de
Força e Luz. 37391

AGNALDO MUNIZ (PPS - RO - Pela or-
dem) - Publicação Informativo Rondônia 23. ...... 37391

SARAIVA FELIPE (PMDB - MG - Pela or
dem) - Manifestação de pesar pelo falecimento
do jornalista Roberto Marinho. Anúncio de apre
sentação de requerimento para realização de
sessão solene em homenagem póstuma ao
ex-Deputado Federal Sérgio Arouca. 37394

ZICO BRONZEADO (PT - AC) - Artigo O
jornalismo sustentável - o novo desafio da cate
goria, de autoria do jornalista acreano Romerito
Aquino, publicado no jornal Página 20. Manifes
tação de pesar pelo falecimento do jornalista Ro-
berto Marinho. 37394

LEANDRO VILELA (PMDB - GO) - Mani
festação de pesar pelo falecimento do jornalista
Roberto Marinho. Crescimento das exportações
do agronegócio no País......................................... 37395

NILTON CAPIXABA (PTB - RO) - Defesa
da implantação, no Estado de Rondônia, do Pro
jeto Tipitamba, da Empresa Brasileira de Pesqui
sa Agropecuária - EMBRAPA, referente à pre-
paração da terra para o plantio sem queimadas. .. 37397

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sau-
dação ao Governador do Estado de Roraima,
Flamarion Portela, em visita à Casa...................... 37399

DAVI ALCOLUMBRE (PDT - AP) - Lança-
mento, pelo Governo do Estado do Amapá, do
Programa Primeiro Emprego. 37399

DR. HELENO (PP - RJ) - Manifestação
de pesar pelo falecimento do jornalista Roberto
Marinho. Acerto da recriação, pelo Governo Fe
deral, da Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste. Encerramento da primeira fase do
Programa de Iniciação Desportiva da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer de Duque de Caxi
as, Estado do Rio de Janeiro. Inauguração de
obras de infra-estrutura urbana pelo Prefeito
José Camilo Zito dos Santos Filho. . 37400

MAURíCIO RABELO (Bloco/PL - TO) 
Manifestação de pesar pelo falecimento do jorna
lista Roberto Marinho. Acerto da aprovação da
proposta de reforma previdenciária. 37402

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Participação do Ministro da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, Roberto Rodrigues, no Semi
nário da Cultura da Mandioca e no lançamento
do Programa Plantio Responsável da Mandioca,
no Município de Paranavaí, Estado do Paraná...... 37402

VITIORIO MEDIOU (PSDB - MG) - Ca
ráter decisivo do apoio da Oposição à proposta
de reforma previdenciária. Probabilidade de ado
ção, por Parlamentares, de práticas fisiológicas
para manutenção do voto favorável à reforma. ..... 37403

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Posiciona
mento diante da reforma previdenciária promovi
da pelo Governo Lula. Princípios de conduta par
lamentar do orador. Discordância quanto à taxa-
ção de servidores inativos e pensionistas. 37403

ELlSEU PADILHA (PMDB - RS) - Impor
tância de implantação, pelo Governo do Estado
do Rio Grande do Sul, do Projeto Salvar, destina
do à qualificação de serviços médicos emergen-
ciais. 37404

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE) - Ma
nifestação de pesar pelo falecimento do jornalista
Roberto Marinho. 37405

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG) 
Aumento de crimes praticados com o auxílio de
computadores e outros equipamentos eletrôni
cos. Crescimento do comércio ilegal de carros e
aparelhos celulares roubados. Conveniência de
elevação das penas para crimes contra o patri
mônio. Maior atenção da população, em particu
lar os idosos, com a oferta de produtos com pre-
ços bem abaixo dos praticados pelo mercado. ..... 37405

LUIZ BITIENCOURT (PMDB - GO) - Ma
nifestação de pesar pelo falecimento do jornalista
Roberto Marinho.................................................... 37406

JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS
(Bloco/PL - MG) - Participação da Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais nas
discussões sobre a reforma tributária. 37406

V - Grande Expediente

ZÉ GERALDO (PT - PA) - Manifestação
de pesar pelo falecimento do jornalista Roberto
Marinho. Balanço das ações desenvolvidas pelos
Ministérios do Desenvolvimento Agrário, da Agri
cultura, Pecuária e Abastecimento, do Trabalho e
Emprego, e da Saúde, nos 6 primeiros meses do
Governo Lula. Caráter justo e IJniversal da refor-
ma previdenciária. 37407

WAGNER LAGO (PDT - MA. Como Líder.)
- Caráter inadequado da reforma previdenciária.
Desrespeito governamental aos direitos dos ser-
vidores públicos ativos e inatillios. Baixa da taxa
de juros como condição maior para solução das
questões econômico-financeira:s do País. Repú-
dio à política de enfraquecimerito e desmonte do
Estado.................................................................... 37411

GIACOBO (Bloco/PL - PRo Como Líder.) 
Urgente necessidade de ações governamentais
efetivas para contenção da escalada da violência
no campo. 37411
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PAULO LIMA (PMDB - SP) - Manifesta- CUNHA, JOÃO ALFREDO, DR. RIBAMAR
ção de pesar pelo falecimento do jornalista Ro- ALVES, DAVI ALCOLUMBRE, ANGELA
berto Marinho. Transcurso do Dia dos Pais, com GUADAGNIN, DAVI ALCOLUMBRE, LOBBE
menção ao genitor do orador, Prof. Agripino de NETO, ENIO BACCI, JOSÉ ROBERTO ARRUDA,
Oliveira Lima Filho. 37413 CHICO ALENCAR, TEREZ1NHA FERNANDES,

WILSON SANTIAGO (PMDB - PB) - Difi- VALDENOR GUEDES, PASTOR REINALDO,
cuIdades financeiras enfrentadas pelos Municípios GONZAGA PATRIOTA. 37423
brasileiros. Reivindicações das municipalidades. .... 37413 PRESIDENTE (Takayama) - Transcurso

CLÓVIS FECURY (PFL - MA. Pela or- do 58° aniversário da explosão das bombas atô-
dem.) - Acerto da aprovação da proposta de re- micas sobre as cidades japonesas de Hiroshima
forma previdenciária. Conduta democrática do Lí- e Nagasaki............................................................. 37424
der do PFL, Deputado José Carlos Aleluia, du- WASNY DE ROURE (PT - DF. Pela or-
rante a votação da reforma. 37417 dem.) - Ocupação, por policiais militares, de ter-

CASARA (PSDB - RO. Pela ordem.) - ras públicas nas cidades satélites de Taguatinga
Crise financeira dos Municípios brasileiros provo- e Ceilândia, Distrito Federal. 37424
cada pela redução do repasse de recursos do VII - Comunicações Parlamentares
Fundo de Participação dos Municípios.................. 37417 HENRIQUE AFONSO (PT - AC) - Apro-

ALMERINDA DE CARVALHO (PSB - RJ. priação do patrimônio biológico e genético do
Pela ordem.) - Manifestação de pesar pelo fale- País por entidades estrangeiras, exemplificada
cimento do jornalista Roberto Marinho. Transcur- pelo registro da patente do nome da fruta cupua-
so do Dia dos Pais. 37417 çu pela empresa japonesa Asahi Foods Co. Ltd.

WASNY DE ROURE (PT - DF. Pela or- Repercussão nacional da campanha O cupuaçu
dem.) - Manifestação de pesar pelo falecimento é nosso, promovida por organizações não-gover-
do jornalista Roberto Marinho. Solicitação ao Mi- namentais de defesa da Amazônia. 37425
nistro da Defesa, José Viegas Filho, de atendi- GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pela or-
mento a pleito de servidores públicos ocupantes dem.) - Desempenho do Ministro das Comuni-
de imóveis funcionais do Hospital das Forças cações, Miro Teixeira. 37425
Armadas em Brasília. 37418 JOÃO GRANDÃO {PT _ MS. Pela or-

TAKAYAMA (PSB - PRo Como Líder.) - dem.) - Voto do orador favorável à proposta de
Manifestação de pesar pelo falecimento do jorna- reforma previdenciária. Anúncio do Secretário
lista Roberto Marinho. Requerimento para reali- Nacional da Agricultura Familiar, Vatter Bianchini,
zação de sessão solene pelo transcurso do Dia de alocação de recursos para a agricultura famili-
Mundial do Desarmamento Nuclear. 37418 ar no Estado de Mato Grosso do Sul. Realização

MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS. Pela or- da Oficina de Política Nacional de Assistência
dem.) - Eleição do escritor gaúcho Moacyr Scli- Técnica e Extensão Rural Pública da Região
ar para a Academia Brasileira de Letras................ 37419 Centro-Oeste, em Campo Grande......................... 37427

ANSELMO (PT - RO. Pela ordem.) - De- ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP. Pela or-
sempenho da Articulação Central das Associa- dem.) - Vitória da sociedade com a aprovação
ções Rurais para Ajuda Mútua, em Rondônia, em da proposta de reforma previdenciária.................. 37427
favor do setor agrícola do Estado.......................... 37419 SELMA SCHONS (PT _ PRo Pela ordem.)

PRESIDENTE (Bernardo Ariston) - Ato da - Importância da votação, na Casa, da reforma
Presidência acerca de criação de Comissão da Previdência. -Dificuldades enfrentadas pelas
Especial destinada ao exame da Proposta de universidades públicas do País. Realização, pelo
Emenda à Constituição nO 54, de 1999, sobre Ministério da Educação, do seminário Universida-
adição de artigo ao Ato das Disposições Consti- de: por que e como reformar?, em Brasília, Distri-
tucionais Transitórias relativo à disponibilidade de to Federal. Reapresentação de proposta de
servidores admitidos sem concurso público. ......... 37420 emenda à Constituição sobre a criação do Fundo

NILSON MOURÃO (PT - AC) - Louvor à Nacional de Manutenção e Desenvolvimento do
iniciativa do Governo Luiz Inácio Lula da Silva de Ensino Superior - FUNDES. 37428
lançamento do Programa Primeiro Emprego. ....... 37420 JAIR BOLSONARO (PTB - RJ) _ Expecta-

VI - Ordem do Dia tiva de mudança, pelo Governo Luiz Inácio Lula
Apresentação de proposições: LUIZ da Silva, da política de demarcação de terras in-

CARLOS HAULY, ASDRUBAL BENTES, JAIR dígenas no País. Contrariedade à proposta sobre
BOLSONARO, ASDRUBAL BENTES, TARCISIO desarmamento em tramitação na Casa e à apro-
ZIMMERMANN, ELlSEU PADILHA, EDUARDO vação da proposta de reforma previdenciária. ...... 37428
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LOSSE NETO (PSDS - SP - Pela ordem) ANTONIO CARLOS MENDES THAME
- Classificação das universidades públicas do (PSDS - SP. Discurso retirado pelo orador para
Estado de São Paulo entre as 5 melhores do revisão.) - Críticas à proposta de reforma tribu-
País, de acordo com o Guia do Estudante 2004; tária apresentada pelo Poder Executivo. 37436
da Editora Abril, com destaque para a Universi- ÁLVARO DIAS (PDT - RN) - Rejeição da
dade Estadual Paulista - UNESP, pela elevação reforma previdenciária. 37437
do sexto para o segundo lugar, e para a Universi- IVAN RANZOLlN(PP _ SC. Pela ordem.) _
dade de São Paulo - USP, classificada em pri- Congratulação ao Governo Federal pela articula-
meiro lugar, graças à política praticada pelo Go- ~ 1'1'· ~ d t' d f
verno estadual nessa área, com respeito à auto- çao po I Ica para aprovaçao a propos a e re or-

ma previdenciária. Declaração de voto contrário à
nomia universitária e determinação no repasse - d' . 37437taxaçao e inativos ; ..
de recursos. 37430 SEVERINO CAVALCANTI (PP _ PE. Pela

WELlNTONFAGUNDES (Bloco/PL - MT) ordem.) - Congratulação ao Presidente ,João
- Aprovação pela Comissão de Agricultura e Po- Paulo Cunha pelo reconhecimento. do funciona-
lítica Rural de requerimento de autoria do orador mento parlamentar do PRONA e do PV 37438
para criação de grupo de. trabalho destinado à EI·
elaboração de política agropecuária e de abaste- NICIAS RIB RO (PSDS - PA. pela or-

dem.) - ConveniênCia de compensação aos Mu-
cimentoparao País. Transcurso do 70° aniversá- nicípios pela perda de recursos do Fundo de Par-
rio de fundação da Cidade de Guiratinga, Estado ticipação dos Municípios em virtude de queda na
de Mato Grosso. 37431 arrecadação do IPI de veículos automotores. 37440

VALDENOR GUEDES (PP - AP) - Apre- EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela or-
sentação de projeto de lei sobre instituição do dem.) - Elevados lucros auferidos pelas empre-
Ano Nacional do Saneamento Básico em 2004. sas prestadoras de serviços de telefonia no País.
Protesto contra a aprovação da taxação dos ina- Decisão do Superior Tribunal de Justiça de rea-
tivos na apreCiação da reforma previdenciária. ..... 37433 juste das tarifas telefônicas pelolPCA. Conve-

NEUCIMAR FRAGA (Sloco/PL - ES. Pela niênciada aprovação de projeto de lei de regula-
ordem.) - Defesa de implantação de escola téc- mentação das carreiras típicas de Estado. 37440
nica federal no Município de Vila Velha, Estado PAES LANDIM (PFL - PI. Discurso retirado
do Espírito Santo. 37434 pelo orador para revisão.) - Manifestação de pesar

CORIOLANO SALES (PFL - SA. Pela or- pelo falecimento dojornalista Roberto Marinho. ...... 37441
dem.) - Apoio à reforma previdenciária. Protesto PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA
contra a taxação de inativos. 37434 (PRONA - SP) - Contrariedade à aprovação da

ÁTILA UNS (PPS - AM) - Manifestação proposta de reforma previdenciária. Impertinên-
de pesar pelo faleCimento do jornalista Roberto cia da responsabilização do funcionalismo públi-
Marinho. Indicação ao Governo Federal de im- co pelo déficit do sistema previdenciário. Subser-
plantação de Superintendência da Receita Federal viência do Governo Federal a interesses financei-
no Estadodo Amazonas. Solicitação ao Ministro ros internacionais. Indicação ao Ministro das Ci-
do Esporte, Agnelo Queiroz, de construção de dades, Olívio Dutra, para implementação de pro-

I · . 'rt' M 37434 jeto de construção de habitações populares acomp exo espo IVO em anaus ..

F
·ERNAND FER (P P baixo custo. 37441. . . O RO T - E) - Contra- •

riedade à condenação, pelo Tribunal de Justiça ELIMAR MAXIMO DAMASCENO (PRONA
do Estado da Paraíba, à reclusão do Deputado - SP) - Acerto da concessão, pelo Governo ar-
Estadual Frei Anastácio. Leniência do Poder PÚ- gentino, de indulto ao Coronel Mohammed Ali
blico local com o crime organizado. Anúncio da Seineldín................................................................ 37442
apresentação de recurso ao Superior Tribunal de ILDEU ARAÚJO (Prona - SP. Pela ordem.)
Justiça para reversão da decisão. Arrogância de - Transcurso do 180° Aniversário de Fundação
declarações dQ Presidente do Supremo Tribunal da Cidade de Pirassununga e do 114° Aniversá-
Federal, Ministro Maurício Corrêa, contrárias à rio de Fundação da Cidade de Cordeirópolis, no
reforma previdenciária. Defesa da promoção de Estado de São Paulo. 37443
reforma no Poder Judiciário, com vistas à demo- VIII - Encerramento
cratização da Justiça. 37435 4 - DECISÕES DA PRESIDÊNCIA

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Deci- - Determina que o PL n° 3.654/00, volte a
são acerca de questão de ordem suscitada pelo ser submetido ao poder conclusivo das Comissões. 37493
Deputado Jo~o Almeida sobre funcionamento - Nega provimento aos Recursos nOs 36 e
parlamentar dos partidos políticos PV e PRONA.. 37436 37, de 2003, mantendo íntegra a decisão proferi-
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da pelo Presidente da Comissão Especial desti-
nada a proferir parecer à PEC nO 40/03. 37493

5 - PORTARIAS nOs 63 a 67, da Primeira
Secretária, referente a credenciamento de enti-
dades de classe. 37495

COMISSÕES

6 - PARECERES - Projetos de Lei nOs
975-C/95, 2.002-8/96, 120-8/99, 376-8/99,
5,736-8/01, 7.087-A/02, 415-A/03 e 537-A/03. ..... 37498

7 - DESIGNAÇÃO

a) Comissão de Minas e Energia, em
25-6-03 ..

8 - MESA

9 - LíDERES E VICE-LíDERES

10 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO

11 - COMISSÕES

37509
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Ata da 1338 Sessão, Extraordinária,
Matutina, em 7 de agosto de 2003

Presidência do Sr.: João Paulo Cunha, Presidente

Sexta-feira 8 37203

ÀS 3 HORAS E 4 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Geddel Vieira Lima
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Ciro Nogueira
Gonzaga Patriota
Wilson Santos
Confúcio Moura
João Caldas

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra na Casa o comparecimento
de 491 Senhores Deputados.

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR SÁ PLPUPSL
DA. RODOLFO PEREIRA PDT
FRANCISCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PLPUPSL
MARIA HELENA PMDB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 8

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PLPUPSL
DAVI ALCOLUMBRE PDT
DA. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
HÉLIO ESTEVES PT
JANETE CAPIBERIBE PSB
VALDENOR GUEDES PP
Total de Amapá: 8

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ PT
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NICIAS RIBEIRO PSDB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAI MUNDO SANTOS PLPUPSL
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PTB
Total de Pará: 16

AMAZONAS
ÁTILA UNS PPS
CARLOS SOUZA PLPUPSL
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO MICHILES PLPUPSL
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 8

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT

CASARA PSDB
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PLPUPSL
Total de Rondônia: 6

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
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JOÃOTOTA PP
JÚNIOR BETÃO PPS
NILSON MOURÃO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 8

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
KÁTIA ABREU PFL
MAURíCIO RABELO PLPUPSL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSB
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 8

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PFL
DA. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
LUCIANO LEITOA PDT
NEIVA MOREIRA PDT
NICE LOBÃO PFL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 14

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PLPUPSL
ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON BEZERRA PSDB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ L1NHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT

LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PTB
ROBERTO PESSOA PLPUPSL
ROMMEL FEIJÓ PSDB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 22

PIAuí

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

RIO GRANDE DO NORTE

ÁLVARO DIAS PDT
FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
LAVOISIER MAIA PSB
MÚCIO SÁ PTB
NEY LOPES PFL
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL
BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PLPUPSL
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PTB
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PLPUPSL
WELLlNGTON ROBERTO PLPUPSL
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
ARMANDO MONTEIRO PTB
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CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
EDUARDO CAMPOS PSB
FERNANDO FERRO PT
JOAQUIM FRANCISCO PTB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
MAUR[CIO RANDS PT
MIGUEL ARRAES PSB
PASTOR FRANCISCO OUMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
PEDRO CORRÊA PP
RAUL JUNGMANN PMDB
RENILDO CALHEIROS PCdoB
RICARDO FIUZA PP
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PTB
T<>tal de Pernambuco: 19

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
GIVALDO CARIMBÃO PSB
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOÃO LYRA .PTB
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
OLAVO CALHEIROS PMDB
ROGÉRIO TEÓFILO PFL
Total de Alagoas: 7

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PLPUPSL
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PT
JORGE ALBERTO PMDB
MACHADO PFL
MENDONÇAPRADO PFL
Total de Sergipe: 8

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
EDSON DUARTE PV

FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PTB
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO CARLOS BACELAR PFL
JOÃO LEÃOPLPUPSL
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGHINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PFL
REGINALDO GERMANO PFL
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELlNDANOVAES PFL
ZEZÉUHIBEIRO PT
Total de Bahia: 38

MINAS GERAIS

ATHOS AVELlNO PPS
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CABO JÚLIO PSB

CARLOS MELLES PFL
CARLOS MOTA PLPUPSL
CARLOS WILLlAN PSB
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PFL
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
OH. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDMAR MOREIRA PLPUPSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELlSEU RESENDE PFL
FERNANDO DINIZ PMDB
GERALDO THADEU PPS
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GILMAR MACHADO PT
HERCULANO ANGHINETTI PP
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAíAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PLPUPSL
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PLPUPSL
JOSÉ MILlTÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PLPUPSL
JrJLlO DELGADO PPS
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
L1NCOLN PORTELA PLPUPSL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PLPUPSL
MÁRIO HERINGER PDT
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB

PATRUS ANANIAS PT
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB

REGINALDO LOPES PT
ROBERTO BRANT PFL
ROMEL ANIZIO PP

ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
SILAS BRASILEIRO PMDB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOU PSDB
Total de Minas Gerais: 53

EspíRITO SANTO

FEU ROSA PP
IRINY LOPES PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PLPUPSL

NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PSDB
Total de Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PP
ALMERINDA DE CARVALHO PSB
ALMIR MOURA PLPUPSL
ANDRÉ LUIZ PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
AROLDE DE OLIVEIRA PFL
BERNARDO ARISTON PSB
BISPO RODRIGUES PLPUPSL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
DR. HELENO PP
EDSON EZEQUIEL PSB
EDUARDO CUNHA PP
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GABEIRA PT
FERNANDO GONÇALVES PTB
FRANCISCO DORNELLES PP
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PSLPUPSL
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTAL· PSB
JULIO LOPES PP
LAURA CARNEIRO PFL
LEONARDO PICCIANI PMDB
L1NDBERG FARIAS PT
LUIZ SÉRGIO PT
MARIA LUCIA PMDB
MIRIAM REID PSB
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PSB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PLPUPSL
RENATO COZZOLlNO PSC

RODRIGO MAIA PFL
RONALDO CEZAR COELHO PSDB
SANDRO MATOS PSB
SIMÃO SESSIM PP



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 8 37207

VIEIRA REIS PMDB
Total de Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALDO REBELO PCdoB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
AMAURI ROBLEDO GASQUES PRONA
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
BISPO WANDERVAL PLPUPSL
CARLOS SAMPAIO PSDB
CELSO RUSSOMANNO PP
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PP
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DA. EVILÁSIO PSB
DA. HÉLIO PDT
DA. PINOTTI PMDB
DURVAL ORLATO PT
EDNA MACEDO PTB

ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
GILBERTO KASSAB PFL
GILBERTO NASCIMENTO PSB
IARA BERNARDI PT

ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT

JAMIL MURAD PCdoB

JEFFERSON CAMPOS PSB
JOÃO BATISTA PFL
JOÃO HERRMANN NETO PPS
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOSÉ MENTOR PT
JOVINO CÂNDIDO PV
JULIO SEMEGHINI PSDB
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 PLPUPSL
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTIPL PUPSL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULO KOBAYASHI PSDB
PAULO LIMA PMDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PRONA
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
RUBINELLI PT
SALVADOR ZIMBALDI PTB
TELMA DE SOUZA PT
VADÃO GOMES PP
VALDEMAR COSTA NETO PLPUPSL
VANDERLEI ASSIS PRONA
VICENTE CASCIONE PTB
VICENTINHO PT
WALTER FELDMAN PSDB
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de SâoPaulo: 69

MATO GROSSO

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

DISTRITO FEDERAL

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

GOIÁS

BARBOSA NETO PMDB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
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ENIO TATICO PTB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMDB
LEONARDO VILELA PP
LUIZ BITTENCOURT PMDB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CHAVES PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PLPUPSL
VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB

ALEX CANZIANI PTB
ANDRÉ ZACHAROW PDT
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT

CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PLPUPSL
COLOMBO PT
DILCEU SPERAFICO PP
DA. ROSINHA PT
ORA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GIACOBO PLPUPSL
HERMES PARCIANELLO PMDB
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB
JOSÉ JANENE PP
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MAX ROSENMANN PMDB

NELSON MEURER PP
ODíLlO BALBINOITI PMDB
OLIVEIRA FILHOPL PUPSL
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PSB
Total de Paraná: 28

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
EDISON ANDRINO PMDB
GERVÁSIO SILVA PFL
IVAN RANZOLlN PP
JOÃO MATOS PMDB
JOÃO PIZZOLATTI PP
LEODEGAR TISCOSKI PP
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
SERAFIM VENZON PSDB
VIGNATTI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PREITO PT
ALCEU COLLARES PDT

ARY VANAZZI PT
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCíSIO PERONDI PMDB
ELlSEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JOSÉ IVO SARTORI PMDB
JÚLIO REDECKER PSDB
KELLY MORAES PTB

LUCIANA GENRO PT
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
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MILTON CAROlAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONVXLORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO GOuvÊA PLPUPSL
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MATTOS PDT
TARCISIO ZIMMERMANN PT
VEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 30

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. SANDES JÚNIOR, servindo como 2° Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, servindo
como 1° Secretário, procede à leitura do seguinte

III - EXPEDIENTE

OF. W 397/2003-CN
Brasília, 13 de junho de 2003

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

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República adotou, no

dia 11 de junho de 2003, e publicou em 12 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória n° 120, de 2003, que
"altera o art. 16 da Medida Provisória nO 2.181-45, de
24 de agosto de 2001, que dispõe sobre operações fi
nanceiras entre o Tesouro Nacional e as entidades
que menciona, e dá outras providências".

Nos termos do § 2° do art. 2° da Resolução n° 1, de
2002-CN, e da Resolução nO 2, de 2000-CN, fica consti
tuída a Comissão Mista e estabelecido o calendário para
a tramitação da matéria, conforme relação anexa.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex"
protestos de elevada estima e distinta consideração.
Senador Paulo Paim, 1° Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência.

O Senhor Presidente da República adotou, em
11 de junho de 2003, e publicou no dia 12 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória n° 120, de 2003, que
"altera o art. 16 da Medida Provisória n° 2.181-45, de
24 de agosto de 2001 , que dispõe sobre operações fi
nanceiras entre o Tesouro Nacional e as entidades
que menciona, e dá outras providências". À matéria
foi apensado o processado da MP n° 2.181-45.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos da Resolução n° 1, de 2002-CN, art. 2° e
seus parágrafos, fica assim constituída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares

Bloco (PT/PSB/PTB/PL)
Tião Viana (PT)
Antonio Carlos Valadares (PSB)
Magno Malta (PL)
Fernando Bezerra (PTB)

PMDB

Renan Calheiros
Juvêncio da Fonseca
Hélio Costa

PFL

José Agripino
Leomar Quintanilha
Paulo Octávio

PSDB

Arthur Virgílio
Antero Paes de Barros

*PPS

Mozarildo Cavalcanti.

Suplentes

1. Roberto Saturnino (PT)
2. Ana Júlia Carepa (PD
3. Flávio Arns (PT)
4. Ideli Salvatti (PT)
1. Sérgio Cabral
2. Luiz Otávio
3. Ney Sussuna
1. Demóstenes Torres
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2. Efraim Morais
3. Rodolpho Tourinho
1. Lúcia Vênia
2. Leonel Pavan
1. João Batista Motta

DEPUTADOS

Titulares

PT

Nelson Pellegrino
Arlíndo Chinaglia

PFL

José Carlos Aleluia
Rodrigo Maia

PMDB

Eunício Oliveira
Mondes Ribeiro Filho

PSDB

Jutahy Júnior
Custódio Mattos

PP

Pedro Henry

PTB

Roberto Jefferson

PL

Valdemar Costa Neto

PSB

Eduardo Campos

psc*
Renato Cozzolino

Suplentes

1. Fátima Bezerra
2. Iriny Lopes
1. Kátia Abreu
2. Antônio Carlos Magalhães Neto
1. Asdrúbal Bentos
2. Carlos Eduardo Cadoca
1. Antônio Carlos Mendes Thame
2. Luiz Carlos Hauly

-------

1. Celso Russomanno
1. Fernando Gonçalves
1. Bispo Rodrigues
1. Renato Casagrande
1. (vago)

De acordo com a Resolução n° 1, de 2002-CN,
fica o seguinte calendário para a tramitação da matéria:

- Publicação no DO: 12-6-2003
- Designação da Comissão: 13-6-2003
- Instalação da Comissão: 16-6-2003
- Emendas: até 18-6-2003 (7° dia da publicação)
- Prazo final na Comissão: 12-6-2003 a

25-6-2003 (14° dia)
- Remessa do processo à CD: 25-6-2003
- Prazo na CD: de 26-6-2003 a 9-8-2003 (15° ao

28° dia)
- Recebimento previsto no SF: 9-8-2003
- Prazo no SF: de 10-8-2003 a 23-8-2003 (42° dia)
- Se modificado, devolução à CD: 23-8-2003
- Prazo para apreciação das modificações do SF,

pela CD: de 24-8-2003 a 26-8-2003 (43° ao 45° dia)
- Regime de urgência, obstruindo a pauta a par

tir de: 27-8-2003 (46° dia)
- Prazo final no Congresso: 10-9-2003 (60 dias)

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-2-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. n° 401/2003-CN

Brasília, 29 de julho de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa e, por seu alto intermédio, à

Câmara dos Deputados, que foi juntada ao processa
do da Mensagem n° 23, de 2003-CN, e lida na sessão
do Senado Federal, realizada nesta data, a Mensa
gem n° 91, de 2003-CN (n° 345/2003, na origem), que
encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do §
5° do art. 67 da Lei n° 10.524, de 25 de julho de 2002,
o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, re
ferente ao terceiro bimestre de 2003, e foi encaminha
da à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públi
cos e Fiscalização.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex"
protestos de estima e consideração. - Senador Paulo

- ----------~-------_ ..-._----,-
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Brasília, 30 de Junho de 2003

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 317,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que renova a per
missão outorgada à Rádio Guarujá Paulista SA
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Santos, Estado
de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.955, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 57, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 317, DE 2003

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Guarujá Paulista
S/A para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cida
de de Santos, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n° 616, de 4 de outubro de 2000, que renova por
dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a permissão
outorgada à Rádio Guaruja Paulista S.A. para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na cidade de
Santos, Estado de São Paulo.

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

Senado Federal, 26 de junho de 2003. - Sena"
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
NestaOfício nO 1.005(SF}

Brasília, 30 de junho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 316, de 2003,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal,
que "aprova o ato que autoriza a União das Associa
ções de Moradores dos Bairros de Lajeado - UAMBLA,
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.941, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 53, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 316, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a União das
Associações de Moradores dos Bairros de
Lajeado - UAMBLLA, a executar selViço de
mdiodifusão comunitária na cidade de Laje
ado, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n° 578, de 26 de setembro de 2001, que autoriza
a União das Associações de Moradores dos Bairros
de Lajeado - UANBLA, a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Lajeado, Estado do
Rio Grande do Sul.

Art, 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data desua publicação.

Senado Federal, 26 de junho de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Paim, Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Senado Ofício n° 1.006(SF)
Federal, no exercício da Presidência.

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. - Joao Paulo Cunha, Pre

sidente.
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A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 318, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Cunural, Artística e Produção de Radiodifusão do Bairro
Cidade Nova - ACULAR - PRBCN a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Belo Hori
zonte, Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.975, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 60, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 318, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural, Artística e Produção de
Radiodifusão do Bairro Cidade Nova 
ACULAR - PRBCN a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria nO 766, de 12 de dezembro de 2000, que autoriza
a Associação Cultural, Artística e Produção de Radio
difusão do Bairro Cidade Nova - ACULAR - PRBCN
a executar, pelo prazo de dez anos,semdireito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

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

Senado Federal, 26 de junho de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Brasília, 30 de junho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 319,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do
Senado Federal, que "aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Cultural Padre Luiz Bartho
lomeu' para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Pirassununga, Estado
de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.979, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 62, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 319, DE 2003

Aprova o ato que outorga concessão
à Fundação Cultural "Padre Luiz Bartholo
meu" para executar serviço de radiodifu
são de sons e imagens na cidade de Piras
sununga, Estado de São Paulo.

O Congresso Naciona.l decreta:

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/no, de 15 de janeiro de 2002, que outorga
concessão à Fundação Cultural "Padre Luiz Bartho
lomeu" para executar, por quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Pirassununga, Estado de São Paulo.

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

Senado Federal, 26 de junho de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

. ..._-_.._--' ...~----_.._---_..
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A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nO 1.991,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Serrana de Radiodifusão a exe
cutar serviço deradiodifusão comunitária na cidade
de Serro, Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.991, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 69, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 320, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Serrana de Radiodi
fusão a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Serro, Estado
de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por
taria n° 761., de 6 de dezembro de 2001, que autoriza
a Associação Comunitária Serrana de Radiodifusão a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
c�usividade' serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Serro, Estado de Minas Gerais.

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

Senado Federal, 26 de julho de 2003. - Senador
José Sarney. Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel VieiraLima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 321 , de
2Ú03, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Rádio Comunitária Tabira FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Tabira, Estado
de Pernambuco".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nO 1.993, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 70, de 2003.

Atenciosamente, - Senador, Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 321, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Rádio Comunitária Tabira FM a
executar serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Tabira, Estado de Per
nambuco.

O Congresso Nacional decreta:

Art, 1° Fica aprovadoo ato a que se refere aPor
taria n° 726, de 26 de novembro de 2001 , que autoriza
a Associação Rádio Comunitária Tabira FM a execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Tabira, Estado de Pernambuco.

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

Senado Federal, 26 de junho de 2003. - Sena
dor, José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
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Ofício n01 .026(SF)

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei da Câ
mara n° 11, de 2003 (PL n° 2.681, de 1996, nessa
Casa), sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Pre
sidente da República e transformado na Lei n°
10.695, de 1° de julho de 2003, que "altera e acresce
parágrafo ao art. 184 e dá nova redação ao art. 186 do
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
Código Penal, alterado pelas Leis nOs 6.895, de 17 de
dezembro de 1980, e 8.635, de 16 de março de 1993,
revoga o art. 185 do Decreto-Lei n° 2.848, de 1940, e
acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei n° 3.689, de 3
de outubro de 1941 - Código de Processo Penal".

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Altera e acresce parágrafo ao art.
184 e dá nova redação ao art. 186 do
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal, alterado pelas
Leis nOs 6.895, de 17 de dezembro de
1980, e 8.635, de 16 de março de 1993, re
voga o art. 185 do Decreto-Lei n° 2.848,
de 1940, e acrescenta dispositivos ao
Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 184 e seus § 1°, 2° e 3° do Decre

to-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passam a
vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se
um § 4°:

"Art. 184. Violar direitos de autor e os
que lhe são conexos:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a
1 (um) ano, ou multa.

§ 1° Se a violação consistir em repro
dução total ou parcial, com intuito de lucro
direto ou indireto, por qualquer meio ou pro
cesso, de obra intelectual, interpretação,
execução ou fonograma, sem autorização
expressa do autor, do artista intérprete ou

executante, do produtor, conforme o caso,
ou de quem os represente:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (qua
tro) anos, e multa.

§ 2° Na mesma pena do § 1° incorre
quem, com o intuito de lucro direto ou indire
to, distribui, vende, expõe à venda, aluga, in
troduz no País, adquire, oculta, tem em de
pósito, original ou cópia de obra intelectual
ou fonograma reproduzido com violação do
direito de autor, do direito de artista intérpre
te ou executante ou do direito do produtor
de fonograma, ou, ainda, aluga original ou
cópia de obra intelectual ou fonograma, sem
a expressa autorização dos titulares dos di
reitos ou de quem os represente.

§ 3° Se a violação consistir no ofereci
mento ao público, mediante cabo, fibra ótica,
satélite, ondas ou qualquer outro sistema
que permita ao usuário realizar a seleção da
obra ou produção para recebê-Ia em um
tempo e lugar previamente determinados
por quem formula a demanda, com intuito
de lucro, direto ou indireto, sem autorização
expressa, conforme o caso, do autor, do ar
tista intérprete ou executante, do produtor
de fonograma, ou de quem os represente:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (qua
tro) anos, e multa.

§ 4° O disposto nos § 1°, 2° e3° não
se aplica quando se tratar de exceção ou li
mitação ao direito de autor ou os que lhe
são conexos, em conformidade com o pre
visto na Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de
1998, nem a cópia de obra intelectual ou fo
nograma, em um só exemplar, para uso pri
vado do copista, sem intuito de lucro direto
ou indireto." (NR)

Art. 2° O art. 186 do Decreto-Lei na 2.848, de
1940, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 186. Procede-se mediante:
I - queixa, nos crimes previstos no

caput do art. 184;
II - ação penal pública incondicionada,

nos crimes previstos nos 1°e 2°do art. 184;
111 - ação penal pública incondiciona

da, nos crimes cometidos em desfavor de
entidades de direito público, autarquia, em
presa pública, sociedade de economia mista
ou fundação instituída pelo Poder Público;
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IV - ação penal pública condicionada à
representação, nos crimes previstos no § 3°
do art. 184." (NR)

Art. 3° O Capítulo IV do Título 11 do Livro 11 do
Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941, pas
sa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 530-A,
530-8, 530-C, 530-0, 530-E, 530-F, 530-G, 530-H e
530-1:

"Art. 530-A. O disposto nos arts. 524 a
530 será aplicável aos crimes em que se
proceda mediante queixa.

Art. 530-8. Nos casos das infrações
previstas nos § 1°, 2° e 3° do art. 184 do Có
digo Penal, a autoridade policial procederá à
apreensão dos bens ilicitamente produzidos
ou reproduzidos, em sua totalidade, junta
mente com os equipamentos, suportes e
materiais que possibilitaram a sua existên
cia, desde que estes se destinem precipua
mente à prática do ilícito.

Art. 530-C. Na ocasião da apreensão
será lavrado termo, assinado por 2 (duas)
ou mais testemunhas, com a descrição de
todos os bens apreendidos e informações
sobre suas origens, o qual deverá integrar o
inquérito policial ou o processo.

Art. 530-0. Subseqüente à apreensão,
será realizada, por perito oficial, ou, na falta
deste, por pessoa tecnicamente habilitada,
perícia sobre todos os bens apreendidos e
elaborado o laudo que deverá integrar o in
quérito policial ou o processo.

Art. 530-E. Os titulares de direito de
autor e os que lhe são conexos serão os
fiéis depositários de todos os bens apreen
didos, devendo colocálos à disposição do
juiz quando do ajuizamento da ação.

Art. 530-F. Ressalvada a possibilidade
de se preservar o corpo de delito, o juiz po
derá determinar, a requerimento da vítima, a
destruição da produção ou reprodução
apreendida quando não houver impugnação
quanto à sua ilicitude ou quando a ação pe
nai não puder ser iniciada por falta de deter
mínação de quem seja o autor do ilícito.

Art. 530-G. O juiz, ao prolatar a sen
tença condenatória, poderá determinar a
destruição dos bens ilicitamente produzidos
ou reproduzidos e o perdimento dos equipa
mentos apreendidos, desde que precipua-

mente destinados à produção e reprodução
dos bens, em favor da Fazenda Nacional,
que deverá destruí-los ou doá-los aos Esta
dos, Municípios e Distrito Federal, a institui
ções públicas de ensino e pesquisa ou de
assistência social, bem como incorporá-los,
por economia ou interesse público, ao patri
mônio da União, que não poderão reto
má-Ias aos canais de comércio.

Art. 530-H. As associações de titulares
de direitos de autor e os que lhes são cone
xos poderão, em seu próprio nome, funcio
nar como assistente da acusação nos cri
mes previstos no art. 184 do Código Penal,
quando praticado em detrimento de qual
quer de seus associados.

Art. 530+ Nos crimes em que caiba
ação penal pública incondicionada ou condi
cionada, observar-se-ão as normas cons
tantes dos arts. 530-B, 530cC, 530-0, 530-E,
530-F, 530-G e 530-H:'

Art. 4° É revogado o art. 185 do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940.

Art. 5° Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias
após a sua publicação.

Senado Federal, 10 de Junho de 2003. - Sena
dor José Sarney, PreSidente do Senado Federal.

Aviso nO 676 - SUpar/C. Civil

Em 1° de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Sanção presidencial

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca restitui dois autógrafos do texto aprovado do Proje
to de Lei n° 11, de 2003 (n° 2.681/96 na Câmara dos
Deputados), que se converteu na Lei n° 10.695, de 19
de julho de 2003.

Atenciosamente, - José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

MENSAGEM N° 301

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 66 da Constituição Federal,

comunico a Vossas Excelências que acabo de san-



Art. 2° O art. 186 do Decreto-Lei n° 2.848, de
1940, passa a vigorar com a seguinte redação:

Altera e acresce parágrafo ao art.
184 e dá nova redação ao art. 186 do De
creto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal, alterado pelas Leis
nO 6.895, de 17 de dezembro de 1980, e
8.635, de 16 de março de 1993, revoga o
art. 185 do Decreto-Lei nO 2.848, de 1940,
e acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei
n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Códi
go de Processo Penal.

LEI N° 10.695, DE 19 DE JUNHO DE 2003

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei:

Art. 1° O art. 184 e seus § 1°, 2° e 3° doDecre
to-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passam a
vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se
um § 4°:
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cionar o projeto de lei que "Altera e acresce parágrafo pósito, original ou cópia de obra intelectual
ao art. 184 e dá nova redação ao art. 186 do Decre- ou fonograma reproduzido com violação do
to-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código direito de autor, do direito de artista intérpre-
Penal, alterado pelas Leis n° 6.895, de 17 de dezem- te ou executante ou do direito do produtor
brode1980,e8.635,de 16demarçode 1993,revoga de fonograma, ou, ainda, aluga original ou
o art. 185 do Decreto-Lei n° 2.848, de 1940, e acres- cópia de obra intelectual ou fonograma, sem
centa dispositivos ao Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de a expressa autorização dos titulares dos di-
outubro de 1941 - Código de Processo Penal". Para o reitos ou de quem os represente.
arquivo do Congresso Nacional, restituo, nesta opor- § 3° Se a violação consistir no ofereci-
tunidade, dois autógrafos do texto ora convertido na mento ao público, mediante cabo, fibra ótica,
Lei nO 10.695, de 1° de julho de 2003. satélite, ondas ou qualquer outro sistema

Brasília, 1° de Julho de 2003. -Luiz Inácio Lula que permita ao usuário realizar a seleção da
da Silva. obra ou produção para recebê-Ia em um

tempo e lugar previamente determinados
por quem formula a demanda, com intuito
de lucro, direto ou indireto, sem autorização
expressa, conforme o caso, do autor, do ar
tista intérprete ou executante, do produtor
de fonograma, ou de quem os represente:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (qua
tro) anos, e multa.

§ 4° O disposto nos § 1°, 2° e 3° não
se aplica quando se tratar de exceção ou li
mitação ao direito de autor ou os que lhe
são conexos, em conformidade com o pre
visto na Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de
1998, nem a cópia de obra intelectual ou fo
nograma, em um só exemplar, para uso pri
vado do copista, sem intuito de lucro direto
ou indireto." (NR)

"Art. 184. Violar direitos de autor e os
que lhe são conexos:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a
1 (um) ano, ou multa.

§ 1° Se a violação consistir em repro
dução total ou parcial, com intuito de lucro
direto ou indireto, por qualquer meio ou pro
cesso, de obra intelectual, interpretação,
execução ou fonograma, sem autorização
expressa do autor, do artista intérprete ou
executante, do produtor, conforme o caso,
ou de quem os represente:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (qua
tro) anos, e multa.

§ 2° Na mesma pena do § 1° incorre
quem, com o intuito de lucro direto ou indire
to, distribui, vende, expõe à venda, aluga, in
troduz no País, adquire, oculta, tem em de-

"Art. 186. Procede-se mediante:
I - queixa, nos crimes previstos no caput

do art. 184;
11 - ação penal pública incondicionada,

nos crimes previstos nos § 1° e 2° do art. 184;
111 - ação penal pública incondiciona

da, nos crimes cometidos em desfavor de
entidades de direito público, autarquia, em
presa pública, sociedade de economia mista
ou fundação instituída pelo Poder Público;

IV - ação penal pública condicionada à
representação, nos crimes previstos no § 3°
do art. 184." (NR)

Art. 3° O Capítulo IV do Título /I do Livro II do
Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941, passa
a vigorar acrescido dos seguintes arts. 530-A, 530-B,
530-C, 530-D, 530-E, 530-F, 530-G, 530-H e 530-1:

~~~ .. ----- .~-



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS bEPUTADOS Sexta-feira 8 37217

"Art. 530-A. O disposto nos arts. 524 a
530 será aplicável aos crimes em que se
proceda mediante queixa.

Art. 530-8. Nos casos das infrações
previstas nos §§ 10, 2° e 3° do art. 184 do
Código Penal, a autoridade policial procede
rá à apreensão dos bens ilicitamente produ
zidos ou reproduzidos, em sua totalidade,
juntamente com os equipamentos, suportes
e materiais que possibilitaram a sua existên
cia, desde que estes se destinem precipua
mente à prática do ilícito.

Art. 530-C. Na ocasião da apreensão
será lavrado termo, assinado por 2 (duas)
ou mais testemunhas, com a descrição de
todos os bens apreendidos e informações
sobre suas origens, o qual deverá integrar o
inquérito policial ou o processo.

Art. 530-D. Subseqüente à apreensão,
será realizada, por perito oficial, ou, na falta
deste, por pessoa tecnicamente habilitada,
perícia !:)obre todos os bens apreendidos e
elaborado o laudo que deverá integrar o in
quérito policial ou o processo.

Art. 530-E. Os titulares de direito de
autor e os que lhe são conexos serão os
fiéis depositários de todos os bens apreen
didos, devendo.colocá-los à disposição do
juiz quando doajui:zarnento da ação.

Art. 530-F. Ressalvada a possibilidade
de se preseNar o corpo de delito, o juiz po
derá determinar, a requ13rimento da vítima, a
destruição da produção ou reprodução
apreendida quando não houver impugnação
quanto à sua ilicituqe ou quando a ação pe
nai nãopuder ser inic;iada por falta de deter
minação de quem seja o autor do ilícito.

Art. 530-G. O juiz, ao prolatar a sen
tença condenatória, poderá determinar a
destruição dos bens. ilicitamente.produzidos
ou reproduzidos e o perdimento dos equipa
mentos. apreendidos, desde que precipua
mente destinados à produção e reprodução
dos bens,em favor da Fazenda Nacional,
que deverá destruí-los ou doá-los aos esta
dos, rnunicípios e Distrito Federal, a institui
çõespúblicas de ensino e pesquisa ou de
assistência social, bem. como incorporá-los,
por economia ou interesse público, ao patri
mônio da União, que não poderão reto
má-los aos canais de comércio.

Art. 530~H. As associações de titulares
de direitos de autor e os que lhes são cone
xos poderão, em seu próprio nome, funcio
nar como assistente da acusação nos cri
mes previstos no art. 184 do Código Penal,
quando praticado em detrimento de qual
quer de seus associados.

Art. 530-1. Nos crimes em que caiba
ação penal pública· incondicionada ou condi
cionada, obseNar-se-ão as normas cons
tantes dos arts. 530-B, 530-C, 530-D, 53a-E,
530-F, 530-G e 530-H:'

Art. 4° É revogado o art. 185 do Decreto-Lei nO
2.848, de 7 de dezembro de 1940.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias
após a sua publicação.

Brasília, 1°de julho de 2003; 182° da Independên
cia e 115° da República. - Luiz Inácio Lula da Silva.

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício n° 1.027 (SF)

Brasília, 8 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei da Câ
mara n° 44, de 2003 (PL n° 1.084, de 2003, nessa
Casa), sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Pre
sidente da República e transformado na Lei n°
10.698, de 2 de julho de 2003, que "Dispõe sobre a
instituição de vantagem pecuniária individual devida
aos seNidores públicos civis da Administração Fede
ral direta, autárquica e fundacional".

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Dispõe sobre a instituição de vanta
gem pecuniária individual devida aos ser
vidores públicos civis da Administração
Federal direta, autárquica e fundacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituída, a partir de 1° de maio de

2003, vantagem pecuniária individual devida aos ser
vidores públicos federais dos Poderes Executivo, Le-
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gislativo e Judiciário da União, das autarquias e fun
dações públicas federais, ocupantes de cargosefeti
vos ou empregos públicos, no valor de R$59,87 (cin
qüenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

Parágrafo único. A vantagem de que trata o
caput será paga cumulativamente com as demais
vantagens que compõem a estrutura remuneratória
do servidor e nào servirá de base de cálculo para
qualquer outra vantagem.

Art. 2° Sobre a vantagem de que trata o art. 12
incidirão as revisões gerais e anuais de remuneração
dos servidores públicos federais.

Art. 3° Aplicam-se as disposições desta Lei às
aposentadorias e pensões.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, com efeitos financeiros a partir de 1° de
maio de 2003.

Senado Federal, 2 de julho de 2003. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Aviso n° 679 - Supar/C. Civil

Em 2 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Sanção presidencial

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca. restitui dois autógrafos do texto aprovado do Proje
to de Lei n044, de 2003 (n° 1.084/03 na Câmara dos
Deputados), que se converteu na Lei n° 10.698, de2
de julho de 2003.

Atenciosamente, - José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

MENSAGEM W 304

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 66 da Constituição Federal,

comunico a Vossas Excelências que acabo de san
cionar o projeto de lei que "Dispõe sobre a instituição
de vantagem pecuniária individual devida aos servi
dores públicos civis da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional". Para o arquivo do Congres
so Nacional, restituo, nesta oportunidade, dois autó
grafos do texto ora convertido na Lei n° 10.698, de 2
de julho de 2003.

Brasília, 2 de julho de 2003. - Luiz Inácio Lula
da Silva.

LEI N° 10.698, DE 2 DE JULHO DE 2003

Dispõe sobre a instituição de vanta
ge,m pecuniária individual devida aos ser
vidores públicos civis da Administração
Federal direta, autárquica e fundacional.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei:

Art. 1° Fica instituída, a partir de 1° de maio de
2003, vantagem pecuniária individual devida aos ser
vidores públicos federais dos Poderes Executivo, Le
gislativo e Judiciário da União, das autarquias e fun
dações públicas federais, ocupantes de cargos efeti
vos ou empregos públicos, no valor de R$59,87 (cin
qüenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

Parágrafo único. A vantagem de que trata o
caput será paga cumulativamente com as demais
vantagens que compõem a estrutura remuneratória
do servidor e não servirá de base de cálculo para
qualquer outra vantagem.

Art. 2° Sobre a vantagem de que trata o art. 1°
incidirão as revisões gerais e anuais de remuneração
dos servidores públicos federais.

Art. 3° Aplicam-se as disposições desta lei às
aposentadorias e pensões.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, com efeitos financeiros a partir de 1° de
maio de 2003.

Brasília, 2 de julho de 2003; 182° da Indepen
dência e 115° da República. - Luiz Inácio Lula da
Silva.

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício n° 1.028 (SF)

Brasília, 8 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei da Câ
mara n° 42, de 2003 (PL n° 1.083, de 2003, nessa
Casa), sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Pre
sidente da República e transformado na Lei n°
10.697, de 2 de julho de 2003, que "dispõe sobre a re
visão geral e anual das remunerações e subsídios



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 8 37219

dos servidores públicos federais dos Poderes Execu
tivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias
e fundações públicas federais, de que trata a Lei nO
10.331, de 18 de dezembro de 2001, referente ao ano
de 2003".

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Dispõe sobre a revisão geral e anual
das remunerações e subsídios dos servi
dores públicos federais dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e fundações públi
cas federais, de que trata a Lei n° 10.331,
de 18 de dezembro de 2001, referente ao
ano de 2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam reajustadas em um por cento, a

partir de 1° de janeíro de 2003, as remunerações e os
subsídios dos servidores públicos dos Poderes Exe
cutivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarqui
as e fundações públicas federais.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, com efeitos financeiros a partir de 1° de ja
neiro de 2003.

Art. 3° Revoga-se o art. 3° da Lei n° 10.331, de
18 de dezembro de 2001 .

Senado Federal, 2 de julho de 2003. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Aviso n° 678 - Supar/C. Civil
Brasília, 2 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Sanção presidencial.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca restitui dois autógrafos do texto aprovado do Proje
to de Lei n° 42, de 2003 (n° 1.083/03 na Câmara dos
Deputados), que se converteu na Lei n° 10.697, de 2
de julho de 2003.

Atenciosamente, - José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

MENSAGEM N° 303

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 66 da Constituição Federal,

comunico a Vossas Excelências que acabo de san-

cionar o projeto de lei que "Dispõe sobre a revisão ge
rai e anual das remunerações e subsídios dos servi
dores públicos federais dos Poderes Executivo, Legis
lativo e Judiciário da União, das autarquias e funda
ções públicas federais, de que trata a Lei n° 10.331,
de 18 de dezembro de 2001, referente ao ano de
2003". Para o arquivo do Congresso Nacional. resti
tuo, nesta oportunidade, dois autógrafos do texto ora
convertido na Lei n° 10.697, de 2 de julho de 2003.

Brasília, 2 de julho de 2003. - Luiz Inácio Lula
da Silva.

LEI N° 10.697, DE 2 DE JULHO DE 2003

Dispõe sobre a revisão geral e anual
das remunerações e subsídios dos servi
dores públicos federais dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, das autarquias e fundações públi.
cas federais, de que trata a Lei n° 10.331,
de 18 de dezembro de 2001, referente ao
ano de 2003.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei:

Art. 1° Ficam reajustadas em um por cento, a
partir de 1° de janeiro de 2003, as remunerações e os
subsídios dos servidores públicos dos Poderes Exe
cutivo, Legislativo e Judiciário da União, das autar
quias e fundações públicas federais.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, com efeitos financeiros a partir de 1° deja
neiro de 2003.

Art. 3° Revoga-se o art. 3° da Lei n° 10.331, de
18 de dezembro de 2001.

Brasília, 2 de julho de 2003; 182° da Independên
cia e 115° da República. - Luiz Inácio Lula da Silva.

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício n° 1.035(SF)

Brasília, 1Ode julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 329, de
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Brasília, 15 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Ofício n° 1.040 (SF)
Federal, que "aprova o texto do Acordo sobre Supres-
são de Vistos em Passaportes Diplomáticos, Espe
ciais e de Serviço entre os Governos dos Países
Membros da Comunidade dos Países de Língua Por
tuguesa, celebrado em Maputo, em 17 de julho de
2000".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.488, de 2001, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 10, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 329, DE 2003

Aprova o texto do Acordo sobre
Supressão de Vistos em Passaportes
Diplomáticos, Especiais e de Serviço
entre os Governos dos Países Membros
da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa, celebrado em Maputo, em
17 de julho de 2000.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Supressão de Vistos em Passaportes Diplomáticos,
Especiais e de Serviço entre os Governos dos Países
Membros da Comunidade dos Países de Língua Por
tuguesa, celebrado em Maputo, em 17 de julho de
2000.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
su�tar em revisão do referido Acordo, bem como quais
quer ajustes complementares que, nos termos do in
ciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 10 de julho de 2003. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Senhor Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos

fins, que o Senado Federal aprovou o Substitutivo da
Câmara dos Deputados, oferecido ao Projeto de Lei
do Senado n° 161, de 1989 - Complementar (PL n°
1-A, de 1991 - Complementar, na Câmara dos Depu
tados), aprovado pelas duas Casas do Congresso
Nacional, que "dispõe sobre o Imposto Sobre Servi
ços de Qualquer Natureza, de competência dos Muni
cípios e do Distrito Federal, e dá outras providências".

Outrossim, comunico a Vossa Excelência que a
referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício n° 1.074 (SF)

Brasília, 16 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que, aprovado sem

alterações pelo Senado Federal, em revisão, foi encami
nhado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica, para os fins constantes do art. 66 da Constituição
Federal, o Projeto de Lei da Câmara n° 41 , de 2003 (PL
n° 354, de 2003, nessa Casa), que "altera a Lei nO 8.213,
de 24 de julho de 1991 , para restabelecer o pagamento,
pela empresa, do salário-maternidade devido à segura
da empregada gestante".

Por oportuno, informo a Vossa Excelência que o
texto do projeto aprovado pelo Senado Federal, foi
adequado à Lei Complementar n° 95, de 26 de fevere
iro de 1998, com a redação dada pela Lei Comple
mentar n° 107, de 26 de abril de 2001.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

-~------ ~~~--"----~---~--
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DECRETO LEGISLATIVO N° 330, DE 2003

Brasília, 16 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que, aprovado

com emenda de redação pelo Senado Federal, em re
visão, foi encaminhado ao Excelentfssimo Senhor
Presidente da República, para os fíns constantes do
art. 66 da Constituição Federal, o Projeto de Lei da
Câmara n° 105, de 2002 (PL n04.828, de 1998, nessa
Casa), que "dispõe sobre o Sistema Nacional de Se
mentes e Mudas e dá outras providências".

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. - João PaUlo Cunha, Pre

sidente.

Ofício n° 1.089 (SF)

Brasília, 22 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dosfins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 330, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Sociedade
Carnavalesca 25 Horas a executar serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Boa Vista das Mis
sões, Estado do Rio Grande do Sul".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.910, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 44, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

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

Aprova o ato que autoriza a Socieda
de Carnavalesca 25 Horas a executar ser
viço de radiodifusão comunitária na cida
de de Boa Vista das Missões, Estado do
Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n° 680, de 14 de novembro de 2001, que autoriza
a Sociedade Carnavalesca 25 Horas a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária, na cidade de Boa
Vista das Missões,. Estado do Rio Grande do Sul.

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

Senado Federal, 16de julho de 2003. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício nO 1.108 (SF)

Brasília, 23 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima,
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei da Câ
mara n° 87, de 2002 (PL n° 4.014, de 2001, nessa
Casa), sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Pre
sidente da República e transformado na Lei n°
10.705, de 21 de julho de 2003, que "concede pensão
especial a Luiz Felippe Monteiro Dias".

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Concede pensão especial a Luiz Fe
Iippe Monteiro Dias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° E concedida pensão especial, mensal e

vitalícia, no valor de quinhentos reais, a Luiz Felippe
Monteiro Dias, filho de Lyda Monteiro da Silva, que fa
leceu, vítima direta de atentado, ocorrido no dia 27 de
agosto de 1980, no Estado do Rio de Janeiro, promo
vido por motivações políticas.
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§ l° A pensão de que trata este artigo é perso
nalíssima e não se transmite aos herdeiros do benefi
ciário.

§ 2° As importâncias pagas serão deduzidas de
qualquer indenização que a União venha a desembol
sar em razão do acontecimento.

§ 3° O valor da pensão será atualizado nos mes
mos índices e critérios estabelecidos para os benefí
cios do Regime Geral da Previdência Social.

Art. 2° A despesa decorrente desta lei correrá à
conta do programa orçamentário "Indenizações e
Pensões Especiais de Responsabilidade da União".

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

Senado Federal, 1° de julho de 2003. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Aviso n° 740 - Supar/C. Civil

Brasília, 21 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma,
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Sanção presidencial.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a

qual o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República restitui dois autógrafos

do texto aprovado do Projeto de Lei n° 87, de 2002 (n"
4.014/01 na Câmara dos Deputados), que se conver
teu na Lei n° 10.705 ,de 21 de julho de 2003.

Atenciosamente, - José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

MENSAGEM W 343
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 66 da Constituição Federal,

comunico a Vossas Excelências que acabo de sanci
onar o projeto de lei que "Concede pensão especial a
Luiz Felippe Monteiro Dias". Para o arquivo do Con
gresso Nacional, restituo, nesta oportunidade, dois
autógrafos do texto ora convertido na Lei n° 10.705,
de 21 de julho de 2003.

Brasília, 21 de julho de 2003. - Luiz Inácio Lula
da Silva.

LEI N° 10.705, DE 21 DE JULHO DE 2003

Concede pensão especial a Luiz Fe
Iippe Monteiro Dias.

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° É concedida pensão especial, mensal e
vitalícia, no valor de quinhentos reais, a Luiz Felippe
Monteiro Dias, filho de Lyda Monteiro da Silva, que fa
leceu, vítima direta de atentado, ocorrido no dia 27 de
agosto de 1980, no Estado do Rio de Janeiro, promo
vido por motivações políticas.

§ 1° A pensão de que trata este artigo é perso
nalíssima e não se transmite aos herdeiros do benefi
ciário.

§ 2° As importâncias pagas serão deduzidas de
qualquer indenização que a União venha a desembol
sar em razão do acontecimento.

§ 3" O valor da pensão será atualizado nos mes
mos índices e critérios estabelecidos para os benefí
cios do Regime Geral da Previdência Social.

Art. 2° A despesa decorrente desta Lei correrá à
conta do programa orçamentário "Indenizações e
Pensões Especiais de Responsabilidade da União".

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

Brasília, 21 de julho de 2003; 182" da Independên
cia e 115° da República. - Luiz Inácio Lula da Silva.

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. -João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício n° 1.109 (SF)

Brasília, 23 de julho de 2003

A sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos

fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n"
3, de 2003 (PL n° 1.728, de 1999, nessa Casa), sancio
nado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica e transformado na Lei nO 10.704, de 21 de julho de
2003, que "denomina 'Aeroporto de Pamaíba - Prefeito
Dr. João Silva Filho' o aeroporto localizado na cidade de
Parnaíba, Estado do Piauf'.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Denomina"Aeroporto de Parnaíba 
Prefeito Dr. João Silva Filho" o aeroporto
localizado na cidade de Parnaíba, Estado
do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O aeroporto da cidade de Parnaíba, no

Estado do Piauí, passa a denominar-se "Aeroporto de
Parnaíba -- Prefeito Dr. João Silva Filho".

-------- -- ------- - - ------ - -------------------------- -------------------------------- ------- ----- -------
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Senado Federal, 1° de julho de 2003. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Aviso n° 739 - Supar/C.Civil

Em 21 de julho de 2003
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Brasília, 23 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Sanção presidencial

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca restitui dois autógrafos do texto aprovado do Proje
to de Lei n° 3, de 2003 (nO 1.728/99 na Câmara dos
Deputados), que se converteu na Lei nO 10.704, de 21
de julho de 2003.

Atenciosamente, - José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

MENSAGEM N° 342
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 66 da Constituição Federal,

comunico a Vossas Excelências que acabo de san
cionar o projeto de lei que "Denomina 'Aeroporto de
Parnaíba - Prefeito Dr. João Silva Filho" o aeroporto
localizado na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí".
Para o arquivo do Congresso Nacional, restituo, nesta
oportunidade, dois autógrafos do texto ora convertido
na Lei n° 10 704, de 21 de julho de 2003.

Brasília, 21 de julho de 2003. -Luiz Inácio Lula
da Silva.

lEI N° 10.704, DE 21 DE JULHO DE 2003

Denomina "Aeroporto de Parnaíba
Prefeito Dr. João Silva Filho" o aeroporto
localizado na cidade de Parnaíba., Estado
do Piauí.

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° O aeroporto da cidade de Parnaíba, no
Estado do Piauí, passa a denominar-se 'Aeroporto de
Parnaíba - Prefeito Dr. João Silva Filho".

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

Brasília, 21 de julho de 2003; 182° da Independên
cia e 115° da República. - Luiz Inácio lula da Silva.

Publique-se. Arquive-se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 332, de 2003,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Fede
ral, que "aprova o texto do Acordo entre o Governo da
Repúb!ica Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca da Africa do Sul sobre Cooperação Técnica, celebra
do na cidade do Cabo, em 1° de março de 2000".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 40, de 2003, originário da Câmara dos Depu
tados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal,
onde tomou o n° 378, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Heráclito Fortes, Ter
ceiro Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 332, DE 2003

Aprova o texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da África do Sul
sobre Cooperação Técnica, celebrado na
cidade do Cabo, em 1° de março de 2000.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República da África do. Sul sobre Cooperação
Técnica, celebrado na cidade do Cabo, em 1° de mar
çode 2000.

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

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

Senado Federal, 22 de julho de 2003. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.
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Ofício n° 1.106 (SF)

Brasília, 23 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 331 , de
2003, promulgado pelo SenhorPresidente do Senado
Federal, que "aprova o texto da Convenção entre a
República Federativa do Brasil e a República do Chile
destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a eva
são fiscal em relação ao Imposto sobre a Renda, ce
lebrada em Santiago, em 3 de abril de 2001".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.644, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 11, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Heráclito Fortes,
Terceiro Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.

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

DECRETO LEGISLATIVO W 331, DE 2003

Aprova o texto da Convenção entre a
República Federativa do Brasil e a Repú
blica do Chile destinada a evitar a dupla
tributação e prevenir a evasão fiscal em re
lação ao Imposto sobre a Renda, celebra
da em Santiago, em 3 de abril de 2001 .

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o texto da Convenção en
tre a República Federativa do Brasil e a República do
Chile destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a
evasão fiscal em relação ao Imposto sobre a Renda,
celebrada em Santiago, em 03 de abril de 2001.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão da referida Convenção, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49, da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrim8
nio nacional.

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

Senado Federal, 22 de julho de 2003. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício n° 1.117 (SF)

Brasília, 25 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dosDeputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,

Comunico a Vossa Excelência que, aprovado sem
atierações pelo Senado Federal, em revisão, foi encami
nhado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica, para os fins constantes do art. 66 da Constituição
Federal, o Projeto de Lei da Câmara n° 45, de 2003 (PL
nO 3.206, de 2000, na Câmara dos Deputados), que "al
tera artigos da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei
de Execução Penal- para dispor sobre a emissão anual
de atestado de pena a cumprir".

Atenciosamente, - Senadora Serys Slhessa
renko, Segunda Suplente, no exercício da Primeira
Secretaria.

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Oficio n° 1.119 (SF)

Brasília, 25 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,

Comunico a Vossa Excelência que, aprovado sem
alterações pelo Senado Federal, em revisão, foi encami
nhado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica, para os fins constantes do art.66 da Constituição
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Federal, o Projeto de Lei da Câmara n051 , de 2003 (PL
n° 1.152, de 2003, nessa Casa), que "institui o auxí
lia"reabilitação psicossocial para pacientes acometidos
de transtornos mentais egressos de internações".

Atenciosamente, - Senadora Serys Slhessa
renko, Segunda Suplente, no exercício da Primeira
Secretaria.

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício n° 1.131
Brasília, 29 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 337, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que outorga permissão à
Rádio FM Jardim de Cajobi Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade deCajobi, Estado de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.395, de 2001, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Sénado Fe
deral, onde tomou o n° 508, de 2002.

Atenciosamente, - Senadora Serys Slhessa
renko, Segunda Suplente, no exercício da Primeira
Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Sena
do Federal, no exercício da Presidência, nos termos
do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 337, DE 2003

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria nO 151 de 27 de março de 2001, que outorga per
missão à Rádio FM Jardim de Cajobi Uda., para ex
piorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Cajobi, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 29 de julhode 2003. - Senador
Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado Fe
deral, no exercício da Presidência.

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Oficio n° 1.132(SF)

Brasília, 29 de julho 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n0338, de 2003,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Fede
ral, que "aprova o ato que outorga permissão a Kyno Fil
mes Produções Cinematográficas Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da na cidade de Gurupi, Estado do Tocantins".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nO 1.952, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 511, de 2002.

Atenciosamente, - Senadora Serys Slhessa
renko, Segunda Suplente,no exercício da primeira
Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Sena
do Federal, no exercício da Presidência, nos termos
do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO W 338, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à KynoFilmes Produções Cinematográfi
cas Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Gurupi, Estado do Tocantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n° 424, de 22 de março de 2002, que outorga per
missão à Kyno Filmes Produções Cinematográficas
Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Gurupi, Estado do Tocantins.



Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Publique-se. Arquive-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
Ofício n° 1.133 (SF)
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na qüência modulada na cidade de Araguaína, Estado
data de sua publicação. do Tocantins.

Senado Federal, 29 de julho de 2003. - Senador Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado Fe- data de sua publicação.
dera!, no exercício da Presidência. Senado Federal, 29 de julho de 2003. - Senador

Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado Fe
deral, no exercício da Presidência.

Brasília, 29 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 339, de 2003,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal,
que "aprova o ato que outorga permissão à Kyno Filmes
Produções Cinematográficas Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Araguaína, Estado do Tocantins".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.951, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 512, de 2002.

Atenciosamente, - Senadora Serys Slhessa
renko, Segunda Suplente, no exercício da Primeira
Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Sena
do Federal, no exercício da Presidência, nos termos
do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 339, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à Kyno Filmes Produções Cinematográfi
cas Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Araguaína, Estado do To
cantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere aPor

taria n° 423, de 22 de março de 2002, que outorga
permissão à Kyno Filmes Produções Cinematográfi
cas Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-

SGM.lP N° 1.102/01

Brasília, 5 de setembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado luis Carlos Heinze
Presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural
Nesta

Senhor Presidente,
Repqrtando-me ao Ofício n° 262/01, datado de

15 de agosto do corrente ano, contendo solicitação de
instituição·de comissão externa pluripartidária para
participação na 4a Conferência Ministerial da Organi
zação Mundial do Comércio (OMC), que se realizará
em Doha, no Qatar, entre os dias 9 e 13 de novembro
do ano em curso, informo a Vossa Excelência que, so
bre o assunto, exarei o seguinte despacho:

"Submeta-se ao Plenário (RICO, arts. 38 e
117,1). Publique-se."

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevado apreço e distinta consideração. 
Aécio Neves, Presidente.

Submeta-se ao Plenário (arts. 38 e
117, I do RICO). Publique-se.

Em 5-9-01. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLíTICA RURAL

Oficio n° 262/2001
Brasília, 15 de agosto de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunica

mos-lhe que, em reunião realizada hoje, esta Comis
são aprovou Requerimento do Deputado Nelson Mar
quezelli e outros, por meio do qual propõe que este
Orgão Técnico requeira a Vossa Excelência, nos ter
mos dos arts. 38 e 117, I, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, seja instituída Comissão



OF/A/PSB N° 611/03

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o

Deputado Gonzaga Patriota para a vaga de suplente
da Comissão Especial destinada a altera o Sistema
Tributário Nacional e dá outras providências. - PEC na
41/03. - Deputado Eduardo Campos, Líder do PSB.

Defiro. Publique-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do

Deputado Rogério Silva (PPS - MT) para a vaga de
suplente da Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público.

Atenciosamente, - Deputado Eduardo Cam
pos, Líder do PSB.

Defiro. Publique-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. P N° 89/2003

Senhor Presidente,
A Comissão de Agricultura e Política Rural re

quer, nos termos dos arts. 38 e 117, I, do Regimento
Interno da Câmarados Deputados, seja instituída Co
missão Externa, para participar da 4a Conferência Mi
nisterial da Organização Mundial do Comércio
(OMC), que se realizará em Doha, no Qatar, entre os
dias 09 e 13 de novembro do ano em curso.

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2001. 
Deputado Luiz Carlos Heinze, PPB/RS, Presidente.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 7-8c03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

Oficio na 88/Plen

Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 8 37227

Externa pluripartidária, para participar da 4a Confe- máfia, adulteração e suposta indústria de Iiminares-
rência Ministerial da Organização Mundial do Comér- CPICOMB.
cio (OMC), que se realizará em Doha, no Qatar, entre Atenciosamente, - Deputado Nelson Pellegri-
os dias 09 e 13 de novembro do ano em curso. no, Líder do PT.

Será de grande importância a participação dos Defiro. Publique-se.
parlamentares, tendo em vista que na oportunidade
serão discutidas as modificações regulatórias dos te- Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre-
mas comerciais do tratado da OMC. sidente.

A agricultura será o grande tema a ser debatido OF/A/PSB N° 610/03
e a presença do parlamento brasileiro nessas discus-
sões, visando a possibilidade de uma nova etapa de
liberação da economia mundial, será transcendental
para a ampliação do comércio internacional dos pro
dutos agropecuários brasileiros.

Sugerimos que sejam indicados, para fazer par
te da Comissão Externa supracitada, deputados
membros desta Comissão.

Segue, em anexo, o Requerimento desta Co
missão que solicita instituição de Comissão Externa.

Respeitosamente, - Deputado Luiz Carlos He
inze - PPB/RS, Presidente.

REQUERIMENTO N° 101
(Da Comissão de Agricultura e Política Rural)

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

a fim de indicar, como suplente, o Deputado João
Grandão, PT/MS, em substituição a Deputada Mani
nha, PT/DF, na Comissão Parlamentar de Inquérito
com a finalidade de investigar operações de combus
tíveis, relacionadas com a sonegação dos tributos,

Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei na
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975-B/95, apreciado, nesta data, por este Órgão
Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Eliseu Re
sende, Presidente.

Publique-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. P N° 90/2003

Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
2.002-A/96 e os PL's nOs 1.822/99, 2.018/99, 2.038/99
e 3.019/97, apensados, apreciados, nesta data, por
este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Eliseu Re
sende, Presidente.

Publique-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. P N° 91/2003

Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as providên
cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n° 120-A/99,
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Eliseu Re
sende, Presidente.

Publique-se.
Em 7-8-3. - João Paulo Cunha, Presi

dente.

Of. F N° 92/2003

Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, o Projl?to de Lei nO 376-A/99,
apreciado, nesta data, por este Orgão Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Eliseu Re
zende, Presidente.

Publique-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. P N° 95/2003
Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, o Proj~to de Lei n° 5.736/01,
apreciado, nesta data, por este Orgão Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Eliseu Re
sende, Presidente.

Publique-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
Of. P N° 96/2003

Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, o Proj~to de Lei nO 7.087/02,
apreciado, nesta data, por este Orgão Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Eliseu Re
sende, Presidente.

Publique-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
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Of. P N° 98/2003
Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n° 415/03,
apreciado, nesta data, por este Orgão Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Eliseu Re
sende, Presidente.

Publique-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. P N° 99/2003
Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nO 537/03,
apreciado, nesta data, por este Orgão Técnico.

Cordiais Saudações, - Deputado Eliseu Re
sende, Presidente.

Publique-se.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício n° 53/CD Brasília, 25 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Presidente Aécio Neves
Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

O jornal Folha de São Paulo, na sua edição de
hoje, informa que o presidente Femando Henrique Car
doso determinou a criação do "Ministério da Seca", que
ficará sob responsabilidade do ministro Raul Jung
mann, do Ministério de Desenvolvimento Agrário.

Este "novo" Ministério terá como atribuições a
coordenação e execução de políticas contra os efei
tos do período de estiagem no Nordeste, contando
desde já com uma verba de R$9 milhões para medi
das emergenciais nos próximos dois meses.

Segundo Jungmann, que passará a despachar
na próxima semana de Recife (PE), na sede da Sude
ne, cumulando ainda as funções do Ministério de De-

senvolvimento Agrário, a intenção do governo federal
será acabar com a famosa "Indústria da Seca" (políti
cos e empresários que se aproveitam do período de
estiagem para ganhar dinheiro e votos), por meio de
programas de bolsa-escola e de bolsa-alimentação.

Destarte, Sr. Presidente, rogo a Vossa Excelên
cia para que, ex officio, determine a criação de uma
Comissão Externa que terá a finalidade de realmente
averiguar e fiscalizar se. esta nova pasta cumprirá
seus objetivos, suas metas, ao mesmo tempo em que
será uma ótima oportunidade para os parlamentares
poderem apontare sugerir outras medidas para o su
cesso.deste Ministériotemporário.

Creio, seguramente, na capacidade de contribui
ção e sinergia deste Panamento.

Desde agora, manifesto meu interesse em parti
cipar .ativamente. de tal. Comissão Externa. - João
Caldas, Deputado Federal.

Arquive"se nos termos do art. 105 do
RICO. PlIblique;.se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

Brasília, 6 de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, venho respei

tosamente à presença de Vossa Excelência, comuni
car-lhe que me filiei ao Partido Progressista - PP, na
data de ontem (5-8-03), desligando-me do Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB, em conformi
dade com o parágrafo único do art. 22, da Lei n°
9.096/95 (documentação anexa).

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

Cordialmente, - Dr. Heleno, Deputado Federal
- RJ.
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Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.
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IACHA DE RlJAÇAO PARTIDÁRIA

Agosto de 2003

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO I
A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

IBuriti ;;;m

I04:m~ I
U1mPll!EST!IIO

GOIÂNIA·GO

1 II:II_EOO_êíl'iii_' 1 D.\lAIl_Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nesta data,
estou solicitando a minha filiação ao Partido Traba
1hista Brasileiro - PTB, estando me desligando, por
tanto, dos quadros do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Deputado Jovair
de Oliveira Arantes - Nome Parlamentar: Jovair
Arantes.

Brasília, 7 de agosto de 2003

A Sua Excelência a Senhora
Doutora Maria Fortunato Ricardo e Melo
DO Juíza do Cartório da 133a Zona Eleitoral de
Goiânia
Avenida Tocantins, 191 - Centro
74003-010 - GOIÂNIA-GO

Senhor (a) Juiz (a) Eleitoral,

Comunico a Vossa Excelência que, nesta data,
estou solicitando a minha filiação ao Partido Traba
lhista Brasileiro - PTB, estando, portanto, me desli
gando do Partido da Social Democracia Brasileira 
PSDB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Deputado Jovair
de Oliveira Arantes - Nome Parlamentar: Jovair
Arantes.

Título Eleitoral n° 000536601015 - Zona 133 
Seção 0005

fl.I/ÇIjI PAI José de Oliveira Arantes
WÀ! 1l.tria Jose dê 0liveJ.ra

ACHA OE FlUA AO PAIITIOARIA

j : J

-------- ----------~---~----- ---- --------------------------------------------------
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Agosto de 2003

Brasília, 7 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que foi aceita a fi
liação do Senhor Deputado Jovair de Oliveira Aran
tes, nome Parlamentar Jovair Arantes, nos quadros
do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado José Carlos
Martinez, Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro
-PTB.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Brasília, 7 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nesta data,
estou solicitando a minha filiação ao Partido Traba
lhista Brasileiro - PTB, estando me desligando, por
tanto, dos quadros do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado Luiz Piauhyli
no de Mello Monteiro - Nome Parlamentar: Luiz
Piauhylino.

A Sua Excelência o Senhor
Dr. José Anibal
DO. Presidente do Partido da Social Democracia
Brasileira ~- PSDB
SCN Quadra 4, Bloco B, Torre C, Sala 303B
Centro Empresarial Varig
70710-500 - Brasília-DF

Senhor Presidente,

Por motivos pessoais, comunico a Vossa
Excelência que, nesta data, estou solicitando a mi
nha filiação no Partido Trabalhista Brasileiro - PTB,
solicitando, portanto, o meu desligamento dos qua
dros do Partido da Social Democracia Brasileira 
PSDB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado Luiz Piauhyli
no de Mello Monteiro - Nome Parlamentar: Luiz
Piauhylino.

Brasília, 7 de agosto de 2003

A Sua Excelência a Senhora
Doutora Kathya Gomes Veloso
DO. Juíza do Cartório da 101 0 Zona Eleitoral de Ja
boatão
Rua Paes Leme, 75 - Porta Larga
54315-590 - Jaboatão-PE

Senhor (a) Juiz (a) Eleitoral,
Comunico a Vossa Excelência que, nesta

data, estou solicitando a minha filiação ao Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, estando, portanto, me
desligando do Partido da Social Democracia Brasi
leira - PSDB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado Luiz Piauhyli
no de Mello Monteiro - Nome Parlamentar: Luiz
Piauhylino, Título Eleitoral n° 50900308/25 - Zona
101 - Seçâo 0318.

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



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA aos DEPUTADOS Sexta-feira 8 37235

I FICHA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
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Brasília, 7 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que foi aceita a
filiação do Senhor Deputado Luiz Piauhylino de
Mello Monteiro, nome Parlamentar Luiz Piauhylino,
nos quadros do Partido Trabalhista Brasileiro 
PTB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado José Carlos
Martinez, Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro
-PTB.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Gera\.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Brasília, 7 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nesta data,
estou solicitando a minha filiação ao Partido Traba
lhista Brasileiro - PTB, estando me desligando, por
tanto, dos quadros do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Deputado Salva
dor Zimbaldi Filho, Nome Parlamentar: Salvador
Zimbaldi.

A Sua Excelência o Senhor
Dr. José Anibal
DD. Presidente do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB
SCN Quadra 4, Bloco B, Torre C, Sala 303B
Centro Empresarial Varig
70710-500 - Brasília-DF

Senhor Presidente,

Por motivos pessoais, comunico a Vossa
Excelência que, nesta data, estou solicitando a mi
nha filiação no Partido Trabalhista Brasileiro - PTB,
solicitando, portanto, o meu desligamento dos qua
dros do Partido da Social Democracia Brasileira 
PSDB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Deputado Salvador
Zimbaldi Filho - Nome Parlamentar: Salvador
Zimbaldi.

Brasília, 7 de agasto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Doutor Alfredo Luiz Gonçalves
DD. Juiz do Cartório da 274a Zona Eleitoral de Cam
pinas
Rua Benedito Cavalcanti Pinto, n° 303 - Centro
13010-020 - Campinas-SP

Senhor (a) Juiz (a) Eleitoral,

Comunico a Vossa Excelência que, nesta data,
estou solicitando a minha filiação ao Partido Traba
lhista Brasileiro - PTB, estando, portanto, me desli
gando do Partido da Social Democracia Brasileira 
PSDB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de
estima e consideração. - Deputado Salvador Zimbaldi
Filho - Nome Parlamentar: Salvador Zimbaldi, Título
Eleitoral n° 107865040-16 - Zona 274 - Seção 0192.
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Brasília, 7 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi aceita a fi

liação do Senhor Deputado Salvador Zimraldi Filho,
nome Parlamentar Salvador Zimbaldi, nos quadros
do Partido Trabalhista Brasileiro - PTR

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado José Carlos
Martinez, Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro
-PTB.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Brasília, 7 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nesta data,
estou solicitando a minha filiação ao Partido Traba
lhista Brasileiro - PTB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado Osmânio
Pereira De Oliveira - Nome Parlamentar: Osmânio
Pereira.

Brasília, 7 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que foi aceita a fi
liação do Senhor Deputado Osmânio Pereira de Oli
veira, nome Parlamentar Osmânio Pereira, nos qua
dros do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de
estima e consideração. - Deputado José Carlos Marti
nez, Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
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Senhor (a) Juiz (a) Eleitoral,

A Sua Excelência o Senhor
Doutor José Flávio De Almeida
DO. Juiz do Cartório da 27a Zona Eleitoral de Belo
Horizonte
Avenida Cristiano Machado, 1708 - Cidade Nova
31170-800 - Belo Horizonte-MG

Brasilia,7 de agosto de 2003. Comunico a Vossa Excelência que, nesta data, es-
tou solicitando a minha filiação ao Partido Trabaihista
Brasileiro - PTB, estando, portanto, me desligando do
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado Osmânio Pe
reira de Oliveira Nome Parlamentar: Osmânio Pere
ira, Título Eleitoral n° 567179302/81 - Zona 27 - Se
ção 64.

FICHA DE FILIAÇÃO PARTIDARIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
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Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor-Ge-

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 7-8-03 - João Paulo Cunha,Presi
dente.

REQUERIMENTO DE COMISSÃO EXTERNA

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do art. 38, do Regimento Interno, a instituição de Co
missão Externa, sem ônus para esta Casa, com a fi
nalidade de acompanhar o processo de privatização
do Banespa.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Aloízio Mercadante, Líder do PT.

REQUERIMENTO N° 01
(Da Comissão de Agricultura e Política Rural)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 38 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Exce
lência seja instituída, com ônus para esta Casa, Co
missão Externa para averiguar e levantar os proble
mas relacionados aos focos de febre aftosa em terri
tório nacional, mais especificamente no Rio Grande
do Sul.

Sala das sessões, 6 de junho de 2001 . - Depu
tado Luis Carlos Heinze - PPB/RS, Presidente.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 7-8-03 -- João Paulo Cunha,Presi
dente.

(Comissão de Agricultura e Política
Rural)

Ofício n° 197/2001

Brasília, 6 de maio de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunica

mos-lhe que, em reunião realizada hoje, esta Comis
são aprovou Requerimento dos Deputados Ronaldo
Caiado e outros, por meio do qual propõe que este
Órgão Técnico requeira a Vossa Excelência a consti
tuição de Comissão Externa, para averiguar e levan
tar os problemas relacionados aos focos de febre af
tosa em território nacional.

Segue, em anexo, o Requerimento desta Co
missão que solicita instituição de Comissão Externa.

Respeitosamente, - Deputado Luis Carlos He
inze - PPB/RS, Presidente.

João Paulo Cunha,Em 7-8-2003.
Persidente.

ral.



Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 7-8-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Adão Pretto e outros)

Solicita a constituição de Comis
são Externa da Câmara dos Deputados
para averiguar os danos econômicos e
ol1tros graves problemas causados aos
produtores e ao Estado do Rio Grande
do Sul em decorrência dos focos de fe
bre aftosa.

Senhor Presidente,
Requeremos a V.Exa ., nos termos do art. 38 e

art. 117, inciso 1, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, após ouvido o Plenário, seja constitu
ída Comissão Externa para averiguar os efeitos eco
nômicos e de outras ordens, causados aos produto
res e ao E:.,tado do Rio Grande do Sul em função dos
últimos fOGOS de febre aftosa que se abateu sobre
parte do rebanho de alguns municípios.

Justificação

Como noticiam os meios de comunicação, a fe
bre aftosa chegou ao Rio Grande do Sul e causou um
estrago de proporções monumentais. Vinda do Uru
guai e da Argentina, a doença já se alastrou por San
tana do Livramento, Alegrete e Quaraí. Foram sacrifi
cados mais de 600 animais e muitos outros podem
entrar nesta triste lista.

Os prejuízos às exportações de carne bovina e
suína deverão atingir a ordem de R$ 600 milhões, so
mente neste ano. Muitos países já começam a inter
romper as importações de carne brasileira, ao passo
que outros não recebem mais produtos oriundos do
Rio Grande do Sul. Estão proibidos os transportes

Brasília, 30 de abril de 2002

Brasília, 23 de abril de 2002

REQUERIMENTO N° 145, DE 2002
(Comissão de Segurança Pública e Combate

ao Crime Organizado, Violência e Narcotráfico)

Ofício n° 53/02 - Preso
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Arquive-se nos termos do art. 105 do dia 21 de abril de 2002, que logo ganharam ressonân-
RICO. Publique-se. cia nos maiores veículos de imprensa de todo país.

Em 7-8-03 - João Paulo Cunha, Pre- A Câmara dos Deputados, maior casa de leis do
sidente. país, e esta comissão, em especial, que tem dentre

suas prerrogativas o combate ao crime organizado, não
podem se furtar a acompanhar atentamente os desdo
bramentos deste fato que atraiu a atenção, não só da
sociedade, mas de todas autoridades const~uídas.

Diante disto, faz-se imperativo a presença de
uma comissão especial, com o objetivo de buscar in
formações in loco que possam subsidiar esta Casa
no trato da questão, que assumiu proporção nacional
e comprometeu, em última análise, a imagem do po
der público.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Em reunião realizada no dia 25-4-02, esta Co

missão decidiu, nos termos do Requerimento n° 9/02,
do Deputado Wanderley Martins, solicitar a instituição
de comissão externa a fim de aprofundar informações
a respeito das denúncias veiculadas pela imprensa,
relativas ao desvio de dinheiro público, formação de
quadrilha, corrupção passiva e ativa, entre outras, na
Câmara e na Prefeitura Municipal de São Gonçalo, no
Estado do Rio de Janeiro.

Segue-se, em anexo, cópia do referido requeri
mento para melhor conhecimento do assunto.

Respeitosamente, - Deputado Ronaldo Vas
concellos, Presidente.

Ao limo. Sr.
Deputado Ronaldo Vasconcelos
MO. Presidente da Comissão

REQUERIMENTO N°, DE 2002

Requeiro a V. EX, nos termos do art. 38 do Regi
mento Interno, a instituição de comissão externa a fim de
aprofundar informações a respeito das denúncias veicu
ladas pela imprensa, relativas ao desvio de dinheiro pú
blico, formação de quadrilha, corrupção passiva e ativa
entre outras, na Câmara e na Prefe~ura Municipal de São
Gonçalo no Estado do Rio de Janeiro. - Wanderley
Martins, Deputado Federal.

Justificação

A sociedade brasileira assistiu estarrecida às
denúncias de corrupção, estelionato, formação de
quadrilha e mau uso do dinheiro público, ocorridas no
município de São Gonçalo - RJ, veiculadas pelo pro
grama "Fantástico" da Rede Globo de Televisão no
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dos rebanhos bovinos, exatamente na época em que
"os campos estão lotados de animais gordos saídos
de um verão farto de pasto", como noticiou o jornal
Zero Hora no último dia 20.

O Sindicato Rural de Santana do Livramento
calcula, no município, um prejuízo de mais de R$5 mi
lhões no mês de maio, devido ao impedimento de co
merciaJizar, no mínimo, 10 mil cabeças de gado. Essa
crise atinge outros setoresdo mesmo mercado, como
os caminhoneiros, leiloeiros, frigoríficos. Resultado
dessa hecatombe, não circula recursos nos postos de
gasolina e comércio varejista local.

No início de janeiro desteano, já havia sido es
tabelecida uma disputa entre a Secretaria de Agricul
tura do Rio Grande do Sul e o Ministério da Agricultu
ra. Aépoca, ao mesmo tempo em que o Secretário de
Agricultura daquele Estádo, José Hermeto Hoffmann,
solicitava ao ministro maior empenho para ações efe
tivas na fronteira com os países vizinhos, o Secretário
de Defesa Agropecuária do Ministério, Luiz Carlos de
Oliveira, acúsavaa SAAlRS de agir na fiscalização
sem lhe competir.

Segundo o jornal Zero Hora e o Jornal do Co
mércio' de 10 de janeiro de 2001 , "Oliveira diz que o
ministério não considera as barreiras necessáriás,
porque os dadosprovenientes da Argentina informam
que não houve focos nas províncias de Entre-Rios e
Corrientes". De outro lado,Hoffmann afirmou naquele
dia, se~úndô osmesmos jornais, "não recuar enquan
to houver informações ou boatos de aftosa na Argen
tina, apesar desta reação surpreendente do Senhor
Luiz Carlos d€l Oliveira. Qlieremos o apoio do Ministé
rio da Agricldtura e não a sua omissão".

Após este embate, ficando demonstrado a as
sertiva do Governo do Rio Grande do Sul, outro capí"
tulo seria logo posto em cena. Vacinar ou não o reba
nho bovino do Estado. Novamente o Ministério da
Agricultura posicionou-se radicalmente contra a vaci
nação,'ao passo que a Secretaria de Agricultura de
fendia o início iTediato. Aos pedidos de liberação da
vacinél. o Ministro semprereagiu de forma reticente, e
essa novela transcorreu por quase dois meses. So
mente após a pr€lssão de· todos os setores da socie
dade riogranqense, ecom d problema fugindo ao con
trole, o ministério voltou atrás e aceitou vacinar.

A resistência demonstrada pelo governo federal
em aumentar a fiscalização nas fronteiras, e depois
em vacinar o gado, levou a prejuízos enormes e de
proporções ainda a serem avaliadas. Tal prejuízo ago-

ra ameaça alastrar-se para outros Estados que fazem
fronteiras com países onde já se comprovaram focos,
como é o caso do Estado de Santa Catarina, além do
risco óbvio de atingir a outros Estados produtores,
como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Ministro
Pratini de Morais deve explicações a essa Casa e ao
povo brasileiro, que sofrem as conseqüências do pro
blema da febre aftosa, incorrendo em pr€ljuízos eco
nômicos e sociais.

Diante do exposto, considerada a urgência €l a
necessária avaliação balizada dessa Casa, guarda
mos a certeza do apoio de nossos Pares para a cons
tituição imediata de Comissão Externa.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2001. - Adão
Pretto - PT/RS, Luci Choinacki-PT/SC, Walter Pi
nheiro, Líder da Bancada dó PT.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICD. Publique-se.

Em 7-8-03 - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N°, DE 2000
(Do Senhor Aldir Cabral)

Requer a instituição de Comissão
Externa para acompanhar, no Estado do
Rio de Janeiro e no Interesse da segu
rança pública e do desarmamento da po
pulação,a apuração dos fatos relacionl;l
dos com o desvio de munição adquirida
pela Polícia Militar e não encontrada nos
estoques da corporação.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.
35 do Regimento Interno, que seja instituída Comis
são Externa da Câmara dos Deputados para que
acompanhe e se inteire das providencias que estão
sendo tomadas pela Secretaria de Segurança Pública
do Estado do Rio de Janeiro e pelo Ministério Público
diante dos fatos que apontam o desvio ou o desapa
recimento de 345.000 projéteis de fuzil, de calibre
5.56 X 45mm, adquiridos em um lote de 500.000 pro
jéteis à Companhia Brasileira de Cartuchos pela Polí
cia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Justificação

O presente Requerimento e a conseqüente ins
tituição da Comissão Externa se justificam se consi
derarmos que, na Câmara dos Deputados, tramitam,
atualmente, oitenta e sete proposições que se refe-
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rem, direta ou indiretamente, à questão do desarma
mento da população, do controle na venda de armas
de fogo e de munições, havendo propostas que ve
dam, inclusive, o fabrico de armas e o seu uso por in
divíduos não necessariamente qualificados e identifi
cados para o porte profissional de armas de fogo.

Nesta Casa o tema é atual e se encontra em es
tágio de grande avanço nos seus estudos e debates,
tendo o Presidente da Câmara designado Comissão
Especial que trata da matéria. Assim, a Comissão a
ser instituída poderá recolher, "in loco" informações
capazes de esclarecerem uma situação grave e cons
trangedora, colhendo ainda novos e importantes sub
sídios para os estudos e a discussão que fazemos na
Câmara dos Deputados sobre as questões da violên
cia e do desarmamento da população, no âmbito da
segurança pública.

É absolutamente estranho que na Polícia Militar
do Estado doRio de Janeiro se arraste uma investiga
ção sobre um desvio inadmissível de munição sem
que o Parlamento Nacional se envolva no esclareci
mento desta situação, sabendo-se, sobretudo, que
nesta Câmara dos Deputados o tema é presente e
ocupa a preocupação da totalidade dos deputados fe
derais. E mais grave ainda é saber-se, como se sabe
pela imprensa, que a Assembléia Legislativa do Esta
do do Rio de Janeiro tem encontrado as maiores difi
culdades para esclarecer este assunto.

E mais, torna-se absolutamente ofensivo à mo
ralidade da Nação saber-se que a parte maior de um
lote de munição, adquirido pelo Estado para sustentar
exatamente a sua luta contra a marginalidade e o cri
me, venha a ser "entregue" aos próprios marginais,
conforme parece ter ocorrido. Os segmentos mais sé
rios e corretos da polícia do Estado do Rio de Janeiro
já localizaram, daquela mesma munição, embalagens
fechadas com criminosos das Favelas de Antares, do
Alemão, de Beira-mar e do Jacarezinho, sendo previ
sível que outros traficantes tenham "adquirido" da
mesma munição.

O presente requerimento visa também fazer no
tar à sociedade e principalmente ao povo do Estado
do Rio de Janeiro que a Câmara dos Deputados é,
institucionalmente, o canal mais eficaz no exame das
questões de segurança pública, se observado, neste
sentido, o que diz o Regimento Interno da Casa em
seu art. 32, inciso XI. Alíneas "f' a "I".

Sala das Sessões, 16 de março de 2000. 
Aldir Cabral, Deputado Federal PSDB/RJ.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICD. Publique-se.

Em 7-8-03 - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Alberto Fraga)

Requer a criação de Comissão
Externa, com a finalidade de obter escla
recimentos sobre a situação comercial
entre Brasil e Canadá.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa, na forma do art. 38 do Regi
mento Interno, que, ouvido o Plenário, se digne adotar
as providências necessárias à constituição de Comis
são Externa a fim de obter esclarecimentos sobre a
situação das relações comerciais e diplomáticas en
tre o Brasil e o Canadá.

Justificação

É público e notório o conflito comercial em que se
encontra o Estado Brasileiro com o Estado do Canadá,
que inicialmente estava centrado no comércio de aviões
da empresa brasileira Embraer e da empresa canaden
se Bombardier. Esta situação fez coin que o Canadá in
gressasse com representação na Organização Mundial
do Comércio, buscando retaliação ao Brasil.

Na semana passada o governo canadense de
terminou a retirada do comércio da carne importada
do Brasil, e essa ação gerou conseqüências no Méxi
co e nos Estados Unidos, que também adotaram a
mesma medida. Ocorre que o Jornal Nacional apre
sentou reportagem com cientistas e representantes
de sindicatos canadenses dizendo que a medida é de
ordem política e comercial contra o Brasil.

Diante desses fatos, a Câmara dos Deputados,
em defesa dos legítimos interesses do povo brasilei
ro, não pode ficar inerte e deve cientificar-se dos fa
tos, para verificar a veracidade e adotar medidas in
ternas e externas, em defesa do povo e do Estado
brasileiro.

A não adoção de medidas urgentes pode gerar
uma situação de caos na economia brasileira, e um de
sequilíbrio maior ainda na nossa balança comercial, vin
do a desestruturar todo o esforço nacional em busca do
equilíbrio econômico e do desenvolvimento do país.

Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 2001 .- Depu
tado Alberto Fraga.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICD. Publique-se.

Em 7-8-03 - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

--_._---
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REQUERIMENTO W 29, DE 2002 Ofício n° CREDNIP - 98/02

(Do Sr. Aloizio Mercadante) Brasília, 17 de abril de 2002

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dbS Deputados
Referência:
Encaminha requerimento

Senhor Presidente,
Submeto a Vossa Excelência o Requerimento

nO 29, de 2002. aprovado na reunião ordinária realiza
da nesta Comissão de Relações Exteriores e de De
fesa Nacional no dia 10 de abril do corrente que "soli
cita designação de delegação parlamentar para
acompanhar a Segunda Cumbre de Presidentes Lati
no-americanos e daUnião Européia".

Na oportunidade, apresento a Vossa. Excelên
cia meus protestos de estima e consideração.

Aténciosamente, - Deputado Aldo Rebelo,
Presidente.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 7-8-03 - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N°, DE 2001
(Do Sr. Aloizio Mercadante)

Requer a criação de Comissão
Externa para acompanhar a próxima Cú
pula das Américas, em Québec, Canadá,
bem como, caso se julgue conveniente, a
reunião preparatória dos Ministros do
Mercosul, a ser realizada em Buenos Ai
res, Argentina..

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, Vossa Exce

lência se digne tomar as providências necessárias
para a criação de Comissãb Externa para acompa
nhar a próxima Cúpula das Américas, em Québec,
Canadá, nos dias 20, 21 e 22 de abril do corrente,
bem como, caso se julgue conveniente, a reunião pre
paratória dos Ministrbs do Mercosul, a ser realizada
em Buenos Aires, Argentina, nos dias 7 e 8 de abril.

Justificação

A Área de Livre Comércio das Américas (ALCA)
gigantesco blocoeconãmico e comercial composto
continente, à exceção de Cuba.

Com efeitb, sob a liderança inconteste dos Esta
dos Unidos, maior economia mundial, os seus 34
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Estados Partes deteriam cerca de 52% do comércio a nossa crescente vulnerabilidade externa e a fragili-
internacional e um PIS de US$8 trilhões, o que con- dade cambial reinante na economia brasileira.
verteria a Alca no maior bloco econômico do planeta. Em segundo, estão os riscos sociais. De fato, os
Trata-se, portanto, de um empreendimento estratégi- desarranjos na estrutura produtiva poderão acelerar o
co de enorme vulto. processo de informalização e precarização do merca-

Ademais, apesar da arquitetura formal da Alca do de trabalho nacional, o que ampliaria a concentra-
referir-se apenas a uma área de livre comércio e não ção salarial e de renda, além de aumentar as já des-
a um autêntico mercado comum, o processo de inte- confortáveis taxas de desemprego. Ressalta-se que a
gração proposto e já em andamento inclui uma série Alca não prevê a discussão de cláusulas trabalhistas.
de temas que extrapolam a mera redução de taxas al- No caso do Nafta, no qual a Alca se inspira, as gran-
fandegárias. des concessões feitas aos investimentos norte-ame-

De fato, há 9 Grupos de Negociação e três Co- ricanos, somadas ao não tratamento das questões
mitês Especiais em pleno funcionamento, nos quais trabalhistas e sociais, levou à instalação, em território
estão sendo decididas as regras e as normas que vão mexicano, das tristemente famosas "maquifadoras",
regular grande diversidade de assuntos. que exploram a mão-de-obra local pagando salários

O grupo referente aos investimentos, por exem- miseráveis.
pIo, pretende criar arcabouço jurídico que desregula- Em terceiro, existem os riscos ambientais. Os
mente ao máximo o fluxo de capitais no continente e EUA poderão se aproveitar da Alca para exportar
proteja os investimentos externos de eventuais ações para cá as suas indústrias ambientalmente "sujas", tal
dos Estados, à semelhança do malfadado MAl e dos com o aconteceu com o México em virtude do Nafta.
acordos bilaterais de proteção de investimentos. Já o Saliente-se que o regime de investimentos proposto
grupo relacionado às compras governamentais tenci- poderá inviabilizar medidas governamentais que vi-
ona elaborar normas que abram esse mercado ao ca- sem proteger o meio ambiente contra ações de em-
pital estrangeiro. presas estrangeiras. Tal fato já aconteceu no Canadá,

Por sua vez, o grupo relativo à propriedade inte- onde, em razão de uma cláusula do Nafta que asse-
lectual tem por finalidade básica ditar as regras que gura aos investidores o resultado dos seus investi-
aprofundem a proteção dos interesses das grandes mentos, o governo canadense viu-se impedido de
companhias que investem em patentes, especial- proibir que uma empresa norte-americana, a Ethy/
mente as empresas farmacêuticas e de biotecnologia. Corporation, comercializasse um aditivo para gasoli-
E o grupo de negociação que tange aos serviços pre- na fortemente danoso ao meio ambiente.
tende criar sistema de normas que abra de forma am- Em quarto e por último, há também os riscos ge-
pia esse setor estratégico aos investidores externos. opolíticos. Parece claro, inclusive para o governo bra-

Como não poderia deixar de ser, o vasto escopo sileiro, que a Alca tem potencial para minar o protago-
dos temas e a abrangência do processo de integra- nismo do Brasil na América do Sul. Particularmente,
ção já desencadeado coloca a inadiável questão das teme-se pelo futuro do Mercosul, que apesar dos
repercussões e dos efeitos que a implementação da seus problemas e fragilidades, representa aposta es-
Alca traria para o nosso País. tratégica na integração entre países com um nível de

De acordo com muitos, a dimensão e a profundi- desenvolvimento aproximado.
dade do processo de integração geram riscos de Tendo em vista o quadro acima mencionado, pa-
monta, notadamente quando se leva em considera- rece-nos que o Legislativo não pode deixar de partici-
ção o fato de que a liderança do futuro bloco pertence par ativamente do processo de discussão e negocia-
a um país com o qual o Brasil e os outros Estados ção da Alca. Com efeito, o Parlamento não deve conti-
Parte mantêm históricos laços de dependência. nuar a ser mera instância homologatória das deci-

Em primeiro lugar, estão os riscos econômicos. sões do Executivo, no campo da política externa.
Com efeito, a abertura da nossa economia aos produ- Pois bem, a próxima reunião da Cúpula das
tos e serviços da maior economia do planeta deverá Américas, a ser realizada em Québec, Canadá, se
provocar, sem dúvida alguma, um forte desarranjo da constituirá num marco decisivo para a definição do
estrutura produtiva nacional. Por outro lado, o regime quadro de negociação da Alca. Entre outros assuntos
de investimentos proposto, ao prever a livre transfe- relevantes, essa reunião deverá discutir a data para o
rência dos investimentos externos, inclusive do capi- final das negociações, tema que coloca em confronto
tal especulativo, poderá aumentar significativamente o Brasil e os EUA.
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Justificação

Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, alguns
colaboradores mais próximos do presidente da Repú
blica há anos já sabiam da necessidade da redução
do consumo de energia elétrica, enquanto outros afir
mam que o governo soube dessa necessidade ape
nas em fevereiro deste ano, por meio de um relatório
preparado pelo Operador Nacional do Sistema Elétri
co (ONS), em face da pouc$ quantidade de água dos
reservatórios das usinas hidrelétricas nas Regiões
Sudeste, Centro-Oeste eNordeste do País e que tam
bém alertava que o racionamento deVeria.ser implan
tado em 1° de maio passado, sob pena de que cada
mês de atraso na sua adoção implicaria na necessi
dade de aumentar os cortes em quatro pontos per
centuais.

No mesmo jornal, o professor Rogério L. Fur
quim Werneck enfatizava que "um racionamento
quantitativo, visando redução de 25% no consumo re
sidencial de energia elétrica e de 15% no consumo in
dustrial, envolve circo de horrores a ser evitado a todo
custo. Mais adiante, depois de afirmar que o processo
decisório do governo sobre a questão pode ter um
desfecho .melancólico, ele aduz que a mobilização
com a questão do racionamento não pode ficar cir
cunscrita ao Ministério das Minas e Energia.

Eu também concordo com esta tese e acho que
todos os setores da sociedade devem com ela se envol
ver e é por isso que proponho que nós parlamentares
ouçamos empresários, trabalhadores, especialistas e a
populaçã? em geral, notadamente com os setores que
serão mais afetados, para buscarmos soluções urgen
tes para minimizar o problema, sob pena de vivermos
uma catástrofe energética semprecedentes.

Estudo da Fundação Getúlio Vargas estima que
o corte de energia elétriqa de ~O%,por seis meses,
aumentará em US$1 ,6 bilhão o rombo dabalança co
merciai, já deficitária em US$548 milhões este ano.

Segl,.lndo. Marco Ant?nio Donatelli, .superinten
dente de Grandes Client~s da Ught Distribuidora, e
que assevera que ()E3ri3.sH .nunca viveu algo seme
lhante, Se cadaconsumidpr não fizer a sua parte a ne
cessidade de corte pode passar para 30% ou 40%.

Os especialistas avaliam que produtos corno o
aço, alumínio e papel, qoeconsomem muita energia,
e têm grande peso na paütl3. de exportaçqes, sofrerão
redução naprodução, vez que, nest~ssetores, já não
há despl:lrdício,. pois são muito eficie?tes no consumo
de energia, mesmo quando comparados com empre
sas de países desenvolvidos.

REQUERIMENTO N° ,DE 2001
(Do senhor Arnaldo Faria de Sá)

Solicito a criação de uma Comissão
Externa, composta por 7 (sete) mem
bros), com a finalidade, de ouvir, nos
Estados, autoridades públicas, represen
tantes de segmentos, industriais, comer
ciais, de segurança, de serviços, de
transportes, de especialistas em fontes
alternativas de energia, como a eólica e
solar e eia população em geral, sobretu
do, com os que mais serão afetados com
a críse.energética que atinge o país, com
o objetivo de traçar diagnóstico e propor
soluções que mais consultem aos inte
resses do país.

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência, nos termos dos ar

tigos 38, caput e §único e 117, I, do Regimento Inter
no, a criação de urna Comissão Externa, composta
por 07 (sete) membros, com a finalidade, de ouvir, nos
Estados, representantes de segmentos, industriais,
comerciais, de segurança, de serviços e da popula-

Assim sendo, julgamos que o Congresso Nacio- ção em geral, que mais serão afetados com a crise
nal tem de fazer-se representar oficialmente nesse energética que atinge o país.
importantíssimo evento para o futuro do Brasil e do
continente americano. Lembramos que é dever cons
titucional do Legislativo a fiscalização das ações do
Executivo, em todas as áreas. O comparecimento de
uma delegação da Câmara do Deputados. permitirá
que os parlamentares possam acompanhar in loco
todos os passos dos debates e das negociações, ao
mesmo tempo em que proporcionará oportunidade
única para que os congressistas manifestem a sua
opinião balizada sobre todos os temas.

Ademais, parece-nos adequado que a mesma
Comissão Externa também acompanhe, caso se jul
gue adequado, a reunião preparatória dos Ministros
do Mercosul, que discutirá as posições que serão le
vadas para a Cúpula de Québec.

Em vista do exposto, conclamamos os nobres
pares a que acolham esta importante iniciativa para a
independência do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2001. 
DeputadoAloi:do Mercadante.

Arql,.live-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 7-08-03 - João Paulo Cunha,
Presidente.
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Neste quadro, quando especialistas sustentam a
necessidade de o País investir cerca de R$12 bilhões
para aumentar sua capacidade instalada de geração de
eletricidade, já há quem defenda a tese de o governo
desistir de manter neste ano e em 2002 as privatizações
das empresas geradoras de energia elétrica, como Fu
mas, Cesp Paraná e Copel, companhias que são extre
mamente atraentes para os investidores, lucrativas e
responsáveis por 31 % da eletricidade do país que é de
63 mil megawatss de potência instalada.

O professor Aluísio Oliveira, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, defende a necessidade de
os recursos de empresas privadas sejam direciona
dos para a construção de termoelétricas à gás natu
ral, que podem entrar em operação em dois anos,
bem antes das hidrelétricas.

Fazendo uma ampla avaliação de quanto o país
perderá com os chamados "apagões", o jornal Corre
io Braziliense aponta que:

- o PIB crescerá - 1,5 este ano, o equivalente a
uma perda de R$ 14,6 bilhões;

- serão perdidos 856 mil postos de trabalho;
- o saldo comercial perderá US$ 1,6 bilhão;
- a arrecadação cairá 4,5%, ou seja, R$ 6,6 bi-

lhões;
- a inflação aumentará 0,5% em relação ao ano

passado;
- como o país produzirá e venderá menos há o

risco de saída do dinheiro para o exterior, menos dó
lares entrarão, aumentando a sua cotação.

As agências de classificação de riscos do mun
do já temem que o país não possa cumprir as metas
de estabilização acertadas com o FMI, o que mostra
que o cenário é dramático e ainda pode se agravar
muito mais ainda.

Desde 1998 o Presidente da Associação Brasi
leira para o Desenvolvimento de Indústria de Base
ABDIB, Sr. José Augusto Marques, já vinha alertando
sobre a provável falta de energia.

Proponho, ainda que ao fim dos trabalhos, a co
missão elabore um relatório circunstanciadO de suas
atividades. a fim de que o mesmo seja debatido, em
sessão plenária da Câmara, a ser transformada em
Comissão Geral,se a idéia for acolhida pelo Colégio
de Líderes ou por um terço dos membros da Casa.

Sala das Sessões, 15 de maio de 2001 . - Depu
tado Arnaldo Faria de Sá.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICD. Publique-se.

Em 7-8-03 - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Ariston Andrade)

Requer a criação de Comissão Exter
na para representar a Câmara dos Deputa
dos na inauguração do Complexo Industrial
Ford Nordeste, no Centro Industrial de Ara
tu, Município de Camaçari, Bahia.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., com fulcro no art. 38 ele o

art. 117, inciso I, do Regimento Interno, a instituição
de Comissão Externa para representar a Câmara dos
Deputados, sem ônus para esta Casa, na inaugura
ção do Complexo Industrial Ford Nordeste (Projeto
Amazon), no dia 12 de outubro do corrente ano, inte
grada por Deputados de todos os Partidos Políticos
que participem da Câmara.

O Complexo Industrial em referência foi implanta
do no Centro Industrial de Aratu, Município de Camaça
ri, Bahia. O investimento total monta a cifra de 1.9 bi
lhões de dólares, sendo o maior projeto na área auto
mobilística no mundo e o mais moderno em termos de
gestão, tecnologia e relação com os fornecedores.

A capacidade de produção do Complexo Indus
trial Ford Nordeste é de 250 mil veículos ao ano, ou
850 veículos por dia, 1 veículo a cada 80 segundos.
Já quanto ao índice de nacionalização, os produtos
terão alto conteúdo nacional, aproximadamente 95%,
com utilização de máquinas e equipamentos naciona
is em torno de 80%.

A criação do citado Complexo Industriai acarre
tará melhoria do nível de saúde, educação, qualifica
ção profissional e empregabilidade dos habitantes. A
diversidade e os projetos comunitários são outros as
pectos sociais a destacar, além da projeção da ima
gem da região em nível internacional.

Mencione-se, ainda, a criação do Centro Tecno
lógico Henry Ford, inaugurado em novembro de 2000,
a implantação de duas novas escolas de ensino mé
dio e escola técnica de Camaçari, a transferência de
tecnologia automotiva para escolas técnicas e univer
sidades e o treinamento de 900 horas por emprega
do, no total 877 operacionais da Ford e fornecedores.

Destarte, pela relevância da inauguração do re
ferido Complexo Industrial para o desenvolvimento
econômico de nosso País, faz-se necessária a partici
pação dos Deputados Federais em evento de tal mag
nitude, motivo pelo qual solicitamos a V. Exa a institui
ção de Comissão Externa desta Casa, sem ônus para
a Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 24 de setembro de 2001. 
Deputado Ariston Andrade.

Arquive-se nos termos do art. 1ü5do
RICD. Publique-se.

Em 7-8-03 - João Paulo Cunha, Pre
sidente.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Ariston Andrade e outros)

Requer a constituição de Comissão
Externa para estudo e acompanhamento
das conseqüências da seca que assola a
Região Nordeste do Brasil e acompanhar
as ações desenvolvidos pelo Governo
Federal, através da Câmara de Gestão do
Convívio com O Semi-árido e Inclusão
Social, com a finalidade de apresentar ao
Poder Executivo medidas efetivas de
combate aos seus eféitos.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 117, inciso I, do Regimen

to Interno, requeremos a Vossa Excelência, ouvido o
Plenário, a constituição de Comissão Externa de re
presentação da Câmara dos Deputados, para averi
guar, in loco, as conseqüências da seca que assola a
Região Nordeste do Brasil e acompanhar as ações
desenvolvidos pelo Governo Federal, através da Câ
mara de Gestão do Convívio com o Semi-árido e
Inclusão Social, com a finalidade de apresentar ao
Poder Executivo alternativas concretas de combate
aos efeitos danosas dessa seca.

Justificação

A população nordestina não suporta mais que
se busquem paliativos para amenizar os danosos e
insuportáveis efeitos que a seca traz. Urge que esta
Casa se aprofunde no debate e, sobretudo, constitua
uma Comissão para que, in loco, possa presenciar o
sofrimento de nosso povo. Medidas concretas preci
sam ser tomadas pelo Poder Executivo, porque a
seca não é um problema insanável, pelo contrário,
basta boa vontadeesoluçõescriativas. Não pOdemos
permitir que essa situação se perenize.

Esperamos contar com o denodado espírito pú
blico, senso de justiça e sensibilidade dos nobres pa
res para a provação desta Proposição.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICD. Publique-se.

Em 7-8-03 - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° 225, DE 2002
(Do Sr. Benedito Dias)

Requer a criação de Comissão
Externa para visitar hospitais e institui
ções de saúde pertencentes ao Sistema
Único de Saúde SUS - em todo o País.

Senhor Presidente:
Requeiro a V.Exa ., nos termos do art. 38, do Re

gimento Interno, a criação de Comissão Externa para
visitar hospitais e instituições de saúde pertencentes
ao Sistema Único de Saúde - SUS- em todo o País,
O objetivo de tal Comissão seria o de investigar de
núncias, verificar a situação e coletar informações
com vistas à elaboração de relatório descritivo e com
propostas qUe permitissem o encaminhamento de so
luções para os problemas encontrados. As institui
ções e hospitais a serem visitadoS seriam discutidos
e escolhidos em reuniões preliminares feitas pelos
EXmos. Senhores Deputados designados para com
por a aludida Comissão, com base em reclamações
recebidas, matéria.sVeiculadas pela midia e conheci
mento pessoal dos ilustres membros.

Sala das s~~sões, 27 de novembro de 2002. 
Deputado Benedito Dias

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICD. Publique-se.

Em 7-8-03. - JoâoPaulo Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO N°, DE 2001
(Do Sr. Clementino Coelho)

Solicita a constituição de Comissão
Externa para co~hecer o modelo de pri
vatização e desregulamentação do setor
energético na Califórnia-EUA.

Senhor Presidente:
Requeiro a V.Exa., com base no art. 38 e 117, in

ciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos a constituição de Comissão Externa para avaliar
o modelo de desregulamentaçãodo setor energético
na Califórnia e a contribuição desse modelo para a
crise de escassez e alta dos preços do produto, insta
lada pós-pnvatização das empresas de geração de
energia californianas"

Sala das Sessões, 13 de Março de 2001 . - Depu
tado Clementino Coelho
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Justificação

A crise energética americana e, em particular,
na Califórnia- Estado pioneiro na desregulamentação
do setor no país- serve-nos como advertência. Sobre
tudo, porque o overno FHC empreende uma forte
pressão para pnvatizar as geradoras de energia, de
pois de já ter vendido grande parte das distribuidoras
públicas do setor energético.

No discurso neoliberal, dentre as virtudes do
mercado desregulamentado do setor energético esta
ria a livre concorrência das empresas privadas, - sem
interferência do Estado, portanto -, o que propociona
na a redução do preço da energia e estimulararia os
investimentos em novas usinas de geração e linhas
de transmissão. Não foi isso que aconteceu, no entan
to, nos E.UA

A grave crise energética que se abate sob a Cali
fórnia e já atinge estados vizinhos, deve servir de aler
ta ao Brasil. A crise lá, avaliando-se a partir das notíci
as veiculadas na imprensa, é resultado da conjugação
de vários fatores- longa estiagem, onda de calor, au
mento exponencial do consumo, ausência de estímulo
ao aumento da oferta e a desregulamentação que não
preservou os interesses dos consumidores.

O aumento da demanda e a escassez da ener
gia- em função do inverno seco que baixou o nível das
águas dos rios que suprem as hidrelétricas-levaram a
elevação do preço do produto no atacado. Sem poder
repassar para os consumidores, as distribuidoras tra
balharam no vermelho, até obterem autorização para
subir os preços ao consumidor.

Resultado: as contas estouraram provocando
grandes protestos da população que se recusa a pa
gar a conta da desregulamentação mal planejada. A
crise no abastecimento, os constantes apagões, a
elevação dos custos industriais por conta da explosão
da tarifa energética já ameaçam, inclusive, o sucesso
do Vale do Silício.

Levando-se em consideração a similandade en
tre o modelo da Califórnia e o preconizado para o Bra
sil pelo Governo Federal, entendo que é necessário
aprofundar a análise dos eventos recentes na Califór
nia. In laco, os parlamentares da Comissão terão con
dições de conhecer os erros e acertos do processo de
desregulamentação norte-americano.

Dessa maneira, poderemos sugerir ao Governo,
eventuais, correções de rumo no modelo brasileiro de
pl1vatização do setor energético, impedindo o com-

prometimento futuro do desenvolvimento nacional
que, não restam dúvidas, depende de disponibilidade
energética e preços competitivos à indústria e preços
justos ao consumidor doméstico.

Levando em conta, o vosso manifesto posicio
namento, cauteloso e responsável, sobre a privatiza
ção das geradoras de energia e, considerando a
oportunidade de começar o debate a partir de uma
experiência de desregulamentação já implantada em
outro pais, tenho certeza que vossa excelência enten
derá que se toma natural a constituição dessa Comis
são Externa para os fins já referidos.

Sala das Sessões, 13 de março de 2001 . - Depu
tado Clementino Coelho.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO DE CONSTITUiÇÃO
DE COMISSÃO EXTERNA PARA AVERIGUAR

AS CAUSAS DE MORTE POR "L1POASPIRAÇÃO"
(Dos Srs. Dr. Hélio e Dr. Rosinha)

Solicita que seja designada uma Co
missão Externa para averiguar as causas
de morte por Iipoaspiração.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Exce
lência, seja designada uma Comissão Externa para,
averiguar, em alguns Estados brasileiros, as causa de
morte porlipoaspiração, cuja finalidade será propor
lei específica que determine normas, limites e proce
dimentos preventivos para execução deste tipo de ci
rurgia estética.

Justificação

Na última década, o culto ao corpo ganhou im
pulso e virou moda na sociedade. Certamente, a área
médica desenvolveu procedimentos cirúrgicos corre
tivos e reabilitadores, no atendimento à estética e a
reparações.

Com a massificação dos procedimentos de ci
rúrgicos e do acesso, muitos são os casos de morte
de pacientes e de mutilações irreversíveis.
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Preocupados com o crescimento destes casos,
solicitamos apoio a esta proposta que tem como obje
tivo ouvir os Conselhos Regionais de Medicina, a So
ciedade Brasileira de Cirurgia Plástica, os órgãos de
defesa do consumidor e também ou vitimas e paren
tes de vitimas de morte em cirurgia estética delipoas
piração.

Sala das Sessões, 1 de novembro de 2001. 
Deputado Dr. Hélio, PDT/SP - Deputado Dr. Rosi
nha, PT/PR.

Arquive-se noturno. do art. 105 do
RICD. Publique-se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO DE CONSTITUiÇÃO
DE COMISSÃO EXTERNA
(Do Sr. Deputado Dr. Hélio)

Requer a constituição de Comissão
Externa para acompanhamento e diag
nóstico da situação atual dos hospitais
públicos e filantrópicos do país, no que
se refere ao programa a aplicação de re
cursos Reforsus.

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Exce

lência, ouvido o Plenário desta Casa, seja designada
uma Comissão Externa para acompanhamento e di
agnóstico da situação dos hospitais públicos e filan
trópicos do país que tiveram projetos aprovados no
programa Reforsus.

Esta Comissão Externa, terá como finalidade
avaliar os entraves e dificuldades no repasse dos re
cursos dos REFORSUS aos hospitais cujos projetos
foram aprovados, bem corno avaliar ao longo de 4
anos, a compatibilização dos recursos solicitados à
época, com as necessidades atuais.

Justificação

Em 1996, o Ministério da Saúde contraiu um
empréstimo com o Banco Mundial e o BIRD, de cerca
de 650 milhões de dólares ou seja, mais de 1 bilhão
de reais nos dias de hoje.

Este programa, denominado Reforsus, é desti
nado a melhoria das instalações de hospitais, cons
trução, ampliação e equipagem. Foram apresentados
mais de 1.000 projetos em todo o país, o que aumen
taria, se cumpridos em 4 anos, em mais 8.000 leitos

hospitalares no país e a modernização do Sistema
Único de Saúde.

O prazo para utilização desse montante vence
em 31-12-2000, Até hoje, dos 300 milhões de dólares
do Banco Mundial, apenas 100 milhões foram utiliza
dos e, dos 350 milhões d43 dólares do BIRD, apenas
60 milhões de dólares foram aplicados nesse períOdo.

Assim, em 4 anos, pouco mais de 10% (dez por
cento) deprojetos apresentados foram atendidos, e o
risco de perda de investimento social éiminente e fla
grante, restando ainda 1 bilhão de reais para serem
gastos.

Os técnicos do Ministério da Saúde dizem que
os gestores dos hospitais são ineficientes, e que a ad
ministração dos hospitais tem entraves nos proces
sos Iicitatónos. Já os hospitais se queixam da buro
cracia excessiva do Ministério da Saúde, o que gera,
uma lentidão infindável na análise do projeto.

Somente o Hospital Regional de Diadema, em
São Paulo, recebeu 20 vezes o.projeto para comple
mentação de dados. Muitos hospitais públicos e fílan
trópicos estão funcionando hoje sem condições de
fornecer contrapartida exigida no REFORSUS. Certa
mente, as prioridades hoje nos hospitais regionais de
96 para cá modificaram-se e, seguramente, as neces
sidades ampliaram-se.

Assim sendo, Sr. Presidente, solicitamos que
esta proposição seja levada ao plenário com a máxi
ma urgência que o caso requer, sob pena de não mais
podermos ~judaraos hospitais públicos e filantrópi
cos em seus processos de reestruturação.

Saladas Sessões, 1de fevereiro de 2000. - Depu
tado Dr. Hélio, POT/SP

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICD. Publique-se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° ,DE 2000
(Do Sr. Dr. Hélio)

Requer a instituição de Comissão
Externa que específica.

Sr. Presidente:
Requeiro, com base no art. 38 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, seja instituída Co
missão Externa para acompanhar, junto à Polícia Fe
deral, as providências que estão sendo adotadas no
sentido de serem identificados os grupos de hackers
que atuam no país e que têm vulnerado os sites de
diversos órgãos públicos, dentre os quais: Secretaria



Justificação

O jornal folha de S. Paulo publicou em sua edi
ção de domingo p.p., dia 20.02.2000, artigo do jorna
lista Elio Gaspari em que demonstra a vulnerabilidade
do processo de armazenamento de informações con
fidenciais por parte da Secretaria da Receita Federal.

Funda-se o jornalista no fato da Polícia do Esta
do de São Paulo ter chegado a um cidadão, por de
núncia da empresa Telefônica, que possuía 27 cd's
contendo informações sigilosas da Secretaria da Re
ceita Federal.

Este fato em si é de imensa gravidade. Consta
ta-se que informações estratégicas protegidas por si
gilo bancário, cujo acesso somente se autoriza medi
ante requisição judicial ou de comissão parlamentar
de inquérito devidamente fundamentadas, encon
tram-se à disposição de quem quer que se disponha a
pagar R$ 6 mil (seis mil reais) ou R$ 4 rnil (quatro mil
reais) conforme o caso.

Chega-se ao absurdo de anunciar a possibilida
de de aquisição destas informações em classificados
de jornais de grande circulação.

O Poder Público não pode quedar-se inerte em
face deste fato.

No entanto, nossa maior preocupação cinge-se
à preservação dos princípios fundamentais à higidez
do Estado brasileiro, como é o caso do princípio de
mocrático, ex-vi do art. 10 da Carta Magna.

Explica-se.
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da Receita Federal, Fundação Mineira de Educação e Causa assombro a toda sociedade brasileira a
Cultura, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, percepção de que o órgão público que deveria ser o
Escola Agrotécnica de Bambui, ANEEL, INMETRO e mais inexpugnável, por conter informações sigilosas,
Companhia de Informática do Paraná. inerentes à privacidade das pessoas, seja vulnerado

Após a coleta de informações e dados das in- de maneira tão banal.
vestigações obtidas junto à Polícia Federal, requeiro, Se esta facilidade de ruptura de bloqueios ele-
em face da vulnerabilidade dos sites de órgãos públi- tro-eletrônicos ocorre com tamanha facilidade num
cos à ação de fraudadores, que a mencionada Comis- órgão como a Secretaria da Receita Federal o que
são, composta proporcionalmente por representantes dirá de outros com menos rigores operacionais e le-
de todos os - partidos com assento nesta Casa, seja gais e menos experiência no acondicionamento e
autorizada a representar a Câmara dos Deputados controle de informações eletrônicas e sigilosas.
perante o Colendo Tribunal Superior Eleitoral com o Falo do Tribunal Superior Eleitoral e o manejo
objetivo de apresentar as críticas e denúncias de fa - das informações relativas à recepção, apuração e to-
lhas do sistema de processamento eletrônico de vota- talização dos votos nas seções eleitorais em que é
ção hoje existente, bem como apresentar sugestões utilizado o sistema eletrônico de votação.
~ a serem utilizadas ainda na regulamentação das Aproximam-se as eleições municipais de outu-
eleições de outubro de 2000 - que minimizem os ris- bro de 2000, e com elas reacende-se o debate sobre
cos de lesão aos direitos dos cidadãos em participar o processo de implantação da votação eletrônica em
de processo eleitoral legítimo, normal e infenso a frau- nosso país, bem como das garantias mínimas neces-
des, onde seja preservado o princípio democrático,

sárias a preservar o sigilo do voto, a vontade do elei
principal pilar dos modernos Estados de direito.

tor, a normalidade e legitimidade das eleições.
Identifica-se, aqui e alhures, sinais de que o sis

tema eletrônico de votação não está imune a fraudes
que descaracterizam a vontade do eleitor e minam
um dos principais pilares do mundo moderno que é o
regime democrático onde a vontade da maioria deve
prevalecer, preservados os direitos das minorias.

O Jornal "O Estado de São Paulo" em sua edi
ção do dia 16.02.2000 publicou interessante e eluci
dativa matéria sobre a vulnerabilidade dos sites pú
blicos a ataques de fraudadores eletrônicos, mais co
nhecidos como hackers.

Sob o título "Brasil é uma das maiores vítimas
dos hackers", matéria assinada pelo jornalista Edson
Luiz,traz importantes informações tais como que no
Brasil, nos últimos 15 dias, diversos sites como o da
UNESCO, da Fundação Mineira de Educação e Cul
tura, Instituto Brasileiro de geografia e estatística,
Escola Agrotécnica de Bambui, ANEEL, INMETRO e
Companhia de Informática do Paraná sofreram ata
ques de hackers.

Informa a matéria que a Polícia Federal iniciou
no ano de 1999 investigação destinada a identificar a
atuação dos principais grupos de hackers no país.

Especialmente sobre o sistema eletrônico de
votação, a matéria traz informações sobre o ataque
de um hacker, presumivelmente brasileiro, ao site do
Escritório Nacional de Processos Eleitorais do Peru,
alterando parte do seu conteúdo. Osite ficou inativo e
somente será relançado no dia 29 de fevereiro. Agra-



Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 07-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Todas estas questões não resolvidas
sobre o voto eletrônico levam à conclusão
de que o Brasil não está na linha de frente
da tecnologia de informatização do voto e
sim que ultrapassou esta linha de forma im
prudente e precipitada.

Depois da implantação parcial da urna
eletrônica em 1996 e 1998, o TSE Já vem
dando €Indamento à terceira fase da implan
tação do voto eletrônico no Brasil, que prevê
a utilização da urna eletrônica em todas as
seções eleitorais do Brasil na eleição do ano
2000, onde todas as falhas aqui apontadas
continué:lm presentes, pois o TSE temigno
rado por. completo o Projeto de Lei, PLS n°
194/99. e as sugestões dó Fórum do Voto
Eletrônico.

É chegada a hora da comunidade aca
dêmicabrasileira assumir a responsabilida
de de discutir a política de segurança do
voto eletrônico,. sob a pena de deixarmos
para.os nossos filhos um Brªsil com um ar
remed9 de. democracia, onde o eleitor não
tem cOrno saber em quem votou e a oposi
ção é impedida de conferir a apuração dos
votos, como hoje já está ocorrendo."

Impõe-se.conferir plena efetividade ao coman
do constitucion€ll contido no caput e no parágrafo
único do art. t da Constituição. Federal de que a
República Federativ€l do Brasil constitui-se em Esta
do democrático de direito e que todo o poder emana
do povo eem ~eu nome s~rá exercido diretamente
ou por meio de representantes.

A busca pela lisura,normalidade.e legitimidade
do processoeleitoral,.especialm.ente do sistema ele
trônico de votação adot~do em nosso país desde as
eleições de 1996é fungé:lmentalpara que não se faça
letra morta do que contém o art. 14caput e § 9° da CF
que estabeleceas9berahiapopular exercida pelo su
frágio universal 13 pelo voto direto e secreto, com valor
igual para. todos.

Por todo o exposto, espero ver aprovado o pre
sente requerimento.

Brasília, 24 de fevereiro de 2000. - Deputado Or.
Hélio (PDTSP).

"1. a legislação sobre o voto eletrônico
é pouco detalhada, permitindo interpreta
ções "liberais" que desvirtuam a segurança;

2. o conhecimento apenas dos progra
mas-fonte pelos técnicos dos partidos não
valida o software real carregado na urna;

3. a ausência de fiscalização externa ao
TSE na compilação e carga dos programas;

4. o teste de certificação das urnas é in
validado pela €Ilteração do conteúdo da urna
antes e depois do teste;

5. é imposslvel seproceder à fiscalização
ou recontagem dáapuração de uma uma;

6. oeleitofnão tem como conferir se o
seU voto foi dado ao candidato escolhido;

7. o conteúdo do voto e a identificação
do eleitor estão disponíveis simultaneamen
te na mesmam$mória de computador;

8. o TSE não permitiu que fossem fei
tos nem auditoria nem testes com o progra
ma real da urna em funcionamento normal."
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vacse a situação pelo fato de que as eleições gerais Importa registrar, neste momento, a conclusão
do Peru estão marcadas para /0 dia 9 de abril. a que chegou o mencionado autor, que reflete todas

Em importante estudo de autoria do Eng. Amíl- as nossas preocupações:
" 9. Conclusão

cal" Brunazo Filho, Moderador do Forum do Voto Ele-
trônico, apresentado no ITAICTA, durante o Seminá
rio sobre Segurança em Informática - SSI/99 entitula
do "A Segurança do Voto na Urna EletrônicaBrasilei
ra " disponibilizado na home page do Partido Demo
crático Trabalhista -- PDT são apontados osprincipa
isproblemas, e as principais brechas para ocorrência
de fraudes no sistema eletrônico de votação adotado
no Brasil, desde as eleições de 1996.

Antes de especificar as principais falhas, o autor
alerta para ofatoquenenhumpaís do mundo, hem
aqueles mi:lis bem dotados tecnologicamente, adota
ram de forma integral o sistema.eletrônico de votação
em todo o processo, desde a identificação do eleitor
até a finalização da apuração e totalização das urnas,
como foi feito no Brasil a pártirde 1996.

Apohta também o surgimento de diversos movi
mento~ nasociedadecivil de países como a Inglater
ra, Estados Unidos, Nova Zelândia e Suécia, objeti
vando debater a conveniência e segurança do voto
eletrônico.

Aconclusão a que o autor chega é que a ques
tão da segurança do voto eletrônico ainda não foi re
solvida de forma satisfatória.

As principais falhas apontadas no estudo sobre
o atual modelo de sistema eletrônico de votação são:
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REQUERIMENTO W , DE 2001
(Dos Srs. Deputados Doutor Rosinha e

Gilmar Machado)

Requer a criação de Comissão
Externa para visitar o Centro de Lança
mentos de Alcântara.

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do artigo 38 do Regimen

to Interno, a criação de Comissão Externa para visitar
o Centro de Lançamentos de Alcântara.

Justificação

O governo brasileiro vem adotando a política de
permitir o uso comercial da Base de Alcântara com o in
tuito de conseguir recursos financeiros para o seu pro
grama espacial. Em consonância com tal política, Brasil
e EUA assinaram acordo destinado a permitir com que
o governo norte-americano possa usar a Base de
Alcântara para lançar satélites de sua propriedade.

O interesse norte-americano em tal diploma re
side basicamente no fato de que os lançamentos efe
tuados em latitudes próximas ao Equador consomem
combustível em quantidade significativamente inferi
or, em relação aos realizados em latitudes mais ele
vadas. Já o interesse brasileiro diz respeito ao aporte
de recursos financeiros que poderia advir do uso da
base pelo governo do EUA, uma vez que aquele país
responde por 80% dos lançamentos de satélites.

Este acordo, firmado em 18 de abril de 2000, in
titula-se "Acordo entre o governo da República Fede
rativa do Brasil e o governo dos Estados Unidos da
América sobre salvaguardas tecnológicas relaciona
das a participação dos Estados Unidos da América
Nos Lançamentos A Partir Do Centro De Lançamento
de Alcântara". Tal ato internacional ainda não foi envi
ado a esta Casa para ser apreciado.

Pois bem, a análise de tais salvaguardas nos
deixou inteiramente perplexos. Pelo que consta do
acordo em epígrafe, a Base de Alcântara sena trans
formada, pelo menos parcialmente, numa base sob
controle norte-americano. Com efeito, o diploma em
discussão prevê que:

a) "serão criadas "áreas restritas" dentro da
Base;

b) tais áreas só serão acessíveis aos nor
te-americanos, que terão total controle sobre elas;

c) caberá exclusivamente ao governo nor
te-americano a emissão de crachás para o acesso às
áreas restritas e a fiscalização diuturna de tais áreas;

d) as cargas norte-americanas destinadas à
Base não poderão ser revistadas pela alfandega bra
sileira.

e) o governo brasileiro nio poderá usar o dinhei
ro obtido com os lançamentos para desenvolver o seu
programa espacial.

f) O governo norte-americano proibirá qualquer
tentativa de transferência de tecnologia.

Não bastassem essas e outras cláusulas desti
nadas, teoricamente, a preservar a tecnologia sensí
vel de lançamentos de satélites, há também salva
guarda política, pela qual os Estados Unidos poderi
am vetar que o Brasil lançasse satélites para países
desafetos dos norte-americanos. Além disso, o diplo
ma internacional em comento prevê também que o
Brasil não poderá utilizar os recursos advindos do uso
da base pelos norte-americanos para adquirir e' de
senvolver veículos de lançamento.

Em suma: o acordo citado, na nossa opinião,
transforma a Base de Alcântara numa base sob con
trole parcial norte-americano e torna o programa es
pacial brasileiro dependente política e economica
mente do governo dos EUA.

Na realidade, o objetivo ú~imo do ato internacional
é o de extinguir o Programa Espacial Brasileiro enquanto
programa autônomo. Tal fato já ocorreu na Argentina.

O pior, entretanto, é que o governo brasileiro já
está negodando contratos com empresas estrangei
ras (norte-americanas, israelenses, coreanas,austra
!ianas) para usar a Base de Alcântara, sem que o re
ferido acordo tenha sido sequer enviado ao Congres
so Nacional.

Do nosso ponto de vista, é imprescindível que o
Parlamento envie Comissão Externa para visitar o
Centro de Lançamentos de Alcântara a fim de obter.
in loco. todas as informações possíveis referentes ao
seu uso e às suas características.

Dessa forma, o Legislativo terá, ao seu dispor,
os dados necessários para debater a candente ques
tão da Base de Alcântara e do Programa Espacial
Brasileiro.

Em vista do exposto, conclamamos os nossos
pares a que acolham a presente iniciativa.

Sala das Sessões, 15 de março de 2001 - Depu
tado Doutor Rosinha.

Arquive-se nos termos,do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente
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REQUERIMENTO N° 77, DE 2002
CRIAÇÃO DE COMISSÃO EXTERNA

(Dos Srs. Eduardo Barbosa e Agnelo Queiroz)

Solicita a criação de "Comissão
Externa destinada a acompanhar a prepa
ração e realízação da 1\ Assembléia Mundi
al da ONU sobre o Envelhecimento".

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, com base nos
art. 38 e 117, inciso I, do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados que, ouvido o Plenário, seja consti
tuída "Comissão Externa para acompanhar a prepa
ração e realização da 11 Assembléia Mundial da ONU
sobre o Envelhecimento", a realizar-se na cidade de
Madrid (Espanha), no período de 8 a 12 de abril do
corrente ano.

Justificação

Em 1982, celebrou-se em Viena (Áustria) a
Primeira Assembléia Mundial das Nações Unidas
sobre o Envelhecimento. Na ocasião foi elaborado
um Plano de Ação Internacional sobre o Envelheci
mento, compreendendo uma série de recomenda
ções para a ação nacional e internacional, propor
cionando uma intervenção dos Parlamentares na
Assembléia Mundial, pautada nos interesses da
sociedade brasileira.

Sala das Sessões, Deputado Eduardo Barbosa
(PSDBlMG) -Deputado AgneloQueiroz (PC do B/DF)
- Agnelo Queiroz (acompanhar a preparação da 11
Assembléia Mundial da ONU sobre envelhecimento)

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publíque-se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Eduardo Campos e outros)

Requer a constituição de Comissão
Externa destinada a acompanhar as elei
ções venezuelanas.

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 38 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, a institui
ção de Comissão Externa destinada a acompanhar
as eleições presidenciais, congressuais e regionais
na Venezuela.

JUstificação

Com o apoio de mais de 90% dos 131 membros
da Assembléia, e referendada por 71 ,19% dos votos
da população venezuelana., notadamente a de menor
acesso à renda nacional e aos instrumentos sociais
de assistência fornecidos pelo Governo, foi realizada,
recentemente, a maior reforma Constitucional já vista
naquele País.

Questões relacionadas à salvaguarda das ga
rantias individuais, claramente sobrestadas nos últi
mos governos, como a proibição da pena de morte,
prisão perpétua além da declaração de imprescritibili
dade e de ausência de concessão de anistia para os
crimes de lesa-humanidade, voltam a ser tratados e
ressaltados na nova Carta.

Direitos trabalhistas e de seguridade, expurga
dos em todos os cantos do mundo, preenchem os dis
positivos: amplíação·e majoração de concessão de
um salário mínimo para todo povo venezuelano - ati
tude tempestiva frente àpobreza doméstica que en
quadra 80% da população; educação gratuita, nos
três níveis, e extensiva .a todos que não dispõem de
renda; e assistênciamédíCEl com planificação de pen
sões ampliada, ficam convalidados exatamente pelo
percentual empurrado paralihhas abaixo da pobreza,
ou, quando muito, no~eu limite.

DiferentementedoqLí~celebram os venezuela
nos, o pleito é visto com reticência por organismos in
ternacionais, de mercado ou hão, tanto pela atitude
adotada de criar mecâhismos de proteção ao capital
e à produção naCionál, representado em sua maior
parcela pelo petróleo, como pela preservação de ga
rantias individuais.

Nesse. contexto, e dadél a proximidade nacional
com a Venezuela, e os reflexos diretos que dar-se-ão
intername~teeexternàmente, imediatamente após o
pleito, encélminhamos a presente solicitação de incur
são representativa do Congresso Nacional brasileiro
nas eleições venezuelanas no próximo mês de maio.

Saladas Sessões, 5 deabril de 2000. - Deputado
Eduardo Campos, PSB/PE

Arqllive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° ,DE 2001
(Da S~ Elcione Barbalho)

Requer a Instituição de Comissão
Externa com o objetivo de apurar os fa
tos recentes envolvendo a cidadã mexi
cana, Senhora Glória Trevi.
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Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa , nos termos do art. 38 e 117,
inciso I, do Regimento Interno, a instituição de Co
missão Externa, composta preferencialmente por
Deputados pertencentes à Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional e à Comissão de Di
reitos Humanos, com o objetivo de apurar os fatos
recentes envolvendo a cidadã mexicana, Senhora
Glória Trevi.

Justificação

A cantora Mexicana Glória Trevi está presa há
19 meses na superintendência da Polícia Federal, em
Brasília, DF. Apesar de não ter direito à visita íntima,
ela está grávida.

A sindicância n° 008/2001, promovida pela PF
concluiu que Glória Trevi estava decidida a engravi
dar, como forma de obter asilo pol ítico no Brasil, e ha
veria procedido a uma inseminação artesanal, inocu
lando em si mesma, com o auxílio de uma seringa,
esperma de outro preso, o assaltante Marcelo Borelli.

Segundo a cantora, em entrevista à revista
"lstoÉ", ela não planejava engravidar mas, ao mes
mo tempo, recusa-se a explicar como engravidou e a
revelar quem é o pai. Afirma porém, que está sendo
vítima de urna injustiça; um desrespeito aos direitos
humanos e que há pessoas com interesses no Méxi
co em vê-Ia presa.

Há ainda, versões paralelas. Segundo uma de
las, haveria sido feita uma inseminação artificial, com
o auxílio de uma caneta esferográfica e que o doador
seria o empresário da cantora, Sérgio Andrade, tam
bém preso na Polícia Federal. Por outro lado, fala-se
também que haveria ocorrido estupro.

Em suma, paira uma real desinformação sobre o
caso, trata-se de uma cidadã estrangeira que pode ha
ver sido vítima de uma violência sem precedentes e que
estava sob custódia de autoridades policiais do Brasil.

Por isso, cremos que seria oportuno e conveni
ente que o Poder Legislativo se inteirasse do caso e
eventualmente pudesse auxiliar as autoridades com
petentes a elucidar os fatos. Cabe ressaltar, que por
tratar-se de cidadã estrangeira, mulher, ídolo da can
ção, um tratamento adequado do caso, com a partici
pação do parlamento brasileiro, há de contribuir para
evitar ou ao menos diminuir o impacto de uma possí
vel violação dos direitos humanos sobre o relaciona
mento bilateral Brasil-México.

Nesse contexto a criação de uma Comissão
Externa, com a atribuição de averiguar os fatos pare
ce-nos uma medida pertinente e necessária, que se
insere ao âmbito da competência máxima da Câmara
dos Deputados de zelar pelos direitos humanos, pe-

los interesses do povo e de cada pessoa, brasileiro ou
estrangeiro, neste País.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos
Pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2001.
_ Deputada Elcione Barbalho.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Fernando Gabeira)

Requer a instituição de Comissão
Externa, para fiscalizar os exercícios de
emergência - Usina Nuclear Angra li.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa
, nos termos do art. 38 do Regi

mento Interno, a instituição de Comissão Externa,
sem ônus para esta Casa, para supervisionar os exer

cícios de emergência, que acontecem de dois em
dois anos, na cidade de Angra dos Reis, Rio de Janei
ro, com a finalidade de treinar a retirada das pessoas
da área em caso de vazamento de material radioativo
da Usina Nuclear de Angra 1/.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. - Depu
tado Fernando Gabeira.

Arquive-se nos termos do art. 105 do

RICO. Publique-se.

Em, 7-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO W 104, DE 2002
(Dos Srs. Fernando Ferro e Walter Pinheiro)

Requer a constituição de Comissão
Externa, para avaliar a situação de funci
onamentos e as caUsas da crise dos hos
pitais universitários federais do Estado
de Pernambuco e Bahia.

Senhor Presidente,

Nos termos dos Artigos 38e 117, I do Regimen
to Interno, solícito a constituição de Comissão Exter
na, para avaliar a situação de funcionamentos e as
causas da crise dos hospitais universitários federais
do Estado de Pernambuco e Bahia
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Justificação

Os hospitais das Universidades Federais do
Brasil vem de·modo geral enfrentando uma série de
dificuldades para o desenvolvimento de sua missão.

Atualmente os Hospitais Universitários e de
Ensino representam o único campo de prática da mai
0ria das escolas médicas do país. Este espaço tem
sido palco de uma série de disputas de concepção
que vem propiciando uma disputa surda e não produ
tiva de sua finalidade. Nos últimos dez anos tem ocor
rido um processo de privatização. desses hospitais.
Seus efeitos são cada vez mais nítidos: improbidades
administrativas, beneficia.mento iHcito do bem público,
discriminações a pacíentesdo SUS, contratações ir
regulares por Fundações...

Juntam-se a .esses problemas outros com cará
ter mais crônico como o distanciamento entre os ser
viços de sàúde oferecidos pelo HUE e a Rede SUS.
No estadoda Bahia é nítido esse distanciamento.
Esses hospitaistornaram-se "ilhas" dentro do sistema
passando a responder a demandas que não lhes são
cabíveis e deixando de suprir outras. Com isso com
prOmete-se também o ensino; o estudantedesenvol
ve seu aprendizado .num campo de. prática limitado,
"desvinculado da rede" e, de certa forma, viCiado.

No caso de Pernambuco, o Hospital das Clíni
cas, da UniversidadeFederal vem passando por uma
crise administrativa que tem provocado imensos pre
juízos para a população e para o próprio ensino uni
versitário..Essa instituição de ensino e que faz atendi
mento público é vítima,da omissão Ministérios da
Educação e da Spúde, os quais, no nosso entendi
mento, deveriam lhe dar umaatenção especial.

A partir deumapolíticaenvolvendo a Fundação
de Apoio ao. DesE;jnvolvimento da Universidade Fede
ral de PernÇlmbuco, a FADE, esse ente privado pas
sou a intermediar, aterceirizar recursos junto a em
presas e grupos privado~para tentar supriros recur
sos que não yêmdo Ministério, inclusive a dotação or
çamentária destinada pela bancada de Pernambuco
para aque.launidade ~e ~nsino e de atendimento hos
pitalarque é.o Hospit~1 d~s Clinicas de Pernambuco.

É lamentável que essa relação entre a fundação
e empresa~privadas, ori$inada a partir de. um proces
so de tergeirirflção de fE;jCurSQS para atender aquela
unidade hospitalar, tenha provocado as irregularida
des que levaram o Ministério Público a impedir deter
minados tipos de transações envolvendo empresas
privadas que fornecem equipamentos fundamentais
para as atividades de atendimento à população ca-

rente e à comunidade universitária que se utiliza da
quele hospital.

A empresa privada que negociou um leasing de
equipamentos com a FADE, por não terem sido aten
dido os compromissos financeirOs desta última, en
trou com uma ação na Justiça do Estado de São Pau
lo visando o seqüestro de equipamentos do Hospital
das Clínicas.

A Justiça de Pernambuco, por meio de carta
precatória, atendendo a um apelo da Justiça de São
Paulo, que foi provocada pela empresa de leasing, li
minarmente aUtorizou a apreensão de equipamentos
do Hospital das Clínicas, que está sernpoder atender
a população, os seus pacientes estão morrendo e
seus estudantes estão sendo prejudicados nas suas
atividades. Entretanto, a indústria· da Justiça, com
uma rapidez impressionante, numa eficiência lastimá
vel, rapidamente concede liminares que impedem o
funcionamento de um hospital.

Sala das sessões 4 de abril de 2002. - Fernan
do Ferro, PT/PE - Walter Pinheiro, PT/BA.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICD. Publique-se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° DE 2001
(Do Sr. Dep. Gilmar Machado)

Solicita a criação de "Comissão
Externa Destinada a Acompanhar a
Implementação da Declaração, dos Trata
do e Plano de Ação aprovados na 111 Con
ferência Mundial de Combate ao Racis
mo, Xenofobia e hitolerâncias Correlatas
realizada na África do Sul por iniciativa
da ONU".

Sr. Presidente,
RequeirO á Vossa Excelência, com base nos art.

38 e 117, inciso I, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados que, ouvido o Plenário, seja constituí
da Comissão Externa para Acompanhar a Declara
ção, os Tratado e Plano de Ação aprovados na 111
Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Xeno
fobia e Intolerâncias Correlatas, realizada na África
do Sul, por iniciativa da ONU.

Justificação

A Comissão Externa de Acompanhamento e
preparação da Conferência Mundial de Combate ao
Racismo, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, foi
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constituída com o objetivo de garantir uma efetiva
participação da Câmara dos Deputados nos debates
e na elaboração de propostas e encaminhamentos a
serem aprovados no evento promovido pela ONU.

Com esse objetivo, a Comissão promoveu diver
sas reuniões, audiências públicas, seminários, confe
rências preparatórias, garantindo a participação de
membros da comissão em pré-conferências no Brasil
e no exterior, acumulando informações e proporcio
nando uma intervenção dos Parlamentares na Confe
rência Mundial pautada nos interesses da sociedade
brasileira.

O reconhecimento oficial sobre a existência do
racismo e do preconceito no Brasil, comprova que os
afrodescendentes, os indígenas, as mulheres, ho
mossexuais e outros segmentos, merecem ser envol
vidos em políticas reais de inclusão. Esta Casa pode
rá cumprir importante papel na luta e formulação de
propostas capazes de promover a superação das di
ferenças sociais, econômicas que impedem a realiza
ção plena do exercício da cidadania.

Tão importante quanto preparar a conferência,
é avaliá-Ia no cumprimento de seus objetivos e princi
palmente acompanhar a implementação da declara
çi'io, dos tratado e plano de ação aprovados na 111
Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Xeno
fobia e Intolerâncias Correlatas realizada na África do
Sul por iniciativa da ONU.

A intenção é colocar a Câmara dos Deputados
como um importante instrumento de controle, fiscaliza
ção e implementação das propostas aprovadas na 111
Conferência Mundial que promovam a igualdade raci
al, de gênero e orientação sexual e políticas públicas
para a superação de todas formas de discriminação.

Diante do exposto, requeremos a Vossa Exce
lência, com base nos art. 38 e 117, inciso I, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados que, ouvido
o Plenário, seja constituída "Comissão Externa Desti
nada a Acompanhar a Implementação da Declara
ção, dos Tratado e Plano de Ação aprovados na 111
Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Xeno
fobia e Intolerâncias Correlatas realizada na África do
Sul por iniciativa da ONU".

Sala das Sessões, 29 de agosto de 2001. - Depu
tado Gilmar Machado.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICD. Publique-se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Haroldo Lima e da Sra Socorro

Gomes e outros)

Requer a constituição de Comissão
Externa para averiguação dos fatos rela
cionados com a execução do acordo fir
mado entre o governo brasileiro e o go
verno norte-americano sobre salvaguar
dais tecnológicas relacionadas à partici
pação dos Estados Unidos da América
nos lançamentos a partir do Centro de
Lançamentos de Alcântara.

Senhor Presidente,
Requeremos a V. ~, com base no art. 117, I, do

Regimento Interno, ouvido o Plenário, seja instituída
Comissão Externa de representação da Câmara dos
Deputados para averiguar in loco os fatos relacionados
com a execução do acordo firmado entre o governo bra
sileiro e o governo norte-americano "sobre salvaguar
das tecnológicas relacionadas à participação dos Esta
dos Unidos da América nos lançamentos a partir do
Centro de Lançamentos de Alcântara" .

Requeremos, ainda, em conformidade com o
disposto no art. 24, XIV, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, seja solicitada a colaboração
das Forças Armadas, através da designação de uma
assessoria técnica especializada para acompanhar
os senhores parlamentares da Comissão Externa em
seu deslocamento ao Centro de Lançamento de
Alcântara

Justificação

Um acordo foi assinado entre os Governos do
Brasil e dos Estados Unidos em 18 de abril de 2000,
com o objetivo de estabelecer salvaguardas tecnoló
gicas relacionadas à participação dos Estados Uni
dos da América nos lançamentos a partir do Centro
de Lançamentos de Alcântara". Até o presente mo
mento o texto desse acordo não foi encaminhado ao
Congresso Nacional, como deveria ter sido, para
cumprimento do disposto no art. 84, VIII da Constitui
ção Federal, que reza:

"Art. 84. Compete privativamente ao
Presidente da República:

VIII - celebrar tratados, convenções e
atos internacionais, sujeitos a referendo do
Congresso Nacional;

O Centro de Lançamento de Alcântara, localizado
no Maranhão, com 60.000 m2 de área construída, é
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uma área de tecnologia de ponta em foguetes, satélites
e espaçonaves em geral, e por isso de fundamental im
portância para o desenvolvimento técnico e econômico
brasileiro, capacitando-nos a ingressar no mundo da
alta tecnologia da exploração aeroespacial.

O acordo foi firmado tendo como justificativa a
necessidade de absorver essa tecnologia, dando ga
rantias à parte norte-americana contra a "não-prolife
ração e controle deexportação" e evitar o acesso ou a
transferência não autorizados de tecnologias relacio
nadas com o lançamento de veículos e espaçonaves.

Com esse pretexto, no entanto, foi elaborado um
documento que praticamente abdica dasoberania bra

si�eira sobre o Centro de Lançamentos de Alcântara.

O § 3° do art. IV desse acordo cria áreas restri
tas, cujo acesso será controlado por pessoas autori
zadas pelo governo norte-americano, nas quais os
brasileiros não poderão penetrar sem licença da parte

americana. O § 2° do mesmo artigo permite que
aquele governo estrangeiro controle a entrada·e saí
da de equipamentos e o acesso às naves de lança

mento e maquinários.

O § 3° do art. HI do acordo declara que "nada
restringirá a autoridade do Governo dos Estados Uni
dos da América para tomar qualquer ação com respe
ito ao licenciamento de exportação, de acordo com as
leis, regulamentos e políticas dos Estados Unidos da
América".

Compromete-se assim o desenvolvimento tec
nológico independente sem que sejam aportadas
vantagens significativas de transferência tecnológica
ou recursos para pesquisa.

Mas o mais grave é que um acordo com esse
teor, que levanta preocupações sobre o futuro sobe
rano do país, já esteja sendo aplicado, sem ter sido
submetido ao Poder Legislativo, conforme aponta
como necessário o comando constitucional.

Por tudo isso, é da mais extrema relevância a
criação urgente de uma Comissão Externa represen
tativa desta Casa para examinar in loco os fatos, de
signando parlamentares para se dirigirem, com essa
finalidade, ao Centro de Lançamento de Alcântara,
para reportarem ao Congresso o que ali se passa.

Sala das Sessões, 14 de março de 2001 . - Depu
tado Haroldo Lima - Deputada Socorro Gomes.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 7-8-3. - João Paulo Cunha, Presi
dente.

REQUERIMENTO
(Da Sra Iara Bernardi)

Requer constituição de Comissão
Externa destinada a averiguar as condi
ções de segurança nos estúdios de grava
ções de programas infantis e acompanhar
as investigações das causas do incêndio
nos estúdios do programa Xuxa Park.

Senhor Presidente,

Requeiro de Vossa Excelência, nos termos do
artigo 38 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, a constituição de Comissão Externa destinada
a averiguar as condições de segurança existentes
nos estádios de gravações de programas infantis da
emissoras de TV em nosso país, bem como acompa
nhar as investigações sobre as causas do incêndio
ocorrido nas dependências do estúdio "F", da cidade
cenográfica da Rede Globo (PROJAC), na cidade do
Rio de Janeiro, durante as gravações do programa
"Xuxa Park", no dia 11 de janeiro de 2001 , que resul
tou em lesões graves em mais de 80 pessoas.

Justificação

Vários dispositivos do Estatuto da Criança e do
Adolescente nos motivam a fazer o presente requeri
mento. Além do mais, o art. 220, § 3°, I, da Constitui
ção Federal, confere competência ao Congresso Na
cional para deliberar sobre locais adequados e horári
os dos espetáculos públicos. A análise desse coman
do constitucional em conjunto com o disposto no inci-
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so 11 do mesmo dispositivo, que estabelece que cabe
rá à lei federal dispor sobre meios que garantam à
pessoa e à família a possibilidade de se defenderem
de programas ou programações de rádio e TV, leva à
conclusão de que a sociedade brasileira, representa
da pelos parlamentares detentores de mandato, têm
competência para fiscalizar e propor alternativas para
o funcionamento dos locais em que são produzidos
os programas das emissoras de comunicação de
massa, que têm abrangência nacional.

Acrescente-se que os estádios em que são gra
vados os programas destinados ao público infantil re
cebem inúmeras crianças, seja para assistir as grava
ções, seja para compor as brincadeiras que são o cer
ne desse tipo de programação, e o art. 227 da Consti
tuição Federal protege a criança, impondo à família, à
sociedade e às autoridades constituídas o dever de
ampará-Ias.

O incidente envolvendo o programa da apresen
tadora Xuxa no dia 11 de janeiro de 2001 foi grave não
apenas pelas vítimas que provocou, mas também
porque indicou que tais estádios onde são grava~os

programas infantis podem não estar tendo o devido
aparato em termos de segurança.

Além do mais, o incêndio que consumiu o estúdio
do programa se deu em horário (perto das 21 horas) re
velador de que crianças estariam permanecendo até al
tas horas da noite fora de casa, muitas delas, certamen
te, sem a companhia dos pais ou responsáveis.

Por todos esses motivos, uma vez que o episó
dio ocorrido com o estúdio do programa da Xuxa cau
sou grande repercussão nacional, precisa ser devida
mente averiguado, com isenção e objetividade, por
aqueles que detém representação constituída. O inte
resse não é o de punir, mas o de acompanhar o traba
lho das autoridades locais, de modo a propor solu
ções dentro de uma visão abrangente da questão, in
clusive com a visita a outros estádios das demais
emissoras de TV brasileiras.

Como membro da Frente Parlamentar Criança na
Câmara dos Deputados, sentimos o dever de ter que
olhar de perto tais questões, com a finalidade de produ
zir relatório aos demais integrantes da Casa, propondo
medidas para que as questões ligadas a segurança e à
infância sejam devidamente apreciadas.

Sala das Sessões, 23 de janeiro de 2001. - Depu
tada Iara Bernardi, Vice-Líder do PT.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICD. Publique-se.

Em 7-8-3. - João Paulo Cunha, Presi
dente.

REQUERIMENTO N° ,DE 2001
(Do Sr. Inácio Arruda e outros)

Requer a criação de Comissão
Externa, com a finalidade de acompanhar
junto ao Ministério da Integração Nacio
nal os estudos que visam à reestrutura
ção das superintendências do desenvol
vimento do Nordeste (Sudene) e da Ama
zônia (Sudam) e suas conseqüências
para as regiões e para o País.

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos temos do
art. 38 e 117, inciso I do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, a criação de Comissão Externa
com a finalidade de acompanhar junto ao Ministério
da Integração Nacional a proposta de reestruturação
das superintendências do desenvolvimento do Nor
deste (Sudene) e da Amazônia (Sudam).

Justificação

O ministro da Integração Nacional, Fernando
Bezerra, anunciou oficialmente que, em março, apre
sentará ao presidente da República, Fernando Henri

que, uma proposta de reestruturação das superinten
dências do desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e
da Amazônia (Sudam). No dia 31 de janeiro, estive
ram reunidos no espaço cultural da Câmara dos De
putados, com a presença do Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado da Integração Regional, parla
mentares das bancadas das regiões Norte e Nordes
te, preocupados com as conseqüências das muda~

ças em suas regiões e no País. Na ocasião, o própno
Ministro sugeriu a formação de uma comissão de par
lamentares para acompanhar a evolução da análise e
conclusões a cargo do Grupo de Trabalho Ministerial
que trata do processo de mudança em pauta.

Para atingir este objetivo, submetemos a Vossa
Excelência esta proposição, que pretende, constituída a
Comissão Externa, manter informados os parlamenta
res de todos os desdobramentos relacionados à maté-
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ria. Consideramos que o Parlamento pode e deve ofere
cer uma contribuição efetiva para o fortalecimento dos
órgãos de desenvolvimento regional envolvidos.

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2001. - Depu
tado Inácio Arruda(PCdoB - Ce).

Sala das sessõesJ OI de fevereiro de 2001

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° , DE 21
DE AGOSTO DE 2001

(Do Sr. Deputado Ivan Valente)

Requer a instituição de Comissão
Externa da Câmara dos Deputados para
investigar "in loco" o processo que levou
à construção do condomínio Residencial
Barão de Mauá, na Cidade de Mauá, São
Paulo, em área contaminada por 44 subs
tâncias tóxicas, bem como paraacompa
nhar a apuração de responsabilidade e
as providências que estão sendo adota
das pelas autoridades competentes no
sentido da prevenção, proteção das pes
soas e reparação dos danos humanos,
patrimoniais, morais e ambientais.

Senhor Presidente,

No último dia 16, a Secretaria de Meio Ambiente
do Estado de São Paulo divulgou a informação de que
um condomínio (Residencial Barão de Mauá), com 59
prédios e cerca de 7.500 moradores, foi construído num
terreno (que funcionara como um aterro industrial clan
destino da empresa Cofap - Companhia Fabricadora
de Peças) contaminado por 44 substâncias tóxicas, al
gumas dos quais cancerígenas, como o benzeno.

Trata-se de uma ocorrência que provocou enorme
impacto na população e nos meios de comunicação do
estado. A comoção provocada justifica-se pelo número
de pessoas afetadas, pelas conseqüências para a vida e

para o futuro dos habitantes e dos trabalhadores que
construíram o condomínio e especialmente pela conduta
das autoridades competentes, que não têm se havido de
modo a gerar segurança e a dissipar dúvidas. Ao contrá
rio, sabe-se, hoje, que desde setembro p.p, pelo menos,
os órgãos ambientais estaduais têm conhecimento da
contaminação a que estão expostos os moradores do
mencionado conjunto residencial.

Coincidentemente esta trágica ocorrência tor
na-se pública no momento em que este Parlamento
está sendo chamado a elaborar um substitutivo aos
projetos de lei que visam regular a grave e complexa
problemática nacional do Gerenciamento dos Resí
duos Sólidos, funcionando para este fim, nesta Casa
de Leis, lima Comissão EspeCial. Por isso, também, o
acompanhamehtodeperto dos desdobramentos do
referido evento, pelo hegislatiVo Federal, em coopera
ção e diálogo com as autoridades estaduais, consti
tui-se uma exigência incontornável para o bom de
sempenho dos traba.lhósdo sl.lbstitútivo em questão.

Por isso, requeiro, nos termos d()s artigos 38 e
117, I, dó Regimento hiterno a Instituição de uma Co
missão Externa da Câmara dós Deputados para in
vestigar in loco o processo que levou àconstrução do
condomínio Residencial Barão de Mauá, na cidade
de Mauá, São Paulo, em área contaminada por cerca
de 44 substâncias tóxicas, bem Como acompanhar as
providências que estão sendo adotadas pelas autori
dadescompetentes nosentidp dàprevenção,da pro
teção das pessoas eda repara9ãodos danos huma
nos, patrimoniais, morais e ambientais.

Sala das Sessões, 21 de agosto de 2001. - Depu
tadolvan Valente.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° ,DE 2000
(Do Sr. Jair Meneguelli)

Requer a criação de Comissão
Externa de Representação do Câmara
dos Deputados para averiguar as condi
ções de vida dos brasileiros, descenden
tes de japoneses, que emigraram para o
Japão com o objetivo de trabalhar.

Senhor Presidente,
Com fundamento nos artigos 38 e 117, I, do Re

gimento Interno desta Casa, requeiro a criação de
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Justificação

A recente tragédia nos Estados Unidos alertou o
mundo para o problema da falta de segurança nos ae
roportos, chamando a atenção das autoridades públi
cas. As investigações acerca desses atentados reve
laram que a revista de cargas e passageiros nos aero
portos é fundamental para garantir a segurança dos
vôos, e, no caso americano, era realizada por empre
gados mal remunerados (os agentes de proteção de
aviação civil ganham menos que um funcionário do
Mc Donalds).

No Brasil, as péssimos condições de trabalho, o
desrespeito aos direitos mínimos dos trabalhadores e
omissão das autoridades públicas são fatores que
marcam a constante falta de segurança em nossos
aeroportos.

Ao longo dos últimos 10 anos, as demissões no se
tor aéreo somam aproximadamente 23 mil trabalhado
res, entre aeroviários e aeronautas. Entretanto, nesse
mesmo período, o número de aeronaves cresceu consi
deravelmente e a produtividade aumentou em 7%, so
mente em 2000, o que representa que esse foi o setor do
economia nacional em que a produtividade foi maior. O
resultado dessa diminuição dos postos de trabalho na
aviação civil provocou uma maciça terceirização, o que,
nesse caso, resulta na precarização da mão-de-obra,
com redução de diversos direitos trabalhistas conquista
dos ao longo dos últimos 20 anos.

Essa situação reflete diretamente sobre a segu
rança de vôo, já que com isso os profissionais da área
são submetidos a constante stress pelas chefias para
que os vôos saíam nos horários determinados, ape
sar de operarem com máxima redução de pessoal.

As empresas que fazem o serviço terceirizado
para as companhias aéreos, na sua maioria, não tem
sobrevida de mais de um ano - simplesmente, desa
parecem, deixando os trabalhadores sem FGTS PIS
INSS e não cumprem as convenções coletivas. Asitu~
ação das empresas de terceirização de mão-de-obra
é tão graVE) que 70% das ações nos sindicatos são de
relações trabalhistas contra essas empresas. As fir
mas contmtadas pela VASP, TAM, Transbrasil e Infra
ero são as que cometem mais irregularidades.

Outro fato de extrema gravidade é o número de
trabalhadores doentes, em função do alto stress im
posto pela atividade, uma vez que o barulho da turbi
na do aviã:> chega até 140 decibéis e o protetor auri
cular não consegue eliminar a vibração óssea que se
irradia pelo corpo dos trabalhadores, resultando em
surdez e doenças neurológicas.

O aumento espantoso de demissões no setor é
outro fator preocupante. Segue aproximadamente o
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Comissão Externa de Representação da Câmara dos
Deputados para averiguar as condições de vida dos
brasileiros, descendentes de japoneses, que emigra
ram para o Japão com o objetivo de trabalhar.

Justificação

A imprensa brasileira tem veiculado diversas re
portagens de vida precária da comunidade de brasile
iros, descendentes de japoneses, que emigraram
para o Japão à procura de emprego.

Existem empresas de recrutamento no Brasil
principalmente na Grande São Paulo, que, dizen~
do-se representantes de grandes companhias japo
nesas, prometem excelentes salários e assistência
aos imigrantes. Mas, quando chegam ao Japão, a rea
�idade é bastante diferente: tem que assumir uma dívi
da com a empresa o que os impede de voltar ao Bra
si�' além das péssimas condições de trabalho e toda
sorte de pressão por parte dos empregadores.

Muitos desses trabalhadores estão morando
sob pontes e viadutos e tem-se notícias de crianças
que trabalham - também em péssimas condições - e
há muito deixaram de freqüentar escolas. Aqui expu
semos apenas alguns aspectos do sofrimento a que
estão submetidos esses cidadãos brasileiros descen
dentes de japoneses.

Pelas razões aqui apresentadas, é necessário
que esta Casa apóie a iniciativa de criação desta Co
missão Externa, que terá um papel fundamental na
defesa da cidadania dos 260 mil brasileiros que so
frem com as péssimas condições de vida no Japão.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2000.
Deputado Jair Meneguelli.

Arquive-se. nos termos do art. 105 do
RICD. Publique-se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° ,DE 2001
(Dos Srs. Jair Meneguelli e Carlos Santana)

Requer o criação de Comissão
Externa de Representação da Câmara
dos Deputados para averiguar a crise na
aviação civil.

Senhor Presidente,
Com fundamento nos artigos 38 e 117, I, do Re

gimento Interno desta Casa, requeremos a criação de
Comissão Externa de Representação da Câmara dos
Deputados com a finalidade de averiguar a crise na
aviação civil brasileira.



REQUERIMENTO N° 94, DE 2002
(Do Sr. João Herrmann Neto)

Cria Comissão Externa com o obje
tivo de observar e acompanhar os acon
tecimentos nos territórios palestinos e
de visitar o Sr. Vasser Arafat.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 7-8-03. -João Paulo Cunha, Pre
sidente.

Nós, parlamentares da Câmara dos Deputados
da República Federativa do Brasil,

Enfatizando que a população civil da Palestina
vem sofrendo constantes violações dos direitos hu
manos básicos por parte do exército israelense;

Sublinhando que iniciativas destinadas a pro
mover a paz no Oriente Médio, malogradas mesmo
depois de mais de cinqüenta anos de tentativas, fo
ram pautadas pela incapacidade de fazerem-se ouvir
as reivindicações dos dois lados;

Destacando que a Comissão Externa ora pro
posta servirá como importante mecanismo de incenti
vo ao diálogo para a construção de uma paz duradou
ra e solidária;

Ressaltando que até mesmo um grupo de oficia
is da reserva do Exército israelense, maior símbolo de
defesa dos interesses de Israel, assinaram declara
çãode recusa em servir nos territórios ocupados, em
crítica às ações beligerantes daquele governo em re
lação ao conflito;

Lembrando que, apesar da Resolução n°
1.397/2002 do Conselho de Segurança da ONU, que
apóia a criação de um Estado Palestino, e da propos
ta de paz do príncipe regente saudita Abdullah, de re
conhecimento pelos países árabes do Estado de Isra
el em troca da devolução dos territórios conquistados
em 1967, o processo de paz na região vem tendo
poucos êxitos concretos;

Alarmados com a possibilidade real de elimina
ção física do Sr. Yasser Arafat, o que agravaria ainda
mais a situação da região;

Assinalando que o atual governo de Israel se re
cusa a negociar com autoridades palestinas, reduzin
do-as a terroristas;

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Ein 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.
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número de trabalhadores (entre aeroviários e aerona- junto à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do
utas) demitidos por empresa nos últimos 10 anos: Paraná, e infelizmente, até o momento aquela Procu-

VARIG - 12 mil, com perspectiva de mais 1.700 radoria não apresentou nenhum resultado.
VASP - 7,3 mil Sala das Sessões, 20 de junho de 2001. -José
Transbrasil- 3,2 mil Janene, Deputado Federal PPB/PR.
Internacionais 600 aproximadamente
Empresas Terceiras - 1,1 mil
SATA Serviços Auxiliares- demitindo rotineira

mente 2 mil trabalhadores
Cabe esclarecer que a Varig, nessas últimos de

missões anunciados, propõe um plano de aposenta
doria que poderá atingir aspessoas de maiores salá
rios. Portanto é possível que, com aproximadamente
metade do número que ela pretende dispensar, se
consiga os 10% que a companhia diz ser necessário
para o corte de pessoal.

A Infraero e o Departamento de Aviação Civil, res
ponsáveis pela fiscalização das empresas que operam
no setor, têm se mostrado insuficiente para tal função.
Além do que, o DAC poderá se tomarabsolutamente ino
perante quando transferir suas funções para a ANAC, já
que o projeto de lei em tramitação não prevê qualquer
dispositivo de segurança nos aeroportos.

Como conseqüência da diminuição da participa
ção do Estado na segurança dos aeroportos e a con
seqüente terceirização, a segurança dos passageiros
está nas mãos dos empresários.

Pelas razões apresentadas, temos a certeza
que nossos pares apoiarão nossa proposta de insta
lação, o mais breye possível, de. Comissão Externa
desta Casa para verificaras condições do setor aéreo
e procurar soluções para a grave crise que assola a
aviação civil de nosso País.

Sala das Sessões, 9 de outubro de 2001. - Depu
tado Jair Meneguelli - Deputado Carlos Santana.

REQUERIMENTO
(Do Sr. José Janene)

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, nos termos dos

arts. 38 e 117 §I do R.I., que seja criada uma Comis
são Externa, a fim de apurar as denúncias de abusos
de autoridade, por parte do Promotor Renato de Lima
Castro, cometidos contra crianças no Estado do Para
ná' especialmente, na cidade de Assaí, onde denún
cia de tortura contra crianças de 06 e 07 anos, perpe
trado pelo citado promotor, já foi feita pela OAB,
Sub-Seção de Londrina, a nove meses (set/2000),



Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

Justificação

O Rio Grande produtivo e os gaúchos de bem fi
caram revoltados com a invasão da Ana Paula Agro
pastoril, em Hulha Negra, na última semana. Não ape
nas porque a fazenda é modelo de produtividade em
seus 15 mil hectares, mas sobretudo, pela omissão da
queles que deveriam dar garantias a quem produz, ge
rando emprego e renda para centenas de pessoas em
uma das regiões mais carentes de investimentos do
Estado.

Pior é a explicação apresentada por um dos lide
res do movimento, de que a área deveria ser desapro
priada pois a empresa coloca a maioria dos seus pro
dutos no mercado externo e por ser, a área de terra,
muito "grande". A justificativa denota dois erros cras
sos. Em primeiro lugar, a Ana Paula tem a maioria de
sua produção destinada ao mercado brasileiro e, ~e

gundo, ninguém pode ser punido por exportar. Ou aIn
da, invadir pois é muito "grande". Se a moda pega. nos
centros urbanos, que se preparem a Gerdau, a Iplran
ga, a Copesul, a Azaléia, Marcopolo e tantas outras
que cometeram o "pecado" de crescer, tomando-se
"grandes" geradoras de emprego, renda e tributos.

Nesse imbróglio, a nota zero ficou por conta da
omissão dos governos estadual e federal. De parte ck>
Estado, cujo governo tem incentivado e se mantido de
braços cruzados diante de tantos abusos no campo pra
ticados pelo MST, não chega a ser surpresa. Contudo,
se o governador dá as costas á lei e ao Estado de Direi
to, o governo federal precisa deixar de assistir paciente
mente o descalabro na área rural. Ou a lei vale para to
dos os brasileiros ou não vale para ninguém.

Agora, se a legislação não permite que a União
impeça invasões em áreas produtivas, que se mude a
lei, O governo tem ampla maioria no Congress? e tem
condições de mudá-Ia, bastando vontade polltlca. O
que não pode continuar ocorrendo é a Polícia Feder~1

e o Exército fazerem a proteção da fazenda do presI
dente e esquecer das dezenas de propriedades inva
didas mensalmente em todo o país por um movimen
to cujo objetivo não é a reforma agrária, mas sim, o tu
multo e o caos social.

Brasília/DF, 15 de maio de 2002. - Deputado Júlio
Redecker.

REQUERIMENTO N° 153 DE 2002
(Do Sr. Júlio Redecker)

Requer a formação de Comissão
Externa de Parlamentares para investigar,
"in loco", as conseqüências da invasão
da fazenda 'Ana Paula Agropastoril''' em
Hulha Negra/RS

Em vista dos graves incidentes ocorridos em
Hulha Negra/RS, que culminaram com a invasão, por
parte do Movimento dos Sem Terra, da fazenda "Ana

REQUERIMENTO N° 94, DE 2002
(Do Sr. João Herrmann Neto)

Requer a criação de Comissão
Externa com o objetivo de observar e
acompanhar os acontecimentos nos ter
ritórios palestinos e de visitar o Sr. Yas
ser Arafat.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do ar

tigo 38 do RICO, que seja criada Comissão Externa,
com ônus para a Câmara dos Deputados, com o intui
to de observar e acompanhar os acontecimentos nos
territórios palestinos e de encontrar com o presidente
da Autoridade Nacional Palestina, Sr. Yasser Arafat.

Sala das Sessões, 1° de abril de 2002. - Depu
tado João Herrmann Neto.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.
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Sublinhando que grande maioria dos países da Paula Agropastoril", requeiro a Vossa Excelência que
comunidade internacional rechaça, assim como a seja formada uma Comissão Externa de Parlamenta-
Organização das Nações Unidas, a ocupação ilegal res para investigar, in loco as conseqüências das ati-
de Israel nos territórios ocupados; tudes do MST naquela região, com a invasão de uma

Enfatizando que o cerco e o isolamento do Sr. propriedade privada claramente produtiva.
Yasser Arafat pelo exército israelense fere os princípi
os de direito internacional;

Preocupados com o escalonamento da guerra
com a possível entrada de novos atores beligerantes,
a exemplo da Líbia;

Instando que o parlamento brasileiro participe
ativamente em prol de um processo de paz duradouro
na região em conflito, fomentando o diálogo entre as
partes envolvidas;

Instituímos a Comissão Externa com a missão
de observar e acompanhar os acontecimentos nos
territórios palestinos e de visitar o Sr. Yasser Arafat.

Sala das Sessões, 10 de abril de 2002. - Dep.
João Herrmann Neto, (Líder do Bloco PDT - PPS).
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REQUERIMENTO N°
(Do Sr. Luís Barbosa)

Requer a instituição de Comissão
Externa com a finalidade de acompanhar
os ministros das Relações Exteriores e
das Minas e Energia em viagem à Vene
zuela, com vistas à agilização das obras
de construção da linha de transmissão
da Hidrelétrica de Guri até a fronteira
com o Brasil.

Senhor Presidente,
O novo ministro das Minas e Energia, José Jor

ge, em seu discurso de posse, afirmou que sua priori
dade será "enfrentar a questão da energia elétrica".

Dados daquele Ministério indicam ameaça de
desabastecímento caso não haja continuidade das
chuvas.

O presidente da Eletrobrás, Rrmino Sampaio,
presente à solenidade de posse do novo ministro, in
formou que o aumento do consumo de energia em
2000 deve ter ficado ehtre 4,5% e 5%.

Segundo alguns técnicos de Furnas, a situação
é "muito difíci.l" e "de alerta". O diretor do Operador
Nacional do Sistema Elétrico, Carlos Ribeiro, disse
não se recordar de outra situação "tão marcante"
quanto a de agora..

Ora, Senhor Presidente, há tempos que o povo
de Roraima vem enfrentando grave crise energética,
a qual não poucas vezes·tehho trazido ao conheci
mento desta Casa.

Como resultado das incansáveis gestões feitas
pelo governadorde Roraima, Neudo Campos, tanto jun
to ao governo brasileiro quanto junto ao governo vene
zuelano, foi a~sinado acordo possibilitando a importa
ção, pelo Brasil, de energia hidrelétrica da Venezuela.

A energia venezuelana é a solução definitiva
para os problemas energéticos não apenas de Boa
Vista, mas também de todo o Estado de Roraima,
pois permiteil. construção de derivações de até·100
km. para cad~lado da linha de transmissão. Isso be
neficiará grande parte do território roraimense com
energia Perene, segura e barata, lançando as bases
para a industrialização e modernização do Estado.

Porforça do acordo firmado, o governo venezuela
no se obrigou a construir uma linha de transmissão da hi
drelétrica de Guri até a fronteira com o Brasil, comprome
tendo-se o governo brasileiro a trazê-Ia até Boa Vista.

Poisbern, o governo brasileiro cumpriu sua par
te: o governo Neudo Campos construiu, com recursos
federais, urna linha de transmissão da fronteira com a
Venezuela até Boa Vista, assim como suas deriva
ções. Ogov~mo venezuelano, no entanto, devido a
forte oposição de grupos indígenas daquele país, não

tem logrado êxito em trazer a energia de Guri até a
fronteira com o Brasil.

Dessa forma, considerando a crise energética
que ameaça o país, aflige a população de Roraima e
impede seu desenvolvimento, venho requerer a Vos
sa Excelência a instituição de uma Comissão Externa
com a finalidade de.acompanhar os ministros das Re
lações Exteriores e das Minase Energia em viagem à
Venezuela, com vistas à agilização das obras de
construção da linha de transmissão da Hidrelétrica de
Guri até a fronteira com o Brasil.

Sala das Sessões, 21 de março de 2001. - Depu
tado Luis Barbosa.

Arquive-se, nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em, 7-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO PARACRIAÇÃO DE
COMISSÃO EXTERNA

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 38 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, solicito seja constituída Co
missão Externa para averiguar in loco as causas e as
graves conseqüências das enchentes na cidade de
São Paulo e região denominada "Grande São Paulo",
bem como a aplicação dosrecursos orçamentários
previstos nas Leis Orçamentárias de 1999 e de 2000,
tanto dos Municípios como da União.

Justificação

O Brasil vem assistindo ao drama dos milhares
de vítimas de enchentes, que vem se repetindo ao
longo dos anos, sem que as devidas providências te
nham sido tomadas pelos governantes.

A Câmara.dos Deputados, como instituição de
defesa e representação popular pode e deve manifes
tar-se, propondo ações eficazes de caráter preventivo
urgente e sanatório. A situação no Estado de São Pa
ulo é lamentável, e em nada honra os trabalhadores e
cidadãos brasileiros.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 2000.
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Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICD. Publique-se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO
(Da Sra. Luiza Erundina e outros)

Requer a instalação de Comissão
Externa destinada a averiguar a invasão
da Universidade Federal da Bahia por
parte da Policia estadual

Senhor Presidente,
Com fulcro nos arts. 38 e 117, inciso I do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requere
mos a Vossa Excelência a instituição de Comissão
externa destinada a averiguar a invasão, pela Policia
do Estado da Bahia, da Universidade Federal do
Estado - UFBA.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2001 .~ Depu
tada Luiza Erundina, PSB/SP.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICD. Publique-se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N°, DE 2001

Requer, ouvido o Plenário, seja
constituída uma Comissão Parlamen
tar Externa para participar da reunião
entre os representantes dos países do
Mercosul e Comunidade Econômica
Européia, a ser realizada na cidade de
Buenos Aires, em data a ser definida
no mês de maio, com o tema da ampli
ação da "Associação de Integração
Regional".

Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exa , nos termos do Regimento

Interno, que, ouvido o Plenário, seja constituído
uma Comissão Parlamentar Externa para acompa
nhar a reunião a ser realizada em maio próximo na
cidade de Buenos Aires, Argentina, entre os paí
ses do Mercosul e a Comunidade Econômica Euro
péia, onde será firmado o acordo inédito da "Asso
ciação de Integração Regional", entre os blocos
comerciais regionais.

Justificação
A Câmara dos Deputados não pode estar alheia

ao debate sobre a posiç?o do Brasil frente às deci
sões de constituição da Area de Livre Comércio das
Américas e também de nossa participação no Merco
sul e sua conseqüente relação com outros blocos de
países notadamente a Comunidade Econômica Euro
péia que está concluindo o acordo inédito de criação
de uma "Associação de Integração Regional" entre
CEE e Mercosul.

No recente episódio das retaliações comerciais e
mesmo os contenciosos promovidos no âmbito da Orga
nização Mundial do Comércio, o Brasil mobilizou-se em
mutirão em prol de suas posições comerciais.

Sala das Sessões, 22 de março de 2001. - Depu
tado Luiz Carlos Hauly, PSDB - PR.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICD. Publique-se.

Em 7-8-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.
REQUERIMENTO N° 42, DE 2002

(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Requer a designação de comitiva de
parlamentares para comparecer a posse
do primeiro presidente do Timor Leste.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Exce

lência, ouvido o Plenário, a designação de comitiva
de parlamentares para comparecer à posse do prime
iro presidente do limor Leste, prevista para o próximo
dia 20 de maio.

Justificação

A eleição do primeiro presidente do limor Leste
constitui evento significativo, e sua posse merece ser
acompanhada por representantes desta Comissão, a
exemplo do que ocorreu por ocasião do plebiscito,
quando prevaleceu o voto pela independência, e das
primeiras eleições diretas realizadas no País, em
agosto de 2001 .

Sala da Comissão, de abril de 2002. - Deputado
Luiz Carlos Hauly, PSDB - PR.

Ofício n° CREDN/P - 115/02

Brasília, 24 de abril de 2002

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves,
Presidente da Câmara dos Deputados
Referência: Encaminha Requerimento

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelên

cia, em anexo, o texto do Requerimento n° 42/02 de
autoria do Senhor Deputado Luiz Carlos Hauly, apro
vado na reunião ordinária desta Comissão de Rela-
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ções Exteriores e de Defesa Nacional, realizada hoje,
que "requer a designação de comitiva de parlamenta
res para comparecer à posse do primeiro presidente
do Timor Leste".

É importante ressaltar que a Presidência desta
Comissão já designou, para tal finalidade, o Deputado
João Herrmann Neto.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
meus protestos de alta estima e distinta considera
ção. - Deputado Aldo Rebelo, Presidente.

Arquive-se nos termos do art. 105
RICO. Publique-se.

Em 7-8-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N°
(Do Sr. Luis Carlos Heinze)

Requer formação de Comissão Exter
na para fazer levantamento da situação da
febre aftosa no RIo Grande do Sul.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 38 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência
seja formada Comissão E)(terna, sem ônus para esta
Casa, com o objetivo de fazer levantamento da situa
ção da febre aftosa no Estado do Rio Grande do Sul.

Justificação
O setor agropecuário brasileiro possui 151 mi

lhões de cabeças, sendo responsável por 21% do Va
lor Bruto da Produçãb Agropecuária Brasileira (VBP).
Há alguns meses o Rio Grande do Sul foi surpreendi
do com um foco de febre aftosa, causando prejuízos
enormes à economia daquele Estado e também a do
Brasil. Diante de um acontecimento tão grave não po
~eríamos deixar de visitar aquele Estado com o obje
tiVO de trazer a esta Casa um relatório minucioso da
situaçãoatual e das providências tomadas para solu
cionar o problema.

Sala de Reuniões, 4 de outubro de 2000. - Depu
tado Luis Carlos Heinze - PPB - RS

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente

REQUERIMENTO
(Dos Srs. Marcos Afonso e Jaques Wagner)

Sr. Presidente:
Com base no artigo 38 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados requeiro a Constituição de
Comissão Externa para avaliar os danos ambientais e
sociais causados pela desova de resíduos sólidos in
dustriais nas nascentes do rio Formiga no Estado de
Minas Gerais, por parte da montadora FIAT Automó
veis sediada no Município de Betim.

Justificação

Em meados de abril de 1999 a sociedade do
Município de Formiga, Estado de Minas Gerais, locali
zou um ponto de desova de resíduos industriais clas
se 111, inerte e resíduos sólidos classe 1, perigoso, que
são assim classificados de acordo com a norma
ABNT, NBR 10004, resíduos sólidos classificação,
nas nascentes do rio Formiga. Logo a seguir foram
encontrados mais três pontos de disposição final ina
dequada de resíduos com a mesma composição gra
vimétrica do lixo encontrado no primeiro ponto de de
sova. Estes pontos devido a quantidade de lixo en
contrado levam a acreditar que estão sendo utiliza
dos, há aproximadamente dois anos, pela FIAT mon
tadorade automóveis com sede em Betim Minas Ge
rais. Ocorre que a referida montadora po~ui certifica
do ISO 14001, a ISO ambiental. Erncontado com o
Inmetro, órgão bn?lsileiro responsáveLpor habilitar as
empresas de. certificação, fomos informados que o
certificado ISO 14001 foi fornecido pela BVQldo Bra
sil Sociedade Certificadora Ltda, com sede no estado
do Rio de Janeiro.

A promotoria de Justiça determinou, através de
termo de ajustamento de conduta, que o resíduo fos
se retirados até o dia 31 de dezembro de 1999, entre
tanto o lixo continua láaté hoje.

A Câmara de vereadores local, por meio do Ve
reador Flávio Cunha denunciou esta prática crimino
sa de disposição final de resíduos sólidos em reunião
com a liderança do Partido dos Trabalhadores e solici
tou umapoiopor parte da Câmara dos Deputados no
sentido de averiguar todos .os responsáveis por esta
degradação d()s recursos hídricos do município que
em segunda estância está contaminandotambém as
águas da represa, de FurnéOlshajavisto que o rio For
miga é um manancial. de abastecimento de mais de
75 mil habital1tesefatparte da bacia do rio Grande
que forma0 lago daHepresa de FUrnas.

Tal. degradação ambiental deve ser combatida
de maneira exemplar para que evítemos que mais
empresa,s com~tam tél1 crime que neste caso tem o
agravante de ser .emterreno de outro município.

Nestesentkfo sol.icit? que seja aprovada a co
missão ext~mapara que possam()s nos balizar em fa
tos concretosp~ra que a Comissão de Defesa do
Consumicl0r, Meio Ar:nbiente e Minorias possa tomar
as medidas yabíveisno tocante à recuperação .da
área ede penalizaçã() dos responsáveis pelo crime
ambiental.

Sala das Seções, 25 deAbril de 2000. - Marcos
Afonso~Deputad()FéderalPTIAC - Jaques Wegner,
Deputado Federal PT - BA.

Arquive-senos termos do art.105 do
RICO. Publique-se

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.



REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Nilmário Miranda)

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente

Requeiro, nos termos regimentais, a
constituição de Comissão Externa com o
intuito de verificar, in loco, os efeitos per
versos causados pelo rebaixamento do
nível das águas do reservatório de Fu
mas e seu impacto para 700 mil pessoas
que moram nos 34 municípios lindeiros.

Justificação
Senhor Presidente,
Em 1963, 34 município de Minas Gerais tiveram

de 1% a 40% de suas terras invadidas para a constitu
ição do Lago de Furnas, cuja extensão é de 1.440
km2 . Para tanto, terras férteis, estradas, linhas de
transmissão, fazendas, povoados, distritos, cidades,
córregos, riachos, igrejas, foram invadidas pelas
águas. a sacrifício era necessário em nome de um
projeto nacional. a lago tomar-se-ia em fonte de opor
tunidades e progresso para a população local (impul
sionando investimentos em turismo, pesca, lazer e ir
rigação). Transcorridos 40 anos - e após diversos in
vestimentos em infra-estrutura e novos empreendi
mentos: construção de pousadas, hotéis, clubes náu
ticos, condomínios, ranchos, sítios - organizados em
torno do lago, aproximadamente 30 mil famílias pas
saram a vincular-se às atividades pesqueiras.

Portanto, a superutifização das águas do Lago
de Fumas trouxe um duplo prejuízo aos 700 mil habi
tantes dos municípios lindeiros: os decorrentes do ra
cionamento e os resultantes do rebaixamento das
águas do lago.

a objetivo da Comissão Externa é verificar a ex
tensão dos prejuízos. Recolher os depoimentos de
empresários locais, prefeitos e técnicos e reunir-se
com representantes da ANA (Agência Nacional de
Águas), Aneel (Agência Nacional de Energia Elétri
ca), aNS e Ministério do Meio Ambiente.

Tais iniciativas fundamentam-se no propósito de
elaboração de um relatório de propostas para o en-
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REQUERIMENTO N° ,DE 2000 daquele país e o respeito integral aos direitos huma-
(Do Sr. Marcos Rolim) nos naquela nação. A Câmara dos Deputados da Re

pública Federativa do Brasil, enquanto instituição de-
Solicita seja instituída Comissão fensora do regime democrático e dos direitos políti-

Externa desta Casa para acompanhar as cos, não pode se furtar a apoiar o povo haitiano nesta
eleições no Haiti. hora difícil.

Senhor Presidente, Assim sendo, pedimos o apoio dos nobres pares
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do a este importante requerimento.

Art. 38 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa- Sala das Sessões, 18 de maio de 2000. - Depu-
dos, a instituição de Comissão Externa para acompa- tado Marcos Rolim.
nhar, na condição de observadora, o desenrolar do
primeiro turno das eleições legislativas e regionais na
República do Haiti.

Justificação
No próximo dia 21 do corrente mês deverá ser re

alizado, no Haiti, o primeiro turno das eleições legislati
vas e regionais. Tais eleições, já postergadas em cinco
ocasiões, poderão significar o fim do impasse político
criado com os contestados resuHados do pleito de
1997, que deixou o Haiti apenas com um Presidente
(René Prevál) e oito senadores. Destaque-se que nas
citadas eleições deverão ser escolhidos os nomes para
15 dos 19 postos de senadores, 66 das 83 cadeiras de
deputados e 97 dos 133 cargos de prefeitos.

De acordo com os partidos de oposição, o Go
verno pretende evitar a realização das referidas elei
ções na data estipulada, sob a desculpa da existência
de "problemas logísticos", para fazê-Ias coincidir com o
pleito eleitoral para a Presidência, previsto para de
zembro. Com isto, a candidatura oficial de Jean Pierre
Aristide, que concorrerá de novo, poderia estimular o
voto nos candidatos do partido do Governo, o Lavalas.

Ainda conforme a oposição e observadores ne
utros, as pesquisas de opinião estão demonstrando
que cerca de 67% dos eleitores tenderiam a votar, no
pleito legislativo, em candidatos oposicionistas, o que
vem colocando o Governo haitiano na defensiva polí
tica e motivando uma verdadeira campanha de terror
contra a oposição.

Com efeito, desde o dia 3 de abril do corrente
ano foram cometidos 15 assassinatos de cunho políti
co no Haiti. Entre os mortos encontra-se Jean Léo
pold Dominique, principal jornalista de rádio daquele
país, que vinha, nos últimos tempos, fazendo severas
críticas ao Governo.

Compreensivelmente, a oposição haitiana teme
que o próximo pleito do dia 21 de maio seja realizado
sem as mínimas condições que assegurem a sua lisu
ra. Por esta razão, vem pedindo a presença de obser
vadores internacionais neutros para acompanhar o
pleito. Ressalte-se que a aEA, principal organismo in
ternacional que pretende monitorar as eleições haitia
nas, diminuiu consideravelmente a sua presença na
que�e país por problemas de ordem financeira.

No nosso entendimento, a realização de elei
ções livres e limpas no Haiti constitui-se em condição
sine qua non para se assegurar a estabilidade política

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



Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 7-8-03. - João P. Cunha, Presi
dente.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 7-8-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

ExIDQ Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Deputado Aécio Neves

Requeiro a V. Exa, nos temos do art. 38 do Regi
mentolnterno, a designação de comissão externa
para, no prazo a ser fixado, visitar um conjunto de Uni
dades de Conservação federais, pelas razões expos
tas na justificativa deste requerimento.

Sala das Sessões, 6 de junho de 2001. - Deputado
Paes Landim.

Justificação
As Unidades de Conservação, distribuídas por

todo o território nacional, constituem amostras repre
sentativas dos ecossistemas brasileiros, abrigando,
além de milhares de espécies da fauna e da flora naci
onal, importantes sítios arqueológicos e do patrimônio
histórico e cultural. Grande parte delas são exemplo de
bem sucedida preservação, têm seus trabalhos de
pesquisa e gestão reconhecidos no Brasil e no Exterior
e representam um grande potencial para o País.

A criação de áreas protegidas, entre!anto, não é
suficiente para garantir a sua preservação. E fundamen
tai que estes espaços superem suas dificuldades com
suas vizinhanças; que se tomem uma referência de patri
mônio para a população, onde é possível aprender o pa
pe� da proteção; que realize pesquisas e aprofunde o co
nhecimento dos ecossistemas protegidos. Tudo isto, com
base em uma gestão que tenha capacidade de manter a
integridade das unidades de conservação.

Uma avaliação criteriosa do potencial das áreas
protegidas, contudo, exige uma verificação in loco da si
tuação real dessas Unidades de Conservação, a partir
da qual terão os órgãos. técnicos da Câmara condições
de adotar medidas que viabillzem a sua preservação.

Acreditamos que a constituição de uma comis
são externa será o instrumento mais eficaz e adequa
do para que possamos colher, entre os partidos e as
diversas correntes políticas com representação nesta
Casa, o apoio necessário para tornar realidade a pre
servação ambiental, servindo de reflexão para as po
líticas públicas setoriais em relação às UCs do Brasil.
A Comissão visitaria os diversos biomas que com
põem o ecossistema brasileiro.

A Comissão se reuhiria para discutir as Unidades
de Conservação a serem visitadas, alternando-se o nú
mero de parlamentares para visitar cada unidade.
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frentamento da grave crise quepor ora se abate sobre Sala das Sessões, 6 de junho de 2001. - Depu-
aqueles que dependem da Represa de Furnas como tado Paes Landim.

fonte fundamental de sustento. E~ Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Sala das Sessões, em. - Deputado Nilmário Deputado Aécio Neves

Miranda.
Requeiro a V. Exa , nos termos do art. 38 do Regi-

mento Interno, a designação de comissão externa de
cinco membrospara, no prazo máximo de. 8 dias, visi
tar a Reserva da Serra da Capivaraea da Serra das
Confusões, ambas no Estado do Piauí, pelas razões
expostas na justificativa deste requerimento.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2001 . - Depu
tadoPaes Landim.

Justificação

A reserva da Serra da Capivara consnui, não só
um dos mais importantes sítios arqueológicos do país,
como também um exemplo de bem sucedida preserva
ção, conhecido no Brasil e no exterior pela importância
de suas pesquisas e pelotrabalho elogiável de sua dire
ção, seguramente sem paralelo entre nós. A reserva da
Serra das Confusões, instituídapor ato do Presidente da
Republica, atendendo a ihúmeras sugestões e apelos
que chegaram a 5. Exa. por meu intermédio, tem todas
as condições para se tomar outra importantíssima con
quista para0 patrimônio cukural do.país, desde que to
madas, tempestivamente, as providências que sua rele
vância estão a demandar.

Uma avaliação criteriosa dessa aspiração, con
tudo, exige, mais que um apelo, uma visita que permi
ta verificar, in loco, a situação dos dois sítios, iniciati
va a partir da qual terão os órgãos técnicos da Câma
ra condições de adotar medidas que viabilizem a pre
servação da reserVaqa Serra das Confusões, nos
mesmos moldes e padrões que os adotados na Serra
da Capivara, vez que pela singularidade de suas pes
quisas arqueológicas diferencia de todos os demais
Parques do Brasil.

Acreditamos que a constituição de uma comissão
externa será o instrumentq mais eficaz e adequado para
que possamos colher, entre os partidos e as diversas
correntes políticas coI11 representação nesta Casa, o
apoio necessário para tomar realidade uma das mais im
portantesiniciativas no campo.da preservação ambien
tai, servindo de reflexão para as políticas públicas setori
ais em relação às unidades ambientais do Brasil. Sobre
tudo, por se tratar de reservas ambientais incrustadas na
caatinga e nocerrado, não Vem recebendo o necessário
estimulo das aludidas políticas públicas.

Sala das Sessões, em 23 de maio de 2001. 
Deputado Paes Landim.



Justificação

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em, 7 - 8 - 03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 236, DE 2002
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Requer a constituição de Comissão
Externa para acompanhar a crise finan
ceira da Companhia Varig.

Senhor Presidente, requeiro a V. Exa, com base no
art. 38 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
que seja constituída Comissão Exter

na para acompanhar os desdobramentos da cri
se financeira da Companhia Varig.

Todos acompanham com muita apreensão, in
clusive o Congresso Nacional, a crise na maior com
panhia aérea brasileira, a Varig. A empresa atravessa
a mais grave crise financeira da sua história. Crise
que atingiu o clímax, nos últimos dias, após a demis
são do conselho de administração do Grupo Varig,
em virtude da Fundação Rubem Berta, que represen
ta os acionistas, ter rejeitado assinar um memorando
de acordo com os credores da companhia. O Conse
lho de administração acusa a Fundação Rubem Berta
de falta de diálogo na busca de soluções para a crise.

Segundo a Fundação Rubem Berta, a proposta
de acordo atendia, eminentemente, os interesses dos
credores, €lm detrimento da Companhia Varig e seus
funcionários, levando em conta posição do Ministério
Público do Rio Grande do Sul, que analisou os termos
do acordo H orientou a FRB a não assinar o documento.

Solicita a criação de Comissão
Externa da Câmara dos Deputados para
tomar conhecimento acerca das diver
gências sobre o processo de paz no Ori
ente Médio e da situação de conflito exis
tente entre o Governo de Israel e a Auto
ridade Palestina, bem como para colabo
rar, dentro do possível, com a retomada
do diálogo.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, se digne

Vossa Excelência tomar as providências necessárias
para criar, no mais breve prazo, Comissão Externa
desta Casa com o intuito de tomar conhecimento
acerca das divergências sobre o processo de paz no
Oriente Médio e da situação de conflito existente en
tre o Governo de Israel e a Autoridade Palestina, bem
como para colaborar, dentro do possível, com a reto
rnada do diálogo e das negociações.
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REQUERIMENTO W ,DE 2000 A criação da Comissão Externa que ora propo-
(Do Sr. Paulo Delgado) mos permitirá com que parlamentares brasileiros

possam dialogar com autoridades israelenses e figu
ras representativas da Autoridade Palestina, no senti
do de levar a mensagem de paz da população brasile
ira e de propugnar pela imediata retomada do diálogo
e do entendimento.

Assim sendo, conclamamos os nobres pares a
que acolham esta importante iniciativa.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Paulo Delgado, - Deputado Mendes Ribei
ro Filho, - Deputado Inocêncio Oliveira, - Deputado
Aécio Neves, - Deputado Odelmo Leão, - Deputado
Aloízio Mercadante.

Justificação

O mundo inteiro depositava grandes esperanças
no processo de negociação de paz deflagrado em anos
recentes para resolver a chamada "questão palestina".

Contudo, nos últimos meses temos assistido a
um lamentável retrocesso nas negociações. O pior é
que o impasse no processo de paz vem sendo acom
panhado por uma onda de violência inaudita, que já
causou a morte demais de 300 pessoas, muitas de
las crianças e adolescentes palestinos.

Tal violência pode comprometer definitivamente
o processo de paz, o que implicaria grande aumento
da tensão geopolítica não apenas no Oriente Médio,
mas em todo o mundo árabe. E necessário enfatizar
também que o definitivo fracasso do processo de paz
causaria maior pressão para o incremento do preço
do petróleo, já muito alto.

Para o Brasil, país que tem se firmado como um
dos maiores defensores, na comunidade internacio
nal, da solução pacífica de conflitos e que possui
grandes comunidades de judeus, palestinos e árabes
vivendo em seu território, a atual onda de violência
nos territórios ocupados representa um autêntico de
sastre que demanda solução urgente.

Ante tais fatos, parece-nos evidente que esta
Casa, legítima representante dos anseios do povo
brasileiro, não pode omitir- se.



Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICD. Publique-se.

Em: 7 - 8 - 03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

GABINETE DO DEPUTADO RONALDO
VASCONCELLOS - PFUMG

OF.GAB 0016/2000
Ao Exmo. Senhor
Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Brasília, 25 de Janeiro de 2000

Nos termos regimentais, venho requerer a for
mação de Comissão Externa da Câmara dos Depu
tados, destinada a vistoriar as rOdovias privatizadas,
sugerir alterações nas novasprivatizações que ocor
rerão a partir de março próximo e também analisar
formas que possam propiciar a redução dos preços
dos pedágios atualmente cobrados.

Respeitosamente, - Rodrigo Maia, Deputado
Federal.

Senhor Presidente,

Cumprimentando - o cordialmente, venho
requer a V. Exa , nos termos do art. 38 do Regi
mento Interno, a instituição de Comissão Exter
na, sem ônus para esta Casa, para acompanhar
os trabalhos do "Terceiro Fórum Internacional de
Parlamentares e Autoridades Locais: Turismo e
Segurança Pública no Século XXI". O evento, pro
movido pela Organização Mundial de Turismo,
acontece na cidade do Rio de Janeiro durante os
dias 15 e 16 de maio do corrente ano. Serão dis
cutidos assuntos da mais alta relevância para o
Brasil, dos quais nós - como representantes do
povo - não podemos nos abster.

Desde já antecipo meus agradecimentos.

Sala das Reuniões, 25 de janeiro de 2000. 
Ronaldo Vasconcellos Deputado Federal/MG,
Vice-Líder do PFL.

Exmo. Sr.
Michel Temer
Presidente
Câmara dos Deputados

Submeta-se ao Plenário.
Em, 17 - 12 - 02. - Aécio Neves, Pre

sidente.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICD. Publique-se.

Em, 7 - 8 - 03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Brasília, 12 de janeiro de 2000.
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Por outro lado, o Governo Federal já afasta, de REQUERIMENTO. PARA FORMAÇÃO DE
ante-mão, a possibilidade de ajuda financeira a Varig. COMISSÃO EXTERNA
Alega o governo, que o auxílio abriria um precedente
ruim, quepoderia incentivar outras companhias aére
as a irem pelo mesmo caminho.

Fontes do governo revelaram ao jornal Folha de
S. Paulo, na semanapassada, que o governo avalia a
hipótese de que se a Varig quebrar, haverá um proble
ma de oferta no curto prazo, mas nada que o mercado
não possa absorver rapidamente. Isso mesmo, o go
verno, intimamente, não teme a falência da Varig,
mesmo sendo ela uma das empresas nacionais mais
importantes.

Cabe lembrara postura bem diferente desse mes
mo governo, quando da crise no sistema financeiro,
que, através do BNDES, injetou bilhões de reais em
bancos em crise. O argumento era que o BNDES é um
banco de fomento e estava cumprindo o seu papel.

Um dado importante, é que em nenhum mo
mento nessa discussão se levou em consideração um
importante ativo da empresa - um processo já ganho
referente ao reembolso de ICMS. O valor que a Varig
tem direito a receber é de R$1,2 bilhão (a dívida da
Varig é estimada em R$1 bilhão).

No mundo inteiro a aviação comercial é consi
derada um setor estratégico. Em 1994, o governo
francês aportou US$3 bilhões no caixa da Air France.
Em 1998, a Alitalia recebeu a injeção de US$2 bi
lhões. As empresas aéreas americanas receberam
um socorro de US$12 bilhões depois dos atentados
de 11 de setembro. A aviação comercial não é como
vender bananas na esquina. A segurança e a vida de
milhões de usuários estão envolvidas.

Assim, entendo que é dever desta Casa acom
panhar in loco a crise da Varig, que não é apenas o
problema de uma empresa individual, mas escancara
um quadro grave na aviação comercial brasileira. Ou
tratamos o assuntocomprioridade ou, daqui à pouco,
falar em aviação comercial brasileira perderá o senti
do, pois, é publico e notório o interesse de companhi
as internacionais de tornar nosso mercado.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2002. 
Deputado Pompeo de Mattos.



37272 Sexta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRELIMINARY PROGRAMME

THIRD INnRNATIONAL FORUM

Agosto de 2003

PARLIAMENTS AND LOCAL AUTHORITIES:
TOURISM POLICY·MAKERS IN THE 21 ST CENTURY

Rio de Janeiro, Brazil, 15·16 May 2000

STRUCTURE OF THE PROGRAMME

Sunday, 14 May

9 a.m. - 1 p.m.
3 p.m. - 6 p.m.

Monday, 15 May

9 a.m. - 10.30 a.m.

10.30 a.m. - 11 p.m.

Registraticn
Registration

OPENING DF THE FORUM

Addresses by:
• Mr. Luiz Paulo Femandez Conde, Mayorof Rio
• Mr. Michel Temer, Speaker of Brazilian Parliament
• H.E. Mr. Rafael Greca de Macedo, Ministerfor Sports and

Tourism, Brazil
• Mr. Anders Johnsson, Secretary General, Inter

Parliamentary Union
• Mr. Francesco Frangialli, Secretary-General, World

Tourism Organization
• H.E. Mr. Fernando Henrique Cardoso, President of Brazil

(to be confirmed)

Coffee break

.._----------~._----'-
-"-_._---_.~ ..-_._-_._-- 

~_._---,-~~---,._---~~_ ..•__._.-
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Monday, 15 May (cont.)

11 a.m. - 1 p.m. FIRST SESSION

THE /MPACT OF THE INFORMAT/ON AGE ON TOURISM

TOURISM: CHALLENGES OF THE INFORMAT/ON AGE
~ssues to be discussed. will include: e-commerce
refationship between public and private sector, etc.)
Presentation
Questions and discussion

1 p.m. - 2.30 p.m.

2.30 p.m. - 3.30 p.m.

3.30 p.m. -4 p.m.

Lunch

SECOND SESSION

THE ECONOMIC IMPACTS OF TOUR/SM
(Issues to be discussed: the rapid growth of tourism, its
economic contribution - percentage of GDP - job creation 
infrastructure requirements)
lntroduction
Discussion

Coffee break

4 p.m. PANEL DlSCUSSION I
6p.m.

MEASURING AND MARKETlNG
TOURJSM
(Issues to be discussed: satellite

.accounts -a broader perspective of
the intricate nature of the industry 
satellite·accounüng - a new tool for
planning and policy making)
Introduction
Discussion

4 p.m. PANEL DISCUSSION fi
6 p.m.

TOURISM POLICY·MAKING :
RESULTS OF THE SURVEY ON
THE ROLE OF PARLIAMENTS IN
TOURISM POLlCY·MAKING
(Issues to be discussed: developing,
managing and marketing tourism 
laws, regulations, voluntary initiatives
and partnerships)
Presentation
Introducüon: The tourism policies of

Parliaments
The tourism policies of
local authorities

Discussãon
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Tuesday, 16 May

9.30 a.m. - 1 p.m.

9.30 a.m. - 10.30 a.m.

10.30 a.m. - 11 a.m.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

THIRD SESSION

A GLOBAL CODE OF ETHICS FOR TOURISM

Introductíon
Presentatíon cf the mo Cade

Coffee break

Agosto de 2003

11 a.m. PANEL DtSCUSSION lU
1 p.m.

THE SOCIO-CULTURAL
IMPA crs DF TOURISM :
VOLUNTARY CODES OR
LEGISLATlON?
(lssues to be discussed ; exploitatioll
oflabour and communities - crime 
child prostitution - unfair competition
- cultural standardisatJon VS.

authentícity, votuntary codes of
conduet, preventive measures. legal
requírements)
Introduction
Short presentation: Chíld

Prostitution anq
Tourism Task
Force

11 a.m. PANEL DlSCUSSION IV
1 p.m.

SUSTAIHASLE TOURISM:
AGENDA 21 FOR TRA VEL AND
r:OURISM
(Issues to be diseussed ; setting
standards - impact studies - land use
regulations - roJe of govemment
bodies - voluntary behaviour or
regulations - financing the cost of
preservation. etc.)
introduetion
Presentation

1 p.m. - 2.30 p.m.

2.30 p.m. - 5 p.m.

Lunch

FINAL S~SSION

Report of rapporteurs
Discussions
Recommendations
Resolutions

Closing the Forum by Mr. Francesco Frangialli, Secretary
General of WTO

The final programme wiJI be distributed at the beginning Df the year 2000.
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(3° Fórum Internacional de Parlamentares e Au
toridades Locais: Turismo e Segurança Pública no
Século XXI).

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em:7 - 8 - 03. -João Paulo Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO N° ,DE 2000
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Solicita a instalação de comissão
externa para acompanhar o acidente eco·
lógico ocorrido na cidade de Formiga e
Córrego fundo provocado pelo depósito
de lixo industrial tóxico e queima deste
material gerando dioxina.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa· Excelência, na forma do Art.

33, do Regimento Interno que seja criada Comissão
Externa, sem ônus para a Casa, afim de acompanhar o
desenrolar e colaborar nas conclusões do acidente eco
lógico ocorrido nas cidades de Formiga e Córrego Fun
do, em Minas Gerais, em decorrência do depéstto de lixo
industrial tóxico clandestinamente na cidade.

Estes rejeitos industriais, de aproximadamente 40
empresas, atingiram a nascente do rio Formiga e a quei
ma deste ma.terialpelos produtores de cal, principal ativi
dade econômica da região, produziu dioxina. As cinzas
ou borra, resultante do processo de queima dos rejeitos
para a produção da ca.l, foram espalhadas pelas proprie
dades rurais como forma de corrigir a acidez do terreno e
podem ter acabado por contaminar os produtos vegetais
e animais produzidos nesta região de Minas Gerais.
Além disso, deve - se destacar o fato de que a maioria
dos rejeitos depositados nestas cidades seja proveniente
do estado de São Paulo.

Justificação

Qualquer agressão ao meio ambiente tem con
seqüências que atingem em todo o ecossistema e
não apenas locais. As dimensões deste acidente po
dem ser muito maiores do que pode parecer. Trata-se
de urna questão de sâúdepública, já que os produtos
vegetais e animais da região podem estar contamina
dos com. dioxina. Trata-se, ainda, de uma agressão
continuada ao meio ambiente e que pode ter conse
qüências irreversíveis, principalmente, contaminando
definitivamente a nascente do rio Formiga que abas
tece a cidade com mais de 75 mil habitantes. Há tam
bém o fato de que estas agressões ao meio ambiente
estão acontecendo já há algum tempo e, caso não se-

jam tomadas atitudes significativas, devem continuar
a provocar danos ambientais e sócio-econômicos.

Sala de sessões, 7 de junho de 2000. - Deputa
do Ronaldo Vasconcellos, Vice-Líder do PFL.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em, 7 - 8 - 03. - João P. Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N°
(Do Sr. Sergio Novais)

Solicita que seja encaminhado a
Presidência dá Casa, requerimento desta
Comissão propondo a constituição de
Comissão Externa para conhecer a situa
ção dos serviços de água e esgoto, nas
províncias da Argentina, onde ocorreu a
privatização do sistema de saneamento.

Senhor.Presidente,
Nos Termos do art. 38, combinado com o art. 117,

inciso I do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, solicito à Vossa Excelência que seja encaminhado
ao Presidente da Casa, propondo a constituição de Co
missão Externa para conhecer a situação dos serviços
de água e esgoto, nas províncias da Argentina, onde
ocorreu a privatização do sistema de saneamento.

Justificação
Tendo em vistaa intenção do governo brasileiro, já

amplamente divulgada pela imprensa, de desestatizar o
sistema de saneamento do País. Considerando ser o
processo de privatização ocorrido na Argentina a refe
rência a ser utilizada pelo Brasil, propomos a constitui
ção dessa Comissão visando uma análise in loco da si
tuação pós - privatização e as repercussões para a po
pulação local. No sentido de termos subsídios concre
tos para embasar um parecer sobre a viabilidade de im
plantação da privatização no Brasil, dimensionando os
impactos da medida para nossa população.

Sala da Comissão, em 04 de abril de 2000. 
Deputado Sérgio Novais.

Ofício nO 015 - P.

Brasília,12 de abril de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deutado Michel Temer
Presidente daCâmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência as providências neces

sárias no sentido de constituir, nos termos do Regimento
Interno, Comissão Externa, com o objetivo de conhecer a
situação dos serviços de saneamento, nas províncias da.
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Argentina, onde ocorreu a privatização. A referida Comis
são Externa, deverá visitar também as cidades de Limei
ra, em São Paulo, e Paranaguá, no Paraná.

Informo ainda, que o Requerimento, em anexo,
do Deputado Sérgio Novais, com adendo do Deputa
do Wilson Santos, foi aprovado na reunião ordinária
do dia 05 de abril de 2000.

Atenciosamente, - Deputado José índio,
Presidente.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em, 7 - 8 - 03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO W DE 2001
(Da Sras Tânia Soares, Jandira Feghali,

Vanessa Grazziotin e Outros)

Requer a criação de Comissão Parla
mentar Externa, com a finalidade de acom
panhar o pedido de instauração de painel
perante a Organização Mundial do Comér
cio - OMC, requerida pelo governo dos
Estados Unidos da América, com referência
a possibilidade do Governo brasileiro em
obter a licença compulsória para produção
de medicamentos que compõem o coquetel
anti - HIV - Aids, bem como acompanhar
todos os fatos e atos relacionados ao tema.

Senhor Presidente,
Requeremos a V. Exa, nos termos dos arts. 38 e

117, I, do Regimento Interno, a constituição de Co
missão Parlamentar Externa com a finalidade de
acompanhar o pedido de instauração de painel pe
rante a Organização Mundial do Comércio - OMC, re
querida pelo governo dos Estados Unidos da Améri
ca, com referência a possibilidade do Governo brasi
leiro em obter a licença compulsória para produção
de medicamentos que compõem o coquetel anti 
HIV - Aids, bem como acompanhar todos os fatos e
atos relacionados ao tema.

Justificação

No último dia 1° de janeiro, os Estados Unidos
ingressaram junto à Organização Mundial do Comér
cio - OMC, com um pedido de instauração de painel
arbitral questionando o art. 68 da Lei de Patentes bra
sileira, o qual permite ao Estado brasileiro a licença
compulsória de patentes de medicamentos em casos
extremos, quando seu detentor no prazo de 03 anos
não produzir o produto internamente.

Segundo o governo americano, tal previsão es
taria por ferir o Tratado Internacional de Propriedade
Intelectual, conhecido como Trips, do qual o Brasil é
signatário.

O procedimento no âmbito da OMC será a cons
tituição de uma comissão de 03 árbitros, um indicado
por cada país, e o outro em comum acordo. Caso esta
comissão considere que o Brasil violou os dispositi
vos do Acordo da Trips, o Brasil poderá sofrer várias
sanções, e a mais grave: inviabilizar, na prática, o Pro
grama de Distribuição Gratuita e Universal de Medi
camentos para Aids.

O que move essa disputa é o Programa de Dis
tribuição Gratuita de Medicamentos que vem desper
tando o interesse dos países subdesenvolvidos e em
desenvolvimento. Esse fato tem provocado a ira dos
grandes grupos farmacêuticos americanos que domi
nam as patentes e os mercados dos medicamentos
que compõem o coquetel de tratamento aos efeitos
da Aids, os chamados anti - retrovirais.

Vamos trazer alguns dados sobre a dimensão
mundial da contaminação dos vírus HIV - Aids, e o
que isso representa em termos de drama para as po
pulações atingidas e por que programas pioneiros
como o implantado no Brasil trazem grandes preocu
pações para os Estados Unidos.

Recente relatório sobre o tema divulgado pela
ONU nos dá conta que no final do ano 2000 o vírus
HIV - Aids afetava 36,1 milhões de pessoas em todo
o mundo. Ano passado 5,3 milhões pessoas foram
contaminadas, e 3 milhões morreram vítimas da do
ença. Ainda segundo o relatório, o Brasil é o país que
tem mais portador do vírus na América Latina e no
Caribe com 540 mil infectados. É no Caribe que há
maior incidência do vírus, sendo que a África concen
tra 2/3 dos infectados no mundo. Outro dado estarre
cedor é que 30% das pessoas infectadas pelo vírus
estão com menos de 25 anos de idade.

Esses são alguns dados que ilustram a gravida
de dessa epidemia que vem rapidamente se alastran
do. O grande desafio nesse momento é assegurar
como essas pessoas infectadas possam conviver
com o vírus de forma decente e digna até que seja en
contrada a cura definitiva da Aids.

O Brasil tem hoje cerca de 95 mil pessoas infec
tadas pelo vírus HIV - Aids. A amplitude do problema
somada à participação ativa dos grupos sociais pro
porcionou que o País tivesse uma postura avançada
em relação ao problema. A proposta que orientava os
grupos da sociedade civil era de assegurar aos porta
dores do vírus que recebessem o tratamento médico,
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já que seus preços eram altíssimos, proibitivos para a
grande maioria dos portadores.

Fruto dessa compreensão, e ainda sob o ampa
ro da antiga lei de patentes, apoiada na Convenção
de Paris de 1883, que não reconhecia o direito de pa
tentes a medicamentos, o Brasil desenvolveu a pro
dução de oito medicamentos, dos 12 que compõem o
coquetel de tratamento aos infectados. Isso represen
tou a diminuição de custos comparados aos preços
praticados pelps detentores de patentes, tornando
acessível a todos e de forma gratuita conforme as di
retrizes do Programa de Distribuição GratuIta.

O custo do tratamento anual do paciente que em
1997 era de 7,3 mil dólares caiu para 4,7 mil dólares
atualmente. Houve um redução de 72% dos preços dos
anti - retrovirais produzidos no país, enquanto em rela
ção aos. medicamentos importados a redução foi de
apenas 9,6%. Par~ se ter um~ idéia mais clara do bene
fício dessa medida, o tratamento realizado. nos EUA
custa, por paciente, 10 mila15 mil dólares ano.

Apesarda redução dos preços de parte dos medi
camentos produzidos internamente, segundodados pre
liminares de 2000, dos 319 milhões reais alocados no
Orçamento. da União para ass~gurar a gratuidade do
Progra~, 56%desses valores foram consumidos com a
importação dos produtos queo Brasil. não prOduz.

Por isso a importância.da pr09ução interna dos
restantes 90S medicamentos que faltam completar o
coquetel,alémdapo~sibilidade de produzir outros
mais sofisticadosgue já .estão sob a proteção da lei
de patentes, o que poderá reduzir ainda mais o preço
do tratamento aos infectados.

Se por· utr\.lado. oSrásil tem tido uma posição
vangu~rdista .• nessaquestão, é preciso salientar que
90% d()sinfectacl0s no mundo .estão em países po
bres,ongesqménte1% ternacesso aos medicamen
tos produ~idos •.• pelosla~oratórios. internacionais.
Emerg~ an~ces~idadedes~ter um tratamento global
ao probleml'l' p~ra ass!3~urarque a vida seja coloca
da acimad~quaisquerinteresse.seconômicos.

Inter~ssantr np~arqu~ para esses grandes gru
pos os paísrs~ubdesenvolvidoseem desenvolvi
mento representallltnuitp pouco na composição de
seu fatyrarnento.Oque elr~mêlis temem é que, com
a adoçãodaslic~nçl'lscot;npulsórias e acomercializa
ção desse~ me9icamentQ~pelos.preços que real
mente. custal11 '. isso venha a pressi()nar a redução de
preços no mercado americf:inoeeuropeu, seus mer
cados primários e fundamentais.

Esse fato revela a nature+aperversa do sistema
capitalista.lnsen~íveI ao sofrimento de milhões de
homens, mulheres e crianças, em nome de investi-

mentos, capitalização, realização de seus lucros, se
quer são capazes de dispor a sociedade com medica
mentos que lhe dê esperança de vida, nem que seja
por um lucro menor. E pior é que ainda ameaçam di
zendo que se não lhes forem garantidos esses retor
nos financeiros não terão estímulos para desenvolver
novas pesquisas.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Depu
tados, se esta Casaéncheu- sede brios pelos recen
tes ataques do. Canadá no episódioc!a ''Vaca touca",
razão maior encontramos para mobilizarmo - nos em
defesa. da posição.brasileira .em asse~urar a licença
compulsória dos medicamentos do coquetel anti - Aids.

A ONU marcou para junho próximo a realização
de uma Sessão Especial para com a união dos povos
reverter o quadro evolütivodêl Aids até 2015. Temos a
convicção que a vitória brasileira perante a OMC, as
segurando o direito dos países em produzir o~medi
camentos necessários à vida de seus residentes,
será fundamental para que esta. Sessão seja um ato
concreto para atingir osobjetiv()s de conter o avanço
da Aids, e não merapropaganda, recheada com boas
intenções, mas sem viabilidade prática.

Nesse sentido, é que sejustifica a proposta de
constituição de uma Comissão Parlamentar Externa
para acompanrarmostOdos.os fatos relacionados ao
nosso direit().emProduzir essesl11edicamentos, bem
como.faz~rmostodo otipo de ação política em defesa
de nossos maiores interesses.

Sala dãs Sessões, 15 de março de 2001 . 
Depu~ada Tâni~S9are~- .Deputada Jandira
Feghali - D~putadaVan$ss.a Grazziotin - Depu
tada (fotografar restante das assinaturas.)

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Poblique~$e.

Em 7 - 8 '- 2003; - Joâo Paulo Cu
nha, Prêsidente.

REQUERIMENTO N° de 2001
(Da Sr Teima de Souza)

Requer a Constituição de Comissão
Externa da Câmara dos Deputados para
representar esse Parlamento na Assem
bléia Geral da ONU.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do ar

tigo 38, do Regimento Interno, a instituição de Comis
são Externa da Câmara dos Deputados para repre
sentar esse Parlamento na Assembléia Extraordiná
ria das NaçõesUnidas, de 25 a 27 de junho de 2001 ,
na cidade de Nova.Iorque, onde serão debatidos me
canismos de cdmbateao HIV-Aids.
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Justificação

Alarmada com a propagação acelerada da epide
mia HIV/Aids, a Assembléia Geral das Nações Unidas
convocou, extraordinariamente, para o período de 25 a 27
de junho, reunião com os paises membros para debater
sobre a doença, objetivando intensificar a luta internacio
nal contra a epidemia e mobilizaros recursos necessários.

Por se tratar de um evento de grande interesse
público entendemos que será fundamental a partici
pação do Legislativo Brasileiro nessas discussões.

Sala das Sessões, 22 de março de 2001. 
Deputada Teima de Souza - Deputado (entra as
sinatura.)

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICO. Publique-se.

Em 7 - 8 - 03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° , DE 2000
(Da SI"" Vanessa Grazziotin e o Sr. Agnelo Queiroz,

o Sr. Haroldo Lima e o Sr. Pe. Roque)

Requer a constituição de Comissão
Externa para acompanhar a execução da
operação Cobra, Plano Colômbia e a pri
são do Padre colombiano Francisco
Antônio Cardena Collazzo.

Senhor Presidente,
Requeremos a V. Exa , nos termos do artigo 38

do Regimento Interno, a instituição de Comissão
Externa para acompanhar a execução da operação
Cobra, Plano Colômbia e a prisão do Padre colombia
no Francisco Antônio Cardena Collazzo.

Justificação

A intervenção americana na Colômbia tem gerado
preocupações políticas a nível mundial, no entanto, nos
países fronteiriços as conseqüências são imprevisíveis.

A estratégia de combate ao natt::Otráfico dos EUA,
aportando recursos na ordem de 1,5 bilhão de dólares,
para muitos esconde a intenção de interferir nos graves
confl~osinternos que dividem aquele país há quatro déca
das. É grande a preocupação de todos os países vizinhos,
de que os confl~os mil~ares colombianos, extrapolem suas
fronteiras transformando - se em um confl~o regional.

A anunciada aplicação de fungos (fusarium
oxisporum) nas lavouras de coca da Colômbia, vem
sendo condenada por cientistas e ambientalistas de

todo o mundo, por gravíssimas conseqüências para
todo o ecossistema amazônico.

Urge a mobilização da opinião pública nacional
e internacional para que mais essa intervenção norte
- americana não prospere em detrimento da sobera
nia e dos interesses dos povos de todo o nosso conti
nente. O Brasil, deve se valer de sua liderança regio
nal, para impedir as desastrosas conseqüências pre
vistas nesse malfadado "Plano Colômbia".

A atual ofensiva norte - americana centrada na
Colômbia, com falsos argumentos de combate ao
narcotráfico, intervêm no continente e tentam utilizar
os outros países, como o Brasil para atacarem a guer
rilha colombiana, interferindo em assuntos políticos
internos daquele país.

É estranho a posição do Governo dos Estados
Unidos, quanto ao tema polêmico do narcotráfico,
pois o mesmo que não tem condições de combater in
ternamente o problema de consumo de drogas, acre
dita poder destruir a rede internacional de narcotráfi
co, atacando a Colômbia. De fundo o objetivo real é
combater a guerrilha e ampliar seu poderio no conti
nente americano.

Fatos ocorridos recentemente no país aumen
tam a preocupação quanto a posição do Governo
Brasileiro, exemplo disso foi a detenção do Padre co
lombiano Francisco Antônio Cardena Collazzo, co
nhecido como Olivério Medina, representante das
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia 
FARC - EP e a decisão de deportá -lo feriu os princí
pios Constitucionais que regem as relações internaci
onais da República Federativa do Brasil.

O cidadão colombiano, há dois anos desenvolvia
ação no sentido de buscar o reconhecimento do cunho
político e social do movimento insurgente no seu país, pro
tagonizado sobretudo pelas FARC - EP., que tem profun
das raízes populares, e cresceu devido às injustiças socia
is e à extrema violência e corrupção das classes dominan
tes e do Estado. Segundo tomamos conhecimento ele tem
residência legal no Brasil e não cometeu qualquer del~o

ou contravenção, tendo suas ações de divulgação respal
do na Constituição Federal e nos tratados e convenções
internacionais, dos quais o Governo do País é signatário.
A sua deportação pode significar a sua sumária execução,
o que fere também prece~os constitucionais e jurispruden
ciais relativos à extradição, contrariando a tradição do Di
re~o Constitucional brasileiro. Se consumada, será histori
camente comparada à deportação de Olga Benário pela
ditadura do Estado Novo e a sua execução pela Gestapo
nazista na Segunda Guerra.

Diante destes fatos, requeremos a constituição
de uma Comissão Externa, destinada a acompanhar
o processo da execução da operação Cobra, do PIa
no Colômbia e da prisão do Padre colombiano Fran-



Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICD. Publique - se.

Em 7 - 8 - 03. - João P. Cunha,
Presidente.
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cisco Antônio Cardena, visando a defesa dos princípi- tados, por se tratar de questão urgente e importante.
os constitucionais, dos direitos humanos e o respeito - Deputado Wagner Rossi.
ao devido processo legal e a nossa soberania nacio
nal e da Colômbia, mantendo esta Casa informada
sobre todos os seus acontecimentos.

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2000. - Depu
tada Vanessa Grazziotin - Deputado Agnelo Queiroz
- Deputado Haroldo Lima - Deputado Pe. Roque.

Arquive-se nos termos do art. 105 do
RICD. Publique-se.

Em 7 - 8 - 03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N°
COMISSÃO EXTERNA
(Do Sr. Wagner Rossi)

Requer criação ele Comissão Externa
com a finalidade ele acompanhar as negocia
ções concernentes à greve dos portuários no
Porto de Santos, no Estado de São Paulo.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 38, combinado com o art.

117, I, ambos do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeremos a Vossa Excelência criação
de Comissão Externa da Câmara dos Deputados
para acompanhar a questão da greve dos portuários
no Porto de Santos, no Estado de São Paulo.

Sala das Sessões, 3 de abril de 2001 .- Deputado.

Justificação

Nossa proposição se fundamenta diante da gra
vidade da situação criada com a greve dos portuários
no Porto de Santos.

Trata-se de uma situação muito difícil e que
está trazendo sérias conseqüências para o país,
bem como enormes prejuízos financeiros. Entende
mos ser de suma importância o acompanhamento
dessas negociações por parte desta Casa Legislati
va, representativa que é das várias parcelas que
formam a sociedade brasileira.

Além do mais, a greve corre o risco de se alas
trar pelos demais Portos do país. Portanto, a criação
desta Comissão Externa é, ao nosso ver, vital, no
sentido de acompanhar todas as negociações e fazer
gestão junto às entidades litigantes para ultimar uma
solução adequada para todos.

Certos de contarmos com a compreensão de
Vossa Excelência, bem como de meus pares, reque
remos seja formada a citada comissão, tão logo defe
rido ou aprovado pelo plenário da Câmara dos Depu-

REQUERIMENTO
(Do Sr. Walter Pinheiro)

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exo, nos termos dos artigo 117, in

ciso I e 38, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, seja criada Comissão Externa, para compa
recer ao Município de Pau Brasil- BA., a fim de acom
panhar os acontecimentos envolvendo os índios Pa
taxós e posseiros da região.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. - Depu
tado Walter Pinheiro, Líderdo Partido dos Trabalhadores.

Arquive-se nos termos do art. 105
do RICD. Publique-se.

Em, 7-8-03.- João P. Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO N° 881, de 2003
(Da S~ Ângela Guadagnin)

Solicita tramitação conjunta do PL.
n° 6.548/02 de autoria da Comissão de
Legislação Participativa ao PL. n°
1.154/95 do Sr. Edinho Araújo.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência a tramitação con

junta do PL. na 6.548/2002 de autoria da Comissão de
Legislação Participativa que "Dispõe sobre regras de
contribuição e de acesso aos benefícios previdenciári
os dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do Regime
Geral da Previdência SOQial, altera dispositivos da Lei
na 8.212 e na 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e
dá outras providências', ao PL. na 1.154/1995 do Sr.
Edinho Araújo que 'Dispõe sobre a comprovação do
exercício de atividade rural pelos trabalhadores que
especifica para fins de concessão de benefícios previ
denciários', por tratarem~se de matéria. correlata.

Sala da Cornissões,11 de junho de 2003. 
Deputada Ângela Guadagnin.

Defiro. Apense - se o PL. na
6.548/02 ao PL. na 1.154/95. Oficie - se e,
após, publique·se.

Em, 7 - 8 - 03. - João Paulo Cunha,
Presidente.
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REQUERIMENTO N° 1.024, DE 2003
( Da Senhora Maria do Rosário)

Solicita a retirada do Projeto de
Lei n° 1.232 de 2003.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.

104, caput, do Regimento Interno, a retirada do Projeto
de Lei n° 1.232/03, de minha autoria, que "dispõe sobre a
obrigatoriedade da divulgação de fotografias de crianças
e adolescentes desaparecidos nas embalagens, rótulos
e publicidades de cigarros e bebidas alcóolicas".

Sala das Sessões, 30 de julho de 2003. - Depu
tada Maria do Rosário.

Defiro. Publique-se.
Em, 7-8-03. - João P. Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO N° 1.032, DE 2003
(Do Sr. Aloysio Nunes Ferreira)

Requer a retirada do Recurso n° 31,
de 25 de junho 2003, interposto contra
indeferimento de Questão de Ordem le
vantada na comissão de Constituição e
Justiça e Redação.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 104 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exa a retirada do
Recurso n° 31 , de 25 de junho de 2003, interposto contra
indeferimento de questão de ordem levantada na comis
são de Constituição e Justiça e Redação.

Sala das Sessões, em 05 de agosto de 2003. 
Deputado Aloysio Nunes Ferreira.

Defiro a retirada do Recurso n°
·31/2003, nos termos do artigo 114, inciso
VII, do RICD. Publique-se.

Em, 7 - 8 - 03. - João P. Cunha,
Presidente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 93, DE 2003

(Do Sr. Gonzaga Patriota)

Acrescenta dispositivos ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Federal.

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

. Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário.

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

Art. 1° Acrescente - se ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal o
seguinte artigo:

"Art. 47 - A. Ficam anistiados os débi
tos de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), re
lativos a operações contratadas até 31 de
dezembro de 2002, ao amparo do Fundo
Constitucional do Nordeste, do Fundo de
Amparo do Trabalhador ou do Programa
Especial de Crédito para a Reforma Agrária
- PROCERA de que sejam mutuários agri
cultores da região Nordeste.

Parágrafo único. A concessão da anistia
referida no caput estará condicionada à com
provação de ocorrência de estiagem prolonga
da no decorrer do ciclo da atividade financiada."

Justificação

A agricultura brasileira tem sido marcada sistemati
camente pelo descompasso entre a evolução das receitas
auferidas e a dos custos de financiamento, sempre com
encargos incompatíveis com a natureza da atividade rural.

No Nordeste, além dessa característica geral,
deve ser assinalada a ocorrência de secas periódicas
que reduzem consideravelmente o volume produzido
e a possibilidade de o agricultor resgatar integralmen
te os créditos contraídos junto à rede bancária.

Segundo o relatório do Banco do Nordeste acer
ca do Fundo Constitucional Regional (FNE), em
2001, cerca de 20% dos mutuários que contraíram
empréstimos com recursos do FNE, estavam em situ
ação de inadimplência, e desse contingente, mais de
70% se referiam a pequenos produtores.

Em face dessa constatação, apelo ao elevado
espírito público dos nobres pares no sentido de célere
tramitação e aprovação desta matéria, de inegável al
cance social e econômico.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2003. - Depu
tado Gonzaga Patriota.

Proposição: PEC N° 93/03
Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Data de Apresentação: 11/06/03
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Ementa: Acrescenta dispositivo ao ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas

Confirmadas 171
Não Conferem 17
Fora do Exercício 1
Repetidas 104
Ilegíveis O
Retiradas O

Assinaturas Confirmadas

1 - ADAUTO PEREIRA (PFL - PB)
2 - ALBERTO FRAGA (PMDB - DF)
3 - ALCEU COLLARES (PDT - RS)

4 - ALMEIDA DE JESUS (PL - CE)
5 - ALMERINDA DE CARVALHO (PSB - RJ)

6 - ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB - SP)

7 - ANíBAL GOMES (PMDB - CE)
8 - ANIVALDO VALE (PSDB - PA)
9 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)

10 - ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS)
11 - ANTONIO CRUZ (PTB - MS)
12 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB - CE)

13 - ARNON BEZERRA (PSDB - CE)
14 - ÁTILA LIRA (PSDB - PI)
15 - B. SÁ (PPS - PI)

16 - BABÁ (PT - PA)

17 - BENEDITO DE LIRA (PP - AL)
18 - BERNARDO ARISTON (PSB - RJ)

19 - BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS)
20 - BISMARCK MAIA (PSDB - CE)

21 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG)

22 - CABO JÚLIO (PSB - MG)

23 - CARLlTO MERSS (PT - SC)

24 - CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB - GO)

25 - CARLOS EDUARDO CADOCA (PMDB - PE)

26 - CARLOS MOTA (PL - MG)

27 - CARLOS NADER (PFL - RJ)

28 - CARLOS SANTANA (PT - RJ)

29 - CARLOS WILLlAN (PSB - MG)

30 - CELCITA PINHEIRO (PFL - MT)

31 - CHICO ALENCAR (PT - RJ)

32 - CLAUDIO CAJADO (PFL - BA)

33 - CLEUBER CARNEIRO (PFL - MG)

34 - CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO)

35 - COSTA FERREIRA (PFL - MA)
36 - DARCI COELHO (PFL - TO)
37 - DEVANIR RIBEIRO (PT - SP)

38 - OH. EVILÁSIO(PSB - SP)
39 - DR. RIBAMAR ALVES(pSB - MA)
40 - EDSON DUARTE (PV - BA)

41 - EDSON EZEQUIEL (PSB - RJ)
42 - EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG)
43 - EDUARDO CAMPOS (PSB - PE)

44 - EDUARDO CUNHA (PP - RJ)
45 - ENIO BACCI(PDT -RS)

46 - FÁTIMA BEZERRA (PT - RN)

47 - FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ)
48 - FEU ROSA (S.PART. - ES)

49 - FRANCISCO GARCIA (PP - AM)

50 - FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR)
51 - GEDDEL VIEIRA LlMA(PMDB - BA)
52 - GERALDO RESENDE (PPS - MS)

53 - GERVÁSIO SILVA (PFL - SC)

54 - GILBERTO NASCIMENTO (PSB - SP)
55 - GILMAR MACHADO (PT -MG)

56 - GNALDO CARIMBÃO (PSB - AL)
57 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
58 - GUSTAVO FRUET (PMDB - PR)

59 - HELENILDO HIBEIR() (PSDB - AL)
60 - HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB - RN)
61 - ILDEU ARAUJO (PRONA - SP)

62 - INALDO LEITÃO (PL - PB)

63 - INOCÊNCIO OUVElRA.(PFL - PE)
64 - ISAíAS SILVESTRE(PSB - MG)

65 - ITAMAR SERPA (PSDB -RJ)
66 - JAIME MARTINS (PL - MG)
67 - JAIR BOLSON~RO(PTB - RJ)

68 - JANETECAPIBERIBE (PSB - AP)
69 - JOÃO CALDAS(PL - AL)
70 - JOÃO CARLOS BACELAR (PFL - BA)
71 - JOÃO LEÃO (PL - BA)
72 - JOÃO MAGALHÃES (PTB - MG)
73 - JOÃO MAGNO (PT - MG)

74 - JOÃO MENDES DEJESUS (PSL - RJ)
75 - JOSÉ BORBA (PMDB - PR)
76 - JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES)

77 - JOSÉ MENTOR (PT - SP)
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78 - JOSÉ MILlTÃO (PTB - MG)

79 - JOSÉ PIMENTEL (PT - CE)

80 - JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL)
81 - JOVAIR ARANTES (PSDB - GO)
8:2 - JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)

83 - LAURA CARNEIRO (PFL - RJ)
84 - LAVOISIER MAIA (PSB - RN)
85 - LEONARDO MATTOS (PV - MG)
86 - LE<?NARDO PICCIANI (PMDB - RJ)
87 - LEONIDAS CRISTINO (PPS - CE)

88 - LUCIANO ZICA (PT - SP)

89 - LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS)

90 - LUIZ ALBERTO (PT - BA)

91 - LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP)

92 - LUIZ BASSUMA (PT - BA)

93 - LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)

94 - LUIZ SÉRGIO (PT - RJ)

95 - MANOEL SALVIANO (PSDB - CE)

96 - MARCELO CASTRO (PMDB - PI)

97 - MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL - BA)

98 - MARCONDES GADELHA (PTB - PB)

99 - MARCOS ABRAMO (PFL - SP)

100 - MARCOS DE JESUS (PL - PE)

101 - MARCUS VICENTE (PTB - ES)

102 - MÁRIO NEGROMONTE (PP - BA)

103 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)

104 - MAURO LOPES (PMDB - MG)

105 - MEDEIROS (PL - SP)

106 - MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
107 - MILTON BARBOSA (PFL - BA)

108 - MIRIAM REID (PSB - RJ)

109 - MOACIR MICHELETTO (PMDB- PR)

110 - MORAES SOUZA (PMDB - PI)

111 - MORONI TORGAN (PFL - CE)

112 - NEIVA MOREIRA (PDT - MA)

1"13 - NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)

114 - NELSON MEURER (PP - PR)

115 - NELSON TRAD (PMDB - MS)

116 - NEUCIMAR FRAGA (PL - ES)

117 - NEUTON LIMA (PTB - SP)

118 - NILSON PINTO (PSDB - PA)

119 - NILTON BAIANO (PP - ES)

120 - ODAIR (PT - MG)

121 - OLIVEIRA FILHO (PL - PR)

122 - OSMÂNIO PEREIRA (S.PART.- MG)
123 - OS~AR SERRAGLlO (PMDB - PR)
124 - OSORIO ADRIANO (PFL - DF)
125 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)
126 - OSVALDO REIS (PMDB - TO)
127 - PAES LANDIM (PFL - PI)
128 - PASTOR FRANCISCO OlíMPIO (PSB - PE)
129 - PASTOR PEDRO RIBEIRO (PTB - CE)
130 - PASTOR REINALDO (PTB - RS)
131 - PAULO BALTAZAR (PSB - RJ)
132 - PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)
133 - PAULO GOUVÊA (PL - RS)
134 - PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)
135 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO)
136 - PEDRO IRUJO (PFL- BA)
137 - PEDRO NOVAIS (PMDB - MA)
138 - PHILEMON RODRIGUES (PTB - PB)
139 - POMPEO DE MATTOS (PDT - RS)

140 PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA

(PRONA - SP)

141 - RAFAEL GUERRA (PSDB - MG)

142 - REINALDO BETÃO (PL - RJ)

143 - RENATO CASAGRANDE (PSB - ES)

144 - RENILDO CALHEIROS (PCdoB - PE)

145 - RICARDO RIQUE (PL - PB)

146 - ROBERTO PESSOA (PL - CE)

147 - RODRIGO MAIA (PFL - RJ)

148 - ROGÉRIOSILVA(PPS-MT)

149 - ROGÉRIO TEÓFILO (PFL - AL)
150 - ROMEU QUEIROZ (PTB - MG)
151 - RONALDO CAIADO (PFL - GO)

152 - SANDES JÚNIOR (PP - GO)
153 - SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA)

154 - SERAFIM VENZON (PSDB - SC)

155 - SEVERIANO ALVES (PDT - BA)
156 - SEVERINO CAVALCANTI (PP - PE)

157 - SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG)
158 - SIMÃO SESSIM (PP - RJ)
159 - TAKAYAMA (PSB- PR)
160 - VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM)

161 - VICENTE ARRUDA (PSDB - CE)
162 - VICENTINHO (PT - SP)
163 - VIEIRA REIS (PMDB ~ RJ)

164 - VIGNATTI (PT - SC)
165 - VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG)

166 - VIlTORIO MEDIOU (PSDB - MG)

~- --- ~ ~--------------------~~-~----------~~-------~-----~~--~-------~ ~- ~---~
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167 - WALTER PINHEIRO (PT - BA)

168 - WASNY DE ROURE (PT - DF)

169 - WLADIMIR COSTA (PMDB - PA)

170 - ZEQUINHA MARINHO (PTB - PA)

171 - ZONTA (PP - SC)

Assinaturas que Não Conferem

1 - ADÃO PRETTO (PT - RS)

2 - BISPO RODRIGUES (PL - RJ)
3 - COLBERT MARTINS (PPS - BA)
4 - DA. HELENO (PSDB - RJ)

5 - EDISON ANDRINO (PMDB - SC)
6 - EUMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA - SP)

7 - FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ)

8 - HELENO SILVA (PL - SE)
9 - JOSÉ UNHARES (PP - CE)
10 - JOSÉ RAJÃO (PSDB - DF)

11 - MAURíCIO RABELO (PL - TO)
12 - MILTON CAROlAS (PTB - RS)
13 - PASTOR AMARILDO (PSB - TO)

14 - PAUDERNEY AVEUNO (PFL-AM)

15 - REGINALDO GERMANO (PFL - BA)
16 - WELLlNGTON ROBERTO (PL- PB)

17 - WILSON SANTIAGO (PMDB - PB)

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício

1 - WAGNER LAGO (PDT - MA)

Assinaturas Repetidas

1 - ADÃO PRETTO (PT - RS)

2 - ALCEU COLLARES (PDT - RS)

3 - ALCEU· COLLARES (PDT - RS)

4 - ALCEU COLLARES (PDT - RS)

5 - ANíBAL GOMES (PMDB - CE)

6 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)

7 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)

8 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)
9 - ANTONIO CRUZ (PTB - MS)

10 - ANTONIO CRUZ (PTB - MS)
11 - ANTONIO CRUZ (PTB - MS)

12 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB - CE)

13 - ARNON BEZERRA (PSDB - CE)
14 - B. SÁ (PPS - PI)

15 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB MG)

16 - CARLOS NADER (PFL ~ RJ)

17 - CARLOS NADER (PFL - RJ)

18 - CLEUBER CARNEIRO (PFL - MG)

19 - COLBERT MARTINS (PPS - BA)

20 - COLBERT MARTINS (PPS - BA)

21 - CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO)

22 - CONFÚCIO MOURA (PMDB- RO)
23 - COSTA FERREIRA (PFL - MA)

24 - DARCI COELHO (PFL - TO)

25 - DA. EVILÁSIO (PSB - SP)
26 - DA. RIBAMAR ALVES (PSB - MA)

27 - EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG)

28 - EUMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA - SP)
29 - EUMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA - SP)

30 - EUMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA - SP)
31 - ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA - SP)
32 - ENIO BACCI (PDT - RS)

33 - FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ)
34 - FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ)

35 - FRANCISCO GARCIA (PP - AM)

36 - GILBERTO NASCIMENTO (PSB - SP)

37 - GIVALDO CARiMBÃO (PSB - AL)
38 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)

39 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
40 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
41 - GONZAGA PATRIOTA (PSB --' PE)

42 - HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB - RN)

43 - INALDO LEITÃO (PL - PB)

44 - INALDO LEITÃO (PL - PB)

45 - INALDO LEITÃO (PL - PB)

46 - JAIR BOLSONARO (pTB - RJ)

47 - JAIR BOLSONARO(PTB - RJ)

48 - JAIR BOLSONARO(PTB - RJ)

49 - JOÃO MAGALHÃES (PTB - MG)

50 - JOÃO MAGALHÃES (PTB - MG)

51 - LEONARDO MATTOS (PV - MG)

52 - LEONARDO MATTos (PV - MG)

53 - LEÔNIDAS CRISTINO (PPS - CE)

54 - LUCIANO ZICA (PT - SP)

55 - MARCONDES GADELHA (PTB - PB)

56 - MARCOS DE JESUS (PL - PE)

57 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)

58 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 114, DE 2003

(Do Sr. Bernardo Ariston e outros)

SEÇÃO DE REG ISTRO E CONTROLE
E DE ANÁLISE DE PROPOSiÇÕES

Ofício n° 123/2003

Brasília, 24 de junho de 2003

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário - Geral da Mesa
Nesta.

"Art. 45 - A Câmara dos Deputados
compõe - se de representantes do povo,
eleitos, pelo sistema proporcional, em cada
Estado, em cada Território, no Distrito Federal
e dos candidatos a Presidente da República
que não foram eleitos e obtiveram no míni
mo 10% (dez por cento) do total de votos

Dá nova redação ao art. 45 e acres
centa o § 6° ao art. 77 da Constituição fe
deral e adota outras providências.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam as seguintes modi
ficações ao texto constitucional:

Art. 1°. O art. 45 da Constituição Federal passa a
vigorar com o seguinte texto:

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

Emenda à Constituição do Sr. Deputado GONZAGA
PATRIOTA E OUTROS, que "Acrescenta dispositivo
ao ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Federal", contém número suficiente
de signatários, constando a referida proposição de:

171 assinaturas confirmadas;
017 assinaturas não confirmadas;
001 deputado licenciado;
104 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Ruthierde Sousa Silva, Chefe.

59 - MILTON BARBOSA (PFL - BA) 104 - ZONTA (PP - SC)

60 - MIRIAM REID (PSB - RJ) SECRETARIA-GERAL DA MESA
61 - MIRIAM REID (PSB - RJ)
62 - NEIVA MOREIRA (PDT - MA)
63 - NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)

64 - NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)

65 - NELSON MEURER (PP - PR)

66 - NELSON TRAD (PMDB - MS)

67 - NILSON PINTO (PSDB - PA)

68 - NILTON BAIANO (PP - ES)
69 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR)

70 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)
71 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)
72 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)

73 - OSVALDO REIS (PMDB - TO)
74 - OSVALDO REIS (PMDB - TO)
75 - OSVALOO REIS (PMDB ~ TO)

76 - PAES LANDIM (PFL - PI)
77 - PAES LANDIM (PFL - PI)
78 - PASTOR AMARILDO (PSB - TO)

79 - PASTOR PEDRO RIBEIRO (PTB - CE)
80 - PASTOR REINALDO (PTB - RS)

81 - PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)

82 - PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)

83 - PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)
84 - PAULO KOBAYASHI (PSDB-SP)

85 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO)

86 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO)
87 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO)

88 - PHILEMON RODRIGUES (PTB - PB)

89 - POMPEO DE MATTOS (PDT - RS)
90 - POMPEO DE MATTOS (PDT - RS)
91 - REINALDO BETÃO (PL - RJ)

92 - ROBERTO PESSOA (PL - CE)
93 - ROBERTO PESSOA (PL - CE)
94 - ROBERTO PESSOA (PL - CE)

95 - SERAFIM VENZON (PSOB - SC)
96 - SERAFIM VENZON (PSOB - SC)
97 - SERAFIM VENZON (PSOB - SC)

98- SEVERINO CAVALCANTI (PP - PE)
99 - WLADIMIR COSTA (PMDB - PA)
100 - ZEQUINHA MARINHO (PTB - PA)

101 - ZEQUINHA MARINHO (PTB - PA)
102 - ZEQUINHA MARINHO (PTB - PA)
103 - ZONTA (PP - SC)
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válidos na eleição a que se refere o art. 77
da Constituição Federal".

Art. 2°. É acrescentado ao art. 77 da Constitui
ção Federal o seguinte § 6°:

"Art. 77 - .
§ 6° - Será considerado eleito Depu

tado Federal o candidato a Presidente da
República não eleito que, registrado por par
tido político, obtiver no mínimo 10% (dez por
cento) do total dos votos dos eleitores, não
computados os em branco e os nulos, res
peitado o disposto no art. 44 - Parágrafo
Único - da Constituição Federal".

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

Justificação

As últimas eleições para Presidente da Repúbli
ca revelaram que o Brasil perde temporariamente al
guns de seus mais importantes homens públicos logo
após o período eleitoral. Portadores de alto conheci
mento político - social e de experiência com a causa
pública são requisitados para exercer suas atividades
na iniciativa privada e nas comunidades científica e
educacional de outros países. São, na maioria, candi
datos à Chefia do Poder Executivo nacional que não se
elegeram, apesar das expressivas votações obtidas.

Para o entendimento amplo dessa Emenda
Constitucional, tomemos por base as eleições para
Presidente da República. Se vigesse à época este
preceito constitucional, teríamos hoje o Congresso
Nacional enriquecido com as presenças de José Ser
ra, Anthony Garotinho e Ciro Gomes que, lastreados
no conhecimento da problemática nacional, muito es
tariam contribuindo para o aprimoramento do sistema
democrático e para as soluções que o País exige.

A presente proposição, apesar de sua concisão
e simplicidade, revela. - se inovadora em seu conteú
do. Ela oferece ao Parlamento e principalmente ao
Brasil a oportunidade de se valer da experiência e da
sabedoria de políticos que exercem ou já exerceram
importantes cargos públicos. São homens que, mes
mo derrotados nas eleições, representam hoje no mí
nimo 11,5 milhões de brasileiros (10% do total de elei
tores). Estão aptos para, juntos com os deputados
eleitos pelo sistema proporcional, indicar soluções
para os atuais e futuros problemas nacionais.

Esta Proposta de Emenda à Constituição Federal
sugere, em síntese, um importante reforço para a Câma-

ra dos Deputados inibindo com isso o êxodo dos nos
sos ilustres políticos para outras áreas de atuação.

Sala das Sessões, em 09 de julho de 2003. -
Deputado Bernardo Ariston.

Proposição: PEC 0114/03
Autor: BERNARDO ARISTON E OUTROS
Data de Apresentação: 09/07/03
Ementa: Dá nova redação ao art. 45 e acres

centa o § 6° ao art. 77 da Constituição Federal e adota
outras providências.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:

Confirmadas 173
Não Conferem 6
Fora do Exercício 4
Repetidas 11
Ilegíveis O
Retiradas O

Assinaturas Confirmadas

1 - AFFONSO CAMARGO (PSDB - PR)
2 - AGNALDO MUNIZ (PPS - RO)
3 - ALBERTO FRAGA (PMDB - DF)
4 - ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP)
5 - ALEX CANZIANI (PTB - PR)
6 - ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ)
7 - ALEXANDRE SANTOS (PP - RJ)
8 - ALMEIDA DE JESUS (PL - CE)
9 - ALMERINDA DE CARVALHO (PSB - RJ)
10 - ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB - SP)
11 - ANDRÉ DE PAULA (PFL - PE)
12 - ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ)
13 - ANN PONTES (PMDB - PA)
14 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB - CE)
15 - ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP)
16 - ARNON BEZERRA (PSDB - CE)
17 - ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PR)
18 - ÁTILA LINS (PPS - AM)

19 - AUGUSTO NARDES (PP - RS)
20 - B. SÁ (PPS - PI)
21 - BARBOSA NETO (PMDB - GO)
22 - BERNARDO ARISTON (PSB - RJ)
23 - BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS)
24 - BISMARCK MAIA (PSDB - CE)

25 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG)
26 - CABO JÚLIO (PSB - MG)
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2"7 - CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB - GO) 72 - HERCULANO ANGHINETTI (PP - MG)
28 - CARLOS NADER (PFL - RJ) 73 - INALDO LEITÃO (PL - PB)

29 - CARLOS WILUAN (PSB - MG) 74 - IRIS SIMÕES (PTB - PR)
30 - CLEUBER CARNEIRO (PFL - MG) 75 - ISAíAS SILVESTRE (PSB - MG)
31 - CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) 76 - JADER BARBALHO (PMDB - PA)

32 - CORIOLANO SALES (PFL - BA) 77 - JAIME MARTINS (PL - MG)
33 - CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG) 78 - JANDIRA FEGHAU (PCdoB - RJ)
34 - DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA) 79 - JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP)
35 - DARCI COELHO (PFL - TO) 80 - JEFFERSON CAMPOS (PSB - SP)
36 - DAVI ALCOLUMBRE (PDT - AP) 81 - JOÃO LEÃO (PL - BA)
3'7 - DELEY (PV - RJ) 82 - JOÃO MAGALHÃES (PTB - MG)

38 - DELFIM NETTO (PP - SP) 83 - JOÃO MATOS (PMDB - SC)
39 - DR. BENEDITO DIAS (PP - AP) 84 - JOÃO TOTA (PP - AC)
40 - DA. EVILÁSIO (PSB - SP) 85 - JORGE ALBERTO (PMDB - SE)

41 - DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA) 86 - JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ)
42 - EDISON ANDRINO (PMDB - SC) 87 - JOSÉ IVO SARTORI (PMDB - RS)
43 - EDMAR MOREIRA (PL - MG) 88 - JOSÉ JANENE (PP - PR)

44 - EDSON DUARTE (PV - BA) 89 - JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)
4,5 - EDSON EZEQUIEL (PSB - RJ) 90 - JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL)
46 - EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG) 91 - JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA)

4"7 - EDUARDO CAMPOS (PSB - PE) 92 - JOVAIR ARANTES (PSDB - GO)
48 - EDUARDO CUNHA (PP - RJ) 93 - JUíZA DENISE FROSSARD (PSDB - RJ)
49 - EDUARDO GOMES (PSDB - TO) 94 - JÚLIO REDECKER (PSDB -'- RS)
50 - EDUARDO PAES (PSDB - RJ) 95 - JÚNIOR BETÃO (PPS - AC)

51 - EDUARDO SCIARRA (PFL - PR) 96 - KELLY MORAES (PTB - RS)
52 - ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA - SP) 97 - LEANDRO VILELA (PMDB - GO)
53 - EUSEU PADILHA (PMDB - RS) 98 - LEONARDO PICCIANI (PMDB - RJ)
54 - ENIO BACCI (PDT - RS) 99 - LEONARDO VILELA (PP - GO)

55 - ENIVALDO RIBEIRO (PP - PB) 100 - LEÔNIDAS CRISTINO (PPS - CE)

56 - FÁBIO SOUTO (PFL - BA) 101 - LUCI CHOINACKI (PT - SC)

57 - FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA) 102 - LUCIANO CASTRO (PL - RR)
58 - FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) 103 - LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP)
59 - FEU ROSA (PP - ES) 104 - LUIZ BITIENCOURT (PMDB - GO)

60 - FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ) 105 - LUIZ PIAUHYLlNO (PSDB - PE)
61 - FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR) 106 - MARCELO CASTRO (PMDB - PI)
62 - GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA) 107 - MARIA LUCIA (PMDB - RJ)
63 - GERALDO RESENDE (PPS - MS) 108 - MAURíCIO RANDS (PT - PE)
64 - GERSON GABRIELLl (PFL - BA) 109 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)
65 - GERVÃSIO SILVA (PFL-SC) 110 - MAURO LOPES (PMOB-MG)
66 - GIACOBO (PL - PR) 111 - MEDEIROS (PL - SP)
6"7 - GILBERTO KASSAB (PFL - SP) 112 - MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
68 - GILBERTO NASCIMENTO (PSB - SP) 113 - MILTON CAROlAS (PTB - RS)
69 - GIVALOO CARIMBÃO (PSB - AL) 114 - MIRIAM REIO (PSB - RJ)
70 - GONZAGA MOTA (PSDB - CE) 115 - MOACIR MICHELETTO (PMDB - PR)
71 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) 116 - MOREIRA FRANCO (PMOB - RJ)
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117 - MURILO ZAUITH (PFL - MS)

118 - MUSSA DEMES (PFL - PI)
119 - NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG)
120 - NEIVA MOREIRA (PDT - MA)
121 - NELSON BORNIER (PSB - RJ)
122 - NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
123 - NELSON PROENÇA (PPS - RS)
124 - NELSON TRAD (PMDB - MS)
125 - NILTON CAPIXABA (PTB - RO)
126 - ODAIR (PT - MG)
127 - OSMÂNIO PEREIRA (S.PART. - MG)
128 - OSMAR SEHRAGLlO (PMDB - PR)
129 - OSÓRIO ADRIANO (PFL - DF)

130 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)

131 - PASTOR AMARILDO (PSB - TO)

132 - PASTOR REINALDO (PTB - RS)

133 - PAULO BALTAZAR (PSB - RJ)

134 - PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)

135 - PAULO KOBAYASHI (PSDB-SP)

136 - PAULO MARINHO (PL - MA)

137 - PAULO ROCHA (PT - PA)

138 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO)

139 - PEDRO CORRÊA (PP - PE)

140 - PEDRO NOVAIS (PMDB - MA)

141 - PHILEMONRODRIGUES (PT8 - PB)

142 - POMPEODE MATTOS (PDT - RS)

143 PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA
(PSDB - GO)

144 - REGINALDOGERMANO (PFL-BA)

145 - REINALDO BETÃO (PL - RJ)

146 - RENATO CASAGRANDE (PSB- ES)

147 - RENATO COZZOLlNO (PSC ~ RJ)

148 - RICARDO RIQUE (PL - PB)

149 - ROBERTO BALESTRA (PP - GO)

150 - ROBERTO PESSOA (PL - CE)

151 - RODRIGO MAIA (PFL - RJ)

152 - ROMEU QUEIROZ (PTB - MG)

153 - ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE)

154 - RONALDO DlMAS (pSDB - TO)
155 - RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)
156 - RUBENS OTONI (PT - GO)
157 - SANDRO MABEL(PL - GO)
158 - SERAFIMVENZON (PSDB -SC)
159 - SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG)

160 - SEVERIANO ALVES (PDT - BA)
161 - SEVERINO CAVALCANTI (PP - PE)
162 - SIMÃO SESSIM (pP - RJ)
163 - TAKAYAMA (PSB - PR)
164 - TEREZINHA FERNANDES (PT - MA)
165 - THELMA DE OLIVEIRA (PSDB - MT)
166 - VALDENOR GUEDES (PP - AP)
167 ..,. VICENTE ARRUDA (PSDB - CE)
168 - VIEIRA REIS (PMDB - RJ)
169 - WEUNTON FAGUNDES (PL - MT)
170 - YEDA CRUSIUS (PSDB - RS)

171 - ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA)

172 - ZICO BRONZEADO (PT - AC)
173 - ZULAIÊ COBRA(PsbB - SP)

Assinaturas que Não Conferem

1 - COLBERT MARTINS (PPS - BA)

2 - DR. HELENO (PP - RJ)

3 - JOSÉ RAJÃO (PSDB - DF)

4 - JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)

5 - MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL)
6 - PASTOR FRANCISCO OLíMPIO (PSB - PE)

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 - FERNANDO WILLlAM (PSB - RJ)
2 - LUIZ ROGERIO (PSB - RJ)
3 - MOISÉS L1PNIK (PDT - RR)

4 - PAULO RATTES (PSB - RJ)

Assinaturas Repetidas

1 - ANN PONTES (PMDB - PA)
2 - B. SÁ (PPS - PI)
3 - EDUARDO CUNHA (PP - RJ)
4 - GERSON GABRIELLI (PFL - BA)
5 - GERSON GABRIELLI (PFL - BA)
6 - JOSÉ IVO SARTORI (PMDB - RS)
7 - JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL)
8 - JÚLIO REDECKER (PSDB - RS)
9 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR)
10 - VALDENORGUEDES (PP - AP)
11 - VALDENOR GUEDES (PP - AP)

SECRETARIA-GERAL DA MESA

Seção de Registro e Controle e de
Análise de Proposições
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Ofício n° 146 / 2003

§ 10° - As polícias da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, órgãos da
Câmara dos Deputados e do Senado Fede
ral, respectivamente, dirigidas por servido-

res de carreira, incubem o exercício da polí
cia legislativa, nos termos das competentes
resoluções".

Art. 3°. Esta proposta de emenda constitucional
entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação

A Polícia Legislativa é tradição do Poder Legis
lativo brasileiro, tanto que o Constituinte se preocu
pou em estabelecer queo exercício do poder de polí
cia no âmbito das Casas Legislativa é competência
privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado
Federal, conforl11e o caso.

Nesse sentido é a previsão dos artigos 51, IV, e
52, XIII, da Constituição Federal. Aliás, tal competên
cia é reconhecida pelo Poder Judiciário, inclusive
quanto à possibilidade de elaboração de peças, como
o inquérito policial.

As atividades desenvolvidas atualmente pelos
servidores que trabalham na área de segurança legis
lativa são exercício do poder de polícia em sentido
amplo, de ciclo completo da atividade policial, preve
nindo e reprimindo as infrações penais.

Os servidores que exercem tais atividades poli
ciais no Congresso Nacional dão garantia de segu
rança pública tanto aos parlamentares, aos demais
servidores, como à sociedade, pois as casas são de
mocráticas, franqueadas ao povo brasileiro. São fun
cionários concursados, especializados, que, diutur
namente, garantem a incolumidade das pessoas e do
patrimônio, como recentemente ficou demonstrado,
como a prisão de vários criminosos que tentavam atu
ar no âmbito do Congresso Nacional.

Nesta proposta de emenda constitucional bus
camos a inserção da polícia legislativa no artigo 144,
como integrante do sistema de segurança pública. Ou
seja, visa apenas garantir a definitiva implementação
dos artigos 51, IV, e 52, XIII, que já prevê a polícia le
gislativa no âmbito do Poder Legislativo. A inclusão no
art. 144 é, assim, necessária, pois, a atividade da po
lícia legislativa é atividade de segurança pública; os
servidores devem ter as garantias e os deveres pró
prios dos policiais.

Propomos também que, como órgãos de segu
rança pública, as polícias legislativa devem ser dirigi
das por servidores especializados, de carreira, não
vinculados a outros órgãos que não ao Poder Legisla
tivo; obviamente, isso não impede a requisição de po
liciais, corno já ocorre, mas não com a função de dire
ção, que será exclusiva dos servidores do Legislativo,
da área policial.
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Por fim prevemos que as funções da polícia le
gislativa serão definidas por resoluções internas do
Poder Legislativo, como já ocorre hoje, como forma
de fortalecer a independência do Legislativo.

Dessa forma, solicitamos ao colegas parlamen
tares que aperfeiçoem e aprovem a presente emenda
por ser medida necessária e justa, t?nto à soci~ade,

ao Poder Legislativo, como aos servidores daCamara
dos Deputados e do Congresso.Nacional.

Sala das Sessões em, 17 de julho de 2003. 
Deputado Alberto Fraga (PMDB - DF)

Proposição: PEC N°117/2003
Autor: Alberto Fraga e outros
Data de Apresentação: 17/7/2003
Ementa: Acrescenta. o inciso VI e o § 10° ao Art.
144 da Constituição Federal, criando as polícias da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e dá
outras providências.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Total de Assinaturas:
Confirmadas:193
Não Conferem:20
Fora do Exercfcio:1
Repetidas: 11
lIegíveis:O
Retiradas:O

Assinaturas Confirmadas

1 - ABELARDO LUPION (PFL - PR)
2 - ADAUTO PEREIRA (PFL - PB)
3 - ADELOR VIEIRA (PMDB - SC)
4 - AGNALDO MUNIZ (PPS - RO)
5 - ALBERTO FRAGA (PMDB - DF)
6 - ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR)
7 - ALDO REBELO (PCdoB - SP)
8 - ALEX CANZIANI (PTB - PR)
9 - ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA)
10 - ALMEIDA DE JESUS (PL - CE)
11 - ALMIR MOURA (PL - RJ)
12 - AMAURI ROBLEDO GASQUES (PRONA - SP)
13 - ANíBAL GOMES (PMDB - CE)
14 - ANIVALDO VALE (PSDB - PA)
15-ANSELMO (PT -RO)
16 - ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS)
17 - ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ)
18 - ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO (PFL 
BA)
19 - ANTONIO CARLOSPANNUNZIO (PSDB - SP)
20 - ARMANDO MONTEIRO (PTB - PE)

21 - ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP)
22 - ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PR)
2:3 - ÁTILA LINS (PPS - AM)
24 - AUGUSTO NARDES (PP - RS)
25 - B. SÁ (PPS - PI)
26- BARBOSA NETO (PMDB- GO)
27 - BERNARDO ARISTON (PSB - RJ)
28 - BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS)
29 - BISPO RODRIGUES (PL - RJ)
30 - CABO JÚLIO (PSB - MG)
31 - CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB - GO)
32 - CARLOS MOTA (PL - MG)
33 - CARLOS SANTANA (PT - RJ)
34 - CELSO RUSSOMANNO (PP - SP)
35 - CÉSAR BANDflRA (PFL - MA)
36 - CÉSAR MEDEIROS (PT - MG)
37 - CHICO DA PRINCESA(PL - PR)
38 - CLAUDIO CAJADO (PFL - BA)
39 - CLÓVIS FfCURY (PFL - MA)
40 - COLBERT MARTINs (PPS - BA)
41 - CORIOLANO SALES (PFL - BA)
42 - CORONEL ALVES (PL- AP)
43 - COSTA FERRElRA(PFL - MA)
44 - DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS)
45 - DELEY (PV - RJ)
46 - OH. BENEDITO DIAS (PP - AP)
47 -OH. EVILÁSIO (PSB - SP)
48 - DR. FRANCISCO GONÇALVES (PTB - MG)
49 - OH. HÉLIO (PDT - SP)
50 - DA. RIBAMAR ALVES (PSB - MA)
51 - DA. ROSINHA (PT - PR)
52 - ORA. CLAIR (PT - PR)
53 - EDMAR MOREIHA (PL - MG)
54 - EDSON EZEQUIEL (PSB - RJ)
55 - EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG)
56 - EDUARDO CAMPOS (PSB - PE)
57 - EDUARDO GOMES (PSDB - TO)
58 - ELAINE COSTA (PTB - RJ)
59 - ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA 
SP)
60 - EUSEU PADILHA (PMDB - RS)
61 - ENIVALDO RIBEIRO (PP - PB)
62 - FERNANDO FERRO (PT - PE)
63 - FERNANDO GABEIRA(PT - RJ)
64 - FEU ROSA (PP - ES)
65 - FRANCISCA TRINDADE ( - )
66 - GASTÃO VIEIRA (PMDB- MA)
67 - GERALDO RESENDE (PPS - MS)
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68 - GERSON GABRIELLI (PFL - BA)
69 - GERVÁSIO SILVA (PFL - SC)
70 - GILBERTO NASCIMENTO (PSB - SP)
71 - GILMAR MACHADO (PT - MG)
72 - GIVALDO CARIMBÃO (PSB -AL)
73 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
74-HOMERO BARRETO (PTB- TO)
75 - ILDEU ARAUJO (PRONA - SP)
76 - INÁCIO ARRUDA (PCdeB - CE)
77 - INALDO LEITÃO (PL - PB)
78 - ISAíAS SILVESTRE (PSB - MG)
79 - JAIR BOLSONARO (PTB - RJ)
80 - JAMIL MURAD (PCdeB - SP)
81 - JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP)
82 - JOÃO CALDAS (PL - AL)
83 - JOÃO CASTELO (PSDB - MA)
84 - JOÃO CORREIA (PMDB - AC)
85 - JOÃO FONTES (PT - SE)
86 - JOÃO GRANDÃO (PT - MS)
87 - JOÃO LEÃO (PL - BA)
88 - JOÃO MAGNO (PT - MG)
89 - JOÃO MATOS (PMDB - SC)
90 - JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (PL - MG)
91 - JOAQUIM FRANCISCO (PTB - PE)
92 - JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA)
93 - JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES)
94 - JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ)
95 - JOSÉ IVO SARTORI (PMDB - RS)
96 - JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB - PE)
9'7 - JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)
98 - JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA)
99 - JOVAIR ARANTES (PSDB - GO)
100 - JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)
101 - JUíZA DENISE FROSSARD (PSDB - RJ)
102 - JÚLIO DELGADO (PPS - MG)
103 - LAEL VARELLA (PFL - MG)
104 - LEONARDO MATTOS (PV - MG)
105 - L1NDBERG FARIAS (PT - RJ)
106 - LOBBE NETO (PSDB - SP)
107 - LÚCIA BRAGA (PMN - PB)
108 - LUCIANO LEITOA (PDT - MA)
109 - LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP)
110- MARCELlNO FRAGA (PMDB - ES)
111 - MARCELLO SIQUEIRA (PMDB - MG)
112 - MARCELO ORTIZ (PV - SP)
113 - MARCONDES GADELHA (PTB - PB)
114 - MARCUS VICENTE (PTB - ES)
115 - MARIA DO CARMO LARA (PT - MG)

116 - MAFlIA HELENA (PMDB - RR)
117 - MAFlIÂNGELA DUARTE (PT - SP)
118 - MÁHIO ASSAD JÚNIOR (PL - MG)
119 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)
120 - MAURO LOPES (PMDB - MG)
121 - MAURO PASSOS (PT - SC)
122 - MILTON BARBOSA (PFL - BA)
123 - MOHONI TORGAN (PFL - CE)
124 - NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG)
125 - NELSON BORNIER (PSB - RJ)
126 - NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
127 - NELSON MEURER (PP - PR)
128 - NELSON PELLEGRINO (PT - BA)
129 - NEUCIMAR FRAGA (PL - ES)
130 - NEYDE APARECIDA (PT - GO)
131- NICE LOBÃO (PFL - MA)
132 - NILTON BAIANO (PP - ES)
133 - NILTON CAPIXABA (PTB - RO)
134 - OLIVEIRA FILHO (PL - PR)
135 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)
136 - PAES LANDIM (PFL - PI)
137 - PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO (PSB - PE)
138 - PASTOR REINALDO (PTB - RS)
139 - PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM)
140 - PAULO BALTAZAR (PSB - RJ)
141 - PAULO BERNARDO (PT - PR)
142 - PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)
143 - PAULO MAGALHÃES (PFL - BA)
144 - PAULO MARINHO (PL - MA)
145 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO)
146 - PEDRO FERNANDES (PTB - MA)
147 - PERPÉTUA ALMEIDA (PCdeB - AC)
148 - PHILEMON RODRIGUES (PTB - PB)
149 - POMPEO DE MATTOS (PDT - RS)
150 - PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PRONA
-SP)
151 - PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB 
GO)
152 - REGINALDO LOPES (PT - MG)
153 - REINALDO BETÃO (PL - RJ)
154 - RENILDO CALHEIROS (PCdeB - PE)
155 - RICARDO FIUZA (PP - PE)
156 - RICARDO IZAR (PTB - SP)
157 - ROBERTO BRANT (PFL - MG)
158 - ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ)
159 - ROBERTO MAGALHÃES (PTB - PE)
160 - RONALDO CAIADO (PFL - GO)
161 - RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)

...~----_.~_..._--~...---_.._~_..~~ ...~_.._.
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162 - RONIVON SANTIAGO (PP - AC)
163 - ROSE DE FREITAS (PSDB - ES)
164 - RUBENSOTONI (PT - GO)
165 - RUBINELLI (PT - SP)
166 - SALVADOR ZIMBALDI (PSDB- SP)
167 - SANDES JÚNIOR (PP - GO)
168 - SANDRO MATOS (PSB - RJ)
169 - SARNEY FILHO (PV - MA)
170 - SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA)
171 - SERAFIM VENZON (PSDB - SC)
172 - SÉRGIO MIRANDA (PCdoS - MG)
173 - SIMÃO SESSIM (PP - RJ)
174 - SUELY CAMPOS (PP - RR)
175 - TAKAYAMA (PSB -PR)
176 - TEREZINHA FERNANDES (PT - MA)
177 - VADÃO GOMES (PP - SP)
178 - VALDEMAR COSTA NETO (PL - SP)
179 - VANDERLEI. ASSIS (PRONA - SP)
180 - VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM)
181. - VIC PIRES FRANCO (PFL - PA)
182 - VICENTE CASCIONE (PTB - SP)

183 - VICENTINHO(PT - SP)
184 - VIEIRA REIS (PMDB - RJ)
185 - VIGNATTI (PT - SC)
186 - VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG)
187 - WALTER FELDMAN (PSDB - SP)
188 - WALTER PINHEIRO (PT - BA)
189 - WASNY DE HOURE (PT - DF)
190 - WILSON SANTOS (PSDB - MT)
191 - ZEQUINHA MARINHO (PTB - PA)
192 - ZEZÉU RIBEIRO (PT - BA)
193 - ZICO BRONZEADO (PT - AC)

Assinaturas que Não Conferem

1 - ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ)
2 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)
3 - CARLOS NADER ( -)
4 - COLBERT MARTINS (PPS - BA)
5 - DR. HELENO (PSDB - RJ)
6 - EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
7 - ENÉAS(PRONA- SP)
8 - GERALDO THADEU (PPS - MG)
9 - HELENa. SILVA (PL-8E)
10- HUMBERTO MI(jHILES (PL - AM)
11 - JOSÉ RAJÃO(PSDB - DF)
12 - JOSIAS GOMES{PT - BA)
13 - JOSIAS QUINTAL (PSB - RJ)
14 - MANATO (PDT - ES)

15 - MAURíCIO RABELO (PL - TO)
16 - MEDEIROS (PL - SP)
17 - MILTON CAROlAS (PTB - RS)
18 - NARCISO MENDES ( - )
19 - REGINALDO GERMANO (PFL - BA)
20- ROBSON TUMA (PFL - SP)

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício

1 - NARCISO MENDES (-)

Assinaturas Repetidas

1 - AUGUSTO NARDES (PP - RS)
2 - DR. HELENO (PSDB - RJ)
3 - EDUARDO GOMES (PSDB - TO)
4 - ELAINE COSTA (PTB - RJ)
5 - ISAíAS SILVESTRE (PSB - MG)
6 - JOÃO CASTELO (PSDB - MA)
7 - JOSÉ RAJÃO (PSDB - DF)
8 - LEONARDO MATTOS (PV - MG)
9 - MORONI TORGAN (PFL - CE)
10- PEDRO FERNANDES (PTB - MA)
11 - RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)

Ofício n° 149 / 2003
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tes para as alíquotas do imposto de renda
incidentes sobre a remuneração dos tra
balhadores, empregados ou autônomos.

Art. 1° Fica acrescentado o § 8° do art. 150 da
Constituição Federal, com a seguinte redação:

"Art. 150. (omissis)

§ 8° As alíquotas do imposto de renda
incidentes sobre a remuneração dos traba
lhadores, empregados ou autônomos, não
poderão ser superiores as que forem esta
belecidas para os rendimentos das pessoas
jurídicas".

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

Justificação

A Seção 11, do Capítulo I, do Título VI, da Consti
tuição de 1988, sob a denominação "Das Limitações
do Poder de Tributar', compreendendo os arts. 150,
151 e 152, com seus numerosos parágrafos e incisos,
não tem sido integralmente observada, em que pese
a relevância da matéria tratada.

Dentre os dispositivos que não têm sido aplica
dos, certamente por falta de regulamentação legal, ou
mesmo de critérios jurisprudenciais, se inclui o inciso
IV do art. 150.

Dispõe o mencionado artigo e seu inciso IV, ser
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
Municípios "utilizar tributo com efeito de confisco".

É da mais elementar evidência, que sem norma
regulamentar ficaria difícil aos juízes e tribunais apli
car o dispositivo constitucional, pela falta de critérios
e parâmetros capazes de aferir o efeito confiscatório
de determinado tributo.

No sentido da necessidade de regulamentação
do inciso IV, do Art. 150, da Constituição, há alguns
julgados de Tribunais Regionais Federais, v.g.,

"A vedação do confisco, muito embora seja de
difícil conceituação no direito pátrio, em face da au
sência de definição objetiva que possibilite aplicá-lo
concretamente, deve ser estudado em consonância
com o sistema sócio-econômico vigente, observan
do-se a função social" (TRF, 5a Região AMS
95.0549273/PB., relator Juiz José Delgado, 2a Turma,
decisão de 20106/95, DJ2, de 04/08/1995, p. 48.734).

Não obstante, tanto o egrégio Tribunal Superior
de Justiça quanto o colendo Supremo Tribunal Fede
ral têm rejeitado a aplicação do "princípio do não-con
fiscd', para usar a expressão de diversos acórdãos,
sem fundamentar a decisão na ausência da regula
mentação do inciso IV, do Art. 150, da Constituição.

Trazemos a colação recente decisão do STF na
Aç~o Direta de Inconstitucionalidade, 2214/MS, pro
fenda em 6-2-2002, sendo Relator o Ministro Maurício
Correia, na qual se lê in verbis:

"O depósito judicial, sendo uma faculdade do
contribuinte a ser exercida ou não, dependendo de
sua vontade, não tem característica de empréstimo
compulsório, nem índole confiscatória (CF, artigo 150,
IV) pois o mesmo valor corrigido monetariamente lhe
será restituído se vencedor na ação...etc.. ." (in DJ. de
19-4-2002. Ementário 2065-2).

Em suma, a carga tributária está sempre a cres
cer, aproximando-se de 40% do PIS Nacional, e não
se tem como buscar arrimo naquele dispositivo cons
titucional. A solução, portanto, está na adoção de nor
ma explícita para certas hipóteses, como a do IR so
bre os rendimentos do trabalho.

Até porque, atualmente, nesta Casa Legislativa,
há um movimento por parte de parlamentares especi
alistas em matéria tributária, defendendo a tese de
que se deve exonerar a folha de pessoal das empre
sas dos encargos previdenciários, mediante a eleva
ção do imposto de renda das pessoas físicas. E isto
sobre o fundamento equivocado de que, nos Estados
Unidos, o IR da pessoa física responde por mais de
40% da receita da União. Se vitorioso esse movimen"
to, a alíquota máxima do IR sobre os rendimentos do
trabalho poderá alcançar o patamar de 35%.

A verdade é que os trabalhadores, quer assala
riados quer autônomos, são duramente tributados
pelo imposto de renda, cuja alíquota tem valor inicial
de 15% e chega a 27,5%.

Países com renda per capita maior do que a
nossa, instituem alíquotas mínimas bem abaixo da
brasileira, como é o caso da Áustria, 10%; Argentina,
6%; Chile, 5%; França, 5% e Finlândia, 5,5%.

Esse tratamento dispensado ao rendimento do tra
balho é tanto mais iníquo, quando se sabe que os lucros
tributados na pessoa jurídica sofrem incidência de 15%
(até R$ 240.000,00 ao ano) ou de 25% sobre a parcela
que exceder àquele valor anual. Somente os aluguéis
são submetidos as mesmas alíquotas da tabela progres
siva do imposto de renda sobre os rendimentos do traba
lho, cuja alíquota maior é a de 27,5%.

Entendemos, assim, que estabelecer como nível
de tributação máxima do imposto de renda sobre os ren
dimentos do trabalho, aquele que vigore para os rendi
mentos das pessoas jurídicas, se constitui providência de
Justiça fiscal, condizente com a realidade brasileira.

Confiamos que os Senhores Deputados haverão
de apoiar a proposição ora apresentada, pelo seu rele
vante objetivo de conter excessos da tributação sobre os
rendimentos decorrentes do trabalho da pessoa física, o
que é absolutamente justo e inadiável.

Sala das Sessões, 25 de junho de 2003. _ Depu
tado Roberto Magalhães.
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trabalhadores. empregados ou autônomos.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas

Nome do Parlamentar

1 Abelardo lupion
2 Alberto Fraga
3 Alberto Goldman
4 Alexandre Santos
5 Almeida de Jesus
6 Aloysio Nunes Ferreira
7 André Zacharow

8 Aníbal Gomes
9 Anivaldo Vale

10 Ann Pontes
11 Anselmo
12 Antonio Cambraia
13 Antonio Carlos Biscaia
14 Antônio Cartos Magalhães Neto
15 Antonio Carlos Pannunzio
16 Ariosto Holanda
17 Amon Bezerra
18 ÁtilaUns
19 Átila Lira
20 Augusto Nardes
21 Bismarck Maia
22 Bonifácio de Andrada
23 Bosco Cosia
24 Carlos Alberto Leréia
25 Carlos Eduardo Cadoca
26 Carlos Sampaio
27 Celso Russomanno
28 César Medeiros
29 Confúcio Moura
30 Coronel Alves

Partido

PFL
PMDB
PSOB

PSOB
PL
PSOB
POT
PMOB
PSOB
PMOB
PT
PSDB
PT
PFL
PSOB

PSOB
PSDB
PPS

PSDB
PP
PSOB
PSOB

PSOB
PSDB
PMOB
PSDB
PP
PT
PMDB
PL

UF

PR
DF
SP
RJ

CE
SP

PR
CE
PA
PA
RO
CE
RJ

BA
SP
CE
CE
AM
PI
RS
CE
MG

SE
GO
PE
SP
SP
MG
RO
AP
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31 Custódio Mattos

32 Darci Coelho

33 Darcisio Perondi
34 Deley

35 Dilceu Sperafico

36 Dimas Ramalho

37 Dr. Evilásio

38 Dr. Francisco Gonçalves

39 Dr. Ribamar Alves

40 Edson Duarte

41 Eduardo Barbosa

42 Eduardo Cunha

43 Eduardo Gomes

44 Eduardo Sciarra

45 Elimar Máximo Damasceno

46 Eliseu Padilha

47 Eliseu Resende

48 Enéas

49 Enivaldo Ribeiro

50 Eunlcio Oliveira

51 Fábio Souto

52 Félix Mendonça

53 Feu Rosa

54 Francisco Garcia

55 Francisco Turra

56 Gastão Vieira

57 Geraldo Resende

58 Geraldo Thadeu

59 Gilberto Nascimento

60 Gonzaga Mota

61 Gonzaga Patriota

62 Gustavo Fruet

63 Helenildo Ribeiro

64 Henrique Eduardo Alves

65 Ibrahim Abi-Ackel

66 lnaldo Leitão

67 Inocêncio Oliveira

68 Ivan Ranzolin

69 Jair Bolsonaro
70 João Almeida

71 João Batista

72 João Campos

73 João Fontes

74 João Matos

75 João Paulo Gomes da Silva

76 João Tota

77 Joaquim Francisco

78 Jose Carlos Aleluia
79 José Carlos Araújo

80 José Carlos Elias

81 José Carlos Martinez

82 José Chaves
83 José Unhares

84 José Militão

85 José Múcio Monteiro

86 José Priante

PSDB

PFL
PMDB
PV
PP
PPS

PSB

PTB

PSB

PV
PSDB

PP
PSDB
PFL

PRONA

PMDB
PFL

PRONA

PP
PMDB

PFL

PT8

S.PART.

PP
PP
PMDB

PPS
PPS

PSB
PSOB

PSB

PMDB
P$OB

PM08

PP
S.PART.

PFL

PP
PTB
PSDB
PFL
PSDB

PT

PMDB

PL
PP

PTB
PFL
PFL

PTB
PTB
PTB
pp

PTB
PTB
PMDB

MG
TO
RS

RJ
PR

SP
SP

MG

MA

BA

MG

RJ

TO
PR

SP
RS

MG
SP
PB
CE
BA

BA

ES
AM

RS

MA

MS
MG

SP
CE

PE

PR
AL

RN

MG

PB
PE

SC

RJ

BA
SP
GO

SE

SC
MG
AC

PE
BA
BA
ES
PR

PE

CE
MG
PE
PA
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87 José Rocha

88 José Santana de Vasconcellos
89 José Thomaz Nonô
90 Javair Arantes
91 Jovino Cândido

92 Juíza Denise Frossard
93 Júlio Delgado
94 Julio Lopes

95 Julio Semeghini

96 Júnior Betão
97 Jutahy Junior

98 Kelly Moraes

99 Laura Carneiro
100 Leonardo Mattos

101 Leonardo Monteiro
102 Leonardo Picciani

103 Leônidas Cristino
104 Lobbe Neto

105 Luciano Zica
106 Luis Carlos Heinze

107 Luiz Carlos Hauly
108 Luiz Piauhylino

109 Manoel Salviano
110 Marcelino Fraga

111 Marcelo Guimarães Filho
112 Marcelo Orliz

113 Marcondes Gadelha
114 Marcos de Jesus

115 Marcus Vicente

116 Maria Hêlena
117 Mário Negromonte

118 Maurício Rands
119 Milton Bàrbosa

120 Moroni Torgan

121 Nárcio Rodrigues
122 Neiva Moreira

123 Nelson Meurer

124 Neutoh Lima

125 Ney Lopes
126 !'lidas Ribeiro

127 Nilson Pinto
128 Onyx Lorenzoni
129 Osmânio Pereira
130 Osmar Serraglio

131 Osvaldo Biolchi

132 Paulo Kobayashi
133 PáuloRubem Santiago
134 Pedro Novais

135 Philemon Rodrigues
136 Professora Raquel Teixeira
137 Promotor Afonso Gil
138 Rafael Guerra
139 Raimundo Santos
140 Raul Jungmann

141 Renato Casagrande

PFL

PL
PFL
PSDB
PV

PSDB

PPS
PP

PSDB
PPS

PSDB
PTS

PFL
PV
PT

PMDB
PPS
PSDB
PT

PP

PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PV

PTB
PL
PTB
PMDB
PP

PT
PFL
PFL
PSOB
POT
PP
PTB
PFL
PSOB
PSDB
PFL
S.PART.
PMOB

PMDB
PSOB
PT
PMOB

PTB
PSOB
pCdoB
PSDB
PL
PMOB
PSB

BA
MG

AL
GO

SP

RJ
MG
RJ

SP
AC
BA
RS

RJ
MG
MG
RJ

CE
SP
SP

RS

PR

PE
CE
ES
BA

SP

PB

PE
ES
RR
BA

PE
BA
CE
MG

MA
PR

SP
RN

PA

PA
RS
MG
PR

RS
SP
PE
MA

PB
GO
PI
MG
PA
PE
es
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142 Ricardo Fiuza
143 Robério Nunes

144 Roberto Brant

145 Roberto Magalhães
146 Roberto Pessoa
147 Rommel Feijó
148 Ronaldo Caiado
149 Rose de Freitas

150 Sandra Rosado

151 Sebastião Madeira

152 Sérgio Miranda

153 Severiano Alves

154 Severino Cavalcanti

155 Sigmaringa Seixas

156 Silas Brasileiro

157 Silas Câmara
158 Simão Sessim

159 Suely Campos
160 Tadeu Filippelli

161 Thelma de Oliveira

162 Vicente Arruda

163 Vicente Cascione

164 Vicentinho

165 Waldemir Moka

166 Walter Feldman
167 Welinton Fagundes

168 Wilson Santiago
169 Veda Crusius

170 Zé Gerardo

171 Zenaldo Coutinho

172 Zequinha Marinho

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PP
PFl
PFl
PTB
PFl

PSDB
PFl

PSDB
PMDB
PSDB

PCdoS

PDT

PP

PT
PMDB
PTS

PP

PP

PSDB
PSDB

PTB

PT

PMDB

PSDB
Pl
PMDB

PSDS

PMDB

PSDB

PTS

PE

SA
MG
PE
CE
CE
GO
ES
RN

MA
MG

BA
PE

DF

MG
AM

RJ

RR

MT

CE
SP

SP
MS

SP

MT
PS

RS
CE

PA

PA

Agosto de 2003

Assinaturas que Não Conferem

Nome do Parlamentar

1 Ajax Canziani

2 Antonio Carlos Mendes Thame

3 Carfos Dunga
4 Colbert Martins
5 Dr. Helena

6 Edison Andrino

7 Josías Quintal

8 Maria Lucia

9 Nilion Capixaba
10 Pedro Corrêa
11 Regínaldo Germano
12 Takayama
13 Tatico

Partido UF

PTS PR

PSDB SP

PTB PB

PPS BA

PSDB RJ

PMDB SC

PSB RJ
PMDB RJ
PTB RO
PP PE
PFl BA
PSB PR
PTS DF

Assinaturas Repetidas

Nome do Parlamentar

1 Francisco Turra

2 Veda Crusius

Partido

PP
PSDS

UF

RS
RS

Assinaturas Repetidas
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Ofício n° 150/2003

Brasília, 29 de julho de 2003

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

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

Emenda à Constituição do Roberto Magalhães, que
"Acrescenta o §8° ao art. 150, da Constituição Federal,
estabelecendo limites para as alíquotas do imposto de
renda incidentes sobre a remuneração dos trabalha
dores, empregados ou autônomos", contém número
suficiente de signatários, constando a referida propo
sição de:

172 assinaturas confirmadas;
013 assinaturas não confirmadas;
002 assinaturas repetidas;
Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva,

chefe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 120, DE 2003

(Do Sr. Luiz Sérgio e outros)

Dá nova redação ao §1° do art. 58
da Constituição Federal.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex
to constitucional:

Artigo único. O § 1° do art.58 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.58
§1° Na constituição das Mesas e de

cada comissão, é assegurada, tanto quanto
possível, a representação proporcional dos
partidos ou dos blocos parlamentares que
participam de cada Casa, na proporção dos
votos obtidos na última eleição geral para a
Câmara dos Deputados e Senado, respecti
vamente <l.

Justificação

A legitimidade do mecanismo da representação
política baseia-se na maneira fidedigna com que os re
sultados eleitorais são traduzidos em postos de autori
dade nas instituições públicas. Ao vencedor da disputa
eleitoral cabe uma parcela maior da autoridade e do

poder, na medida em que esta repartição reflete de
maneira idônea a voz das urnas. Nada mais natural
que o resultado nas urnas seja o critério determinante
na distribuição dos cargos da Mesa do Senado e da
Câmara dos Deputados e de suas comissões. Recu
sareste critério como legítimo seria aceitar o absurdo
de que um partido derrotado nas urnas alcançasse a
presidência de uma das Casas do Legislativo ou das
comissões em virtude de migração partidária entre
parlamentares. Tal situação fi~uraria um desrespeito à
manifestação da vontade popular. .O Colégio de líde
res em decisão recente referendou nossa posição ao
estabel.ecer com critério de composição da Mesa da
Câmara .os resultados eleitoraise não a composição
parlamentar atual do partido. Esta emenda visa por
tanto tornarpermanente o critério eleitoralpara a com
po~ição da Mesa das duas casas do Legislativo. Em
vista do exposto pedimos sua aprovação.

Sala das Sessões, 24 de julho de 2003. - Depu
tado Luiz Sérgio.

Proposição: PEC N° 120/03
Autor:·· Luíz Sergio e outros
Data de Apresentação: 24-07-03
Ementa: Dá nova redação ao § 1° do art. 58 da
Constituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: Sim

Total de Assinaturas:
Confirmadas:181
Não Conferem:7
Fora dó Exercício:O
RepetidEl.s:5
Hegíveis:O
Retiradas:O

Assinaturas Confirmadas

1 - ADÃO PRETIO (PT - RS)
2 - AFFONSO CAMARGO (pSDB - PR)
3 - ALBERTO FRAGA (PMDB - DF)
4 - ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR)
5 - ALEX CANZIANI (PTB - PR)
6 - ALMEIDA DE JESUS (PL - CE)
7 - ALMERINDA DE CARVALHO (PSB - RJ)
8 - ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB - SP)
9 - ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ)
10 - ANDRÉ ZACHAROW (PDT - PR)
11 - ANGELA GUADAGNIN (PT - SP)
12 - ANíBAL GOMES (PMDB - CE)
13 - ANTONIO CAMBRAIA (PSOB - CE)
14 - ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ)
15 - ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB
-SP)
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16 - ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP)
1'7 - ANTONIO JOAQUIM (PP - MA)
18 - ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP)
19 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB - CE)
20 - ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP)
21 - ARNON BEZERRA (PSDB - CE)
22 - AROLDO CEDRAZ (PFL - BA)
23 - ARY VANAZZI (PT - RS)
24 - ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA)
2,5 - ÁTILA LINS (PPS - AM)
26 - AUGUSTO NARDES (PP - RS)
27 - BARBOSA NETO (PMDB - GO)
28 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG)
29 - CABO JÚLIO (PSB - MG)
30 - CARLlTO MERSS (PT - SC)
31 - CARLOS ABICALlL (PT - MT)
32 - CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB - GO)
33 - CARLOS MOTA (PL - MG)
34 - CLEUBER CARNEIRO (PFL - MG)
35 - CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO)
36 - DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA)
37 - DARCI COELHO (PFL - TO)
38 - DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS)
39 - DAVI ALCOLUMBRE (PDT - AP)
40 - DELEY (PV - RJ)
41 - DELFIM NETTO (PP - SP)
42 - DILCEU SPERAFICO (PP - PR)
43 - DR, BENEDITO DIAS (PP - AP)
44 - DA. EVILÁSIO (PSB - SP)
45 - DA. HÉLIO (PDT - SP)
46 - DR. PINOTTI (PMDB - SP)
47 - DA. RIBAMAR ALVES (PSB - MA)
48 - DR. ROSINHA (PT - PR)
49 - EDISON ANDRINO (PMDB - SC)
50 - EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG)
51 - EDUARDO CAMPOS (PSB - PE)
52 - EDUARDO PAES (PSDB - RJ)
53 - EDUARDO SCIARRA (PFL - PR)
54- EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
55 - ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA 
SP)
56 - ELlSEU PADILHA (PMDB - RS)
57 - ENIO BACCI (PDT - RS)
58 - ENIVALDO RIBEIRO (PP - PB)
59 - FERNANDO FERRO (PT - PE)
60 - FERNANDO GABEIRA (PT - RJ)
61 - FEU ROSA (PP - ES)
62 - FRANCISCA TRINDADE ( - )

63 - FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ)
64 - FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR)
65 - GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA)
66 - GERALDO RESENDE (PPS - MS)
67 - GERALDO THADEU (PPS - MG)
68 - GIACOBO (PL - PR)
69 - GILBERTO NASCIMENTO (PSB - SP)
70 - GONZAGA MOTA (PSDB - CE)
71 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
72 - HENRIQUE AFONSO (PT -AC)
73 - HENFlIQUE EDUARDO ALVES (PMDB - RN)
74- HERCULANO ANGHINETTI (PP - MG)
75 - HOMERO BARRETO (PTB - TO)
76 - IARA BERNARDI (PT - SP)
77 -INALDO LEITÃO (PL - PB)
78 - IRIS SIMÕES (PTB - PR)
79 -IVANRANZOLlN (PP - SC)
80 - JACKSON BARRETO (PTB - SE)
81 - JAIME MARTINS (PL - MG)
82 - JAIR BOLSONARO (PTB - RJ)
83 - JEFFERSON CAMPOS (PSB - SP)
84 - JOÃO BATISTA (PFL - SP)
85 - JOÃO GRANDÃO (PT - MS)
86 - JOÃO LEÃO (PL - BA)
87 - JOÃO MAGALHÃES (PTB - MG)
88 - JOÃO MATOS (PMDB - SC)
89 - JORGE ALBERTO (PMDB - SE)
90 - JORGE BITTAR (PT - RJ)
91 - JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP)
92 - JOSÉ JANENE (PP - PR)
93 - JOSÉ MENTOR (PT - SP)
94 - JOSÉ PIMENTEL (PT - CE)
95 - JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)
96 - JOSÉ THOMAZ NONÔ (pFL - AL)
97 - JOSllÉ BENGTSON (PTB - PA)
98 - JOVAIR ARANTES (PSDB - GO)
99 - JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)
100 - JUíZA DENISE FROSSARD (PSDB - RJ)
101 -JÚLIO DELGADO (PPS - MG)
102 - JÚLIO REDECKER (PSDB - RS)
103 - JÚNIOR BETÃO (PPS - AC)
104 - KELLY MORAES (PTB - RS)
105 - LAURA CARNEIRO (PFL - RJ)
106 - LEONARDO PICCIANI (PMDB - RJ)
107 - LEONARDO VILELA (PP - GO)
108 - LUCI CHOINACKI (PT - SC)
109 - LUCIANO CASTRO (PL - RR)
110- LUCIANO ZICA (PT - SP)
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111 - LUIZ ALBERTO (PT - BA)
112 - LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO)
113 - LUIZ COUTO (PT - PB)
114 - LUIZ SÉRGIO (PT - RJ)
115 - MARCELO CASTRO (PMDB - PI)
116 - MARIA DO CARMO LARA (PT - MG)
117 - MARIA LUCIA (PMDB ..... RJ)
118 - MARIÂNGELA DUARTE (PT - SP)
119 - MARINHA RAUPP (PMDB - RO)
120 - MAURíCIOQUINTELLA LESSA (PSB - AL)
121 - MAURíCIOHANDS (PT - PE)
122 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)
123 - MAURO LOPES (PMDB - MG)
124 - MEDEIROS (PL - SP)
125 - MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
126 - MILTON CAROlAS (PTB - RS)
127 - MOACIR MICHELETIO (PMDB - PR)
128 - NARCIO RODRIGUf.:S (PSDB - MG)
129 - NEIVA MOREIRA (PDT - MA)
130 - NELSON BORNIER (pSB - RJ)
131 - NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
132 - NEUGIMAR FRAGA (PL - ES)
133 - NEUTON LIMA (PTB - SP)
134 - ODAIR (PT - MG)
135 - ORLANDO DESCONSI (PT - RS)
136 - ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP)
137 - OSMÂNIO PEREIRA (S.PART. - MG)
138 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR)
139 - OSVALDO REIS (PMDB - TO)
140 - PASTOR REINALDO (PTB - RS)
141 - PATRUS ANANIAS{PT - MG)
142 - PAULO BALTAZAR(PSB - RJ)
143 - PAULO BAUER (PFL - SC)
144 - PAULO BERNARDO (PT - PR)
145 - PAULO FEIJó (PSDB - RJ)
146 - PAULO KOBAYASHI. (PSDB - SP)
147 - PAULO MARINHO (PL - MA)
148 - PAULO PIMENTA (PT - RS)
149 - PAULO RATIES (-)
150 - PAULO ROOHA (PT - PA)
151 - PEDRO Cf-iÁVES (PMDB - GO)
152 - PEDRO O()RRÉA (PP - PE)
153 - P~DRO NOVAIS (PMDB - MA)
154 - PHILEMON RODRIGUES (PTB - PB)
155 - PqMPEOD~MATTOS (PDT - RS)
156 - Rj.\FAELGUERRA (PSDB - MG)
157 - RpGINALD() GERI\J1ANO (PFL - BA)
158 - RENATO OASAGRANDE (PSB - ES)

159 - ROBERTO BALESTRA (PP - GO)
160 - ROBERTO BRANT (PFL - MG)
161 - ROBERTO FREIRE (PPS - PE)
162 - ROBERTO GOUVEIA (PT - SP)
163 - ROBERTO MAGALHÃES (PTB - PE)
164 - ROBERTO PESSOA (PL - CE)
165 - RODRIGO MAIA (PFL - RJ)
166 - ROMEU QUEIROZ (PTB -MG)
167 - RONALDO DIMAS (PSDB - TO)
168 - SANDRA ROSADO (PMDB - RN)
169 - SELMA SCHONS (PT- PR)
170 -SERAFIM VENZON (PSDB - SC)
171 - SEVER1ANO ALVES (PDT - BA)
172 - SIMÃO SESSIM (PP - RJ)
173 - THELMA DE OLIVEIRA (PSDB - MT)
174 - VALDEMAR COSTA NETO (PL - SP)
175 - VANESSAGRAZZIOTIN (PCdoB - AM)
176 - VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG)
177 - VITTORIO MEDIOLl (PSDB - MG)
178 - WALTER PINHEIRO(PT - BA)
179 - WELlNTON FAGUNDES (PL - MT)
180 - YEDA CRUSIUS (PSDB - RS)
181 - ZULAIÉ OOBRA(PSDB - SP)

Assinaturas que não Conferem

1 - COLBERT MARTINS (PPS - BA)
2 - DA. HELENO (PSDB - RJ)
3 - FÁTIMA BEZERRA (PT - RN)
4 - IRINY LOPES (PT - ES)
5 - JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA)
6 - MANINHA (PT - DF)
7 - OSVALDO BIOLOHI (PMDB - RS)

Assinaturas Repetidas

1 - JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)
2 - LUIZ BITIENCOURT (PMDB - GO)
3 - LUIZ SÉRGIO (PT - RJ)
4 - MAURO LOPES (PMDB - MG)
5 - ROBERTO PESSOA (PL - CE)

Ofício n° 1531 2003

Brasília, 29 de julho de 2003

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

Senhor Secretário-Geral,



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 121, DE 2003

(Do Sr. Almir Moura e outros)

Justificação

A reforma da legislação trabalhista significa a
modernização das relações de trabalho.

Dá nova redação aos incisos 11 e IV
do art. 8° da Constituição Federal, a fim
de dispor sobre a liberdade sindical.

Despacho: Apense-se esta à PEC N°
29/2003.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação doPlenário

IV - é devida contribuição negociai de
todos os trabalhadores abrangidos pela ne
gociação coletiva ao sindicato que celebrou
acordo ou convenção coletiva que tenha be
neficiado esses trabalhadores, além de ou
tras contribuições previstas na norma coleti
va, durante a sua vigência;

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

"Art. 8° .
11 - organizações sindicais representa

tivas de trabalhadores e empregadores po
dem constituir federações, confederações e
centrais sindicais e a elas se filiarem, e
qualquer uma dessas entidades pode fili
ar-se a organizações internacionais de tra
balhadores e empregadores;
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Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Julgamos que é fundamental iniciar a reforma
Emenda à Constituição do Sr. Deputado Luiz Sérgio e pela alteração do nosso modelo sindical, que ainda
Outros, que "Dá nova redação ao § 1° do art. 58 da prevê a unicidade e a contribuição sindical compulsó-
Constituição Federal", contém número suficiente de ria, antigo imposto sindical.
signatários, constando a referida proposição de: O modelo mais democrático para reger as rela-

181 assinaturas confirmadas; ções entre sindicatos e entre esses e seus represen-
OO? assinaturas não confirmadas; tados é o de liberdade sindical, que não é plenamente
005 assinaturas repetidas. adotada pelo Brasil.
Atenciosamente, Ruthier de Sousa Silva, Apesar de o caput do art. 8° da Constituição Fe-

Chefe deral dispor ser livre a associação profissional ou sin
dical, determina que sejam observados limites a essa
liberdade.

O primeiro limite é a vedação de criar "mais de
uma organização sindical, em qualquer grau, repre
sentativa de categoria profissional ou econômica, na
mesma base territorial, que será definida pelos traba
lhadores ou empregadores interessados, não poden
do ser inferior à área de um Município" (inciso 11).

Assim, devem ser obedecidos os critérios de ca
tegoria profissional e de base territorial. Não é permi
tido que os trabalhadores criem um sindicato por em
presa, tampouco que escolham um sindicato de outra
categoria para representá-los; metalúrgicos repre
sentando professores, por exemplo.

Outrossim, ainda é devido o imposto sindical,
compulsoriamente cobrado dos trabalhadores e em
pregadores que integram a categoria profissional e
econômica, respectivamente, independente da atua
ção do sindicato.

Cumpre esclarecer que, à época em que a con
tribuição sindical compulsória foi instituída, a entidade
sindical era considerada integrante do Estado e cum
pria algumas de suas funções, como oferecer assis
tência médica e jurídica obrigatória.

Não é mais possível conceber a entidade sindical
dessa forma. Após a Constituição de 1988, é inconstitu
cional exigir dos sindicatos que cumpram qualquer fun
ção, que não seja prevista em seus estatutos. O Estado
não pode mais impor funções ao sindicato.

Julgamos, portanto, que deve efetivamente ser ex
tinta a cobrança compulsória, que tem caráter de im
posto, sem qualquer obrigação de contraprestação.

Por outro lado, não é justo que um sindicato que
legitimamente luta pelos interesses de seus repre
sentados somente receba a contribuição associativa.

Acreditamos ser justo que todos os beneficia
dos pela atuação do sindicato contribuam para a sua
manutenção, como forma de retribuir a atuação sindi
cal, que gera custos para manutenção de uma estru
tura mínima.

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

Art. 1° Os incisos 11 e IV do art. 8° da Constitui
ção Federal passam a vigorar com a seguinte reda
ção:



Assinaturas Confirmadas

Possui Assinaturas Suficientes: Sim

Total de Assinaturas:
Confirmada.s: 186
Não Conferem: 27
Fora do Exercício: O
Repetidas: 4
lIegiveis: 1
Retiradas: O

1 - ABELARDO LUPION (PFL - PR)
2 - ADAUTO PEREIRA (PFL - PB)
3 - ADELOR VIEIRA (PMDB - SC)
4 - AGNALDO MUNIZ (PPS - RO)
5 - ALBERTO FRAGA (PMDB - DF)
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É fundamental que a liberdade sindical seja as- 6 - ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR)
segurada em todos os seus efeitos e, portanto, altera- 7 - ALCEU COLLARES (POT - RS)
mos também a redação do inciso lido art. 8° da Cons- 8 - ALEX CANZIANI (PTB - PR)
tituição para garantir a nossa adequação ao modelo 9 - ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA)
mais democrático de representação sindical, em que 10 - ALMEIDA DE JESUS (PL - CE)
os representados têm garantidas a escolha, a organi- 11 _ ALMERINDA DE CARVALHO (PSB - RJ)
zação e a criação da entidade que os representará. 12 _ ALMI R MOURA (PL _ RJ)

A nossa proposta garante o livre exercício dos
direitos sindicais, o que significa o respeito do Estado 13 - AMAURI ROBLEDO GASQUES (PRONA - SP)

14 - ANDRÉ LUIZ (PMOB - RJ)
pelo movimento sindical, que pode se organizar da 15 -ANDRÉ ZACHA.ROW (PDT. _ PR)
forma que melhor lhe aprouver, sem as limitações de
categoria ou base territorial. É respeitada, portanto, a 16 - ANGELA GUADAGNIN (PT - SP)
manifestação dos interlocutores sociais. 17 - ANN PONTES (PMDB - PA)

A liberdade sindical é principio fundamental da 18 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)
Organização Internacional do Trabalho - OIT, que es- 19 - ANTÔNIOCARLOS BIFFI· (PT - MS)
timula a sua adoção por todos os Estados-membros. 20 - ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB

A Convenção Internacional do Trabalho n° 87, - SP)
que até hoje não pôde ser ratificada e incorporada 21 - ANTONIO JOAQUIM (PP - MA)··
pelo Brasil~ em vi.rtude dos dispositivos constituciona- 22 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB - CE)
is que pretendemos alterar, é considerada uma das 23 - ARNON BEZERRA (PSDB - CE)
normas essenciais pela OIT. 24 - AROLDO CEDRAZ{PFL - BA)

Jàatingimos maturidade democrática suficiente 25 - ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA)
para adotarmos o modelo de liberdade sindical. 26 -ÁTILA LINS (PPS - AM)

Ossindicatos são, nos termosda nossa propos- 27 - ÁTILA LIRA (PSDB _ PI)
ta, legítimos representantes de t~abalhadores e em- 28 _ AUGUSTO NARDES (PP _ RS)
pregadores, sem a limitação de categoria ou base ter- 29 _ B. SÁ (PPS _ PI)
ritorial.

30- BENEDITO DE'L1RA (PP - AL)
A negociação coletiva é estimulada·mediante a 31 _ BER.NARDO ARISTO.N(PSB _ RJ)

participação de representantes legítimos e não im-
postos, como no ordenamento jurídico vigente. 32 - BISPO WANOERVAL (PL - SP)

Contamos, portanto, como apoio de nossos no- 33 - BONIFAcioOE ANDRADA (PSDB - MG)
bres Pares, a fim de aprovar a presente Proposta de 34 - BOSCO COSTA (PSDB - SE)
Emenda à Constituição. 35 - CABO JÚLIO (PSB - MG)

Sala das Sessões, 24 de julho de 2003. - Depu- 36 - CARLOS MOTA (PL - MG)
tado Alrnir Moura. 37 - CARLOS NADER (PFL - RJ)

38 - CARLOS SANTANA (PT - RJ)
39 - CELSO RUSSOMANNO (PP - SP)
40 - CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS)
41 - CHICO DA PHINCESA(PL - PR)
42 - CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO)
43 - CORIOLANO SALES (PFL - BA)
44 - CORONEL ALVES (PL - AP)
45 - COSTA FERREIRA (PFL - MA)
46 - CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG)
47 - DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA)
48 - DARCI COELHO (PFL - TO)
49 - DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS)
50 - DELFIM NETTO (PP - SP)
51 - DILCEU SPERAFICO (PP - PR)
52 - DA. EVILÁSIO (PSB - SP)
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5:3 - DA. FRANCISCO GONÇALVES (PTB - MG)
54 - DA. RIBAMAR ALVES (PSB - MA)
55 - EDSON DUARTE (PV - BA)
56 - EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG)
57 - EDUARDO GOMES (PSDB - TO)
58 - EDUARDO PAES (PSDB - RJ)
59 - EDUARDO SCIARRA (PFL - PR)
60 - ELAINE COSTA (PTB - RJ)
61 - ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA 
SP)
62 - ELlSEU MOURA (PP - MA)
63 - ELlSEU RESENDE (PFL - MG)
64 - ENIVALDO RIBEIRO (PP - PB)
65 - FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA)
66 - FERNANDO DINIZ (PMDB - MG)
6"7 - FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ)
68 - FRANCISCO APPIO (PP - RS)
69 - FRANCISCO GARCIA (PP - AM)
70 - FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR)
71 - FRANCISCO TURRA (PP - RS)
72 - GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA)
73 - GERALDO RESENDE (PPS - MS)
74 - GERALDO THADEU (PPS - MG)
75 - GILBERTO NASCIMENTO (PSB - SP)
76 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
77 - GUSTAVO FRUET (PMDB - PR)
78 - HELENILDO RIBEIRO (PSDB - AL)
79 - HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB - RN)
80 - HOMERO BARRETO (PTB - TO)
81 - ILDEU ARAUJO (PRONA - SP)
82 -INALDO LEITÃO (PL - PB)
83 - INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE)
84 - JAIR BOLSONARO (PTB - RJ)
85 - JOÃO BATISTA (PFL - SP)
86 - JOÃO CALDAS (PL - AL)
8"7 - JOÃO CAMPOS (PSDB - GO)
88 - JOÃO MENDES DE JESUS (PSL - RJ)
89 - JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (PL - MG)
90 - JOÃO PIZZOLATTI (PP - SC)
91 - JOÃO TOTA (PP - AC)
92 - JOSÉ BORBA (PMDB - PR)
93 - JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA)
94 - JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB - PR)
95 - JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ)
96 - JOSÉ IVO SARTORI (PMDB - RS)
97 - JOSÉ L1NHARES (PP - CE)
98 - JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL - PE)
99 - JOSÉ MILlTÃO (PTB - MG)

100 - JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB - PE)
101 - JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)
102 - JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA)
103 - JOVAIR ARANTES (PSDB - GO)
104 - JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)
105 - JÚLIO DELGADO (PPS - MG)
106 - LEONARDO MAnOS (PV - MG)
107 - LEONARDO VILELA (PP - GO)
108 - LEÔNIDAS CRISTINO (PPS - CE)
109 - LUOIANO CASTRO (PL - RR)
110- LUCIANO LEITOA (PDT - MA)
111 - LUCIANO ZICA (PT - SP)
112 - LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP)
113 - LUIZ BITTENCOURT (PMDB ~ GO)
114 - LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)
115 - MANATO (PDT - ES)
116 - MARCELlNO FRAGA (PMDB - ES)
117 - MARCELO CASTRO (PMDB - PI)
118 - MARCELO ORTtZ (PV - SP)
119 - MARCONDES GADELHA (PTB - PB)
120 - MAURO LOPES (PMDB - MG)
121 - MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
122 - MILTON CARDIAS (PTB - RS)
123 - MILTON MONTI (PL - SP)
124 - MIRIAM REtD (PSB - RJ)
125 - NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
126 - NELSON MEURER (PP - PR)
127 - NELSON PROENÇA (PPS - RS)
128 - NILSON PINTO (PSDB - PA)
129 - NILTON CAPIXABA (PTB - RO)
130 - ODAIR (PT - MG)
131 - ODíLlO BALB1NOTTI (PMDB - PR)
132 - OLIVEIRA FILHO (PL - PR)
133 - OSMÂNIO PEREIRA (S.PART. - MG)
134 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR)
135 - OSÓRIO ADRIANO (PFL - DF)
136 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)
13"7 - OSVALDO REIS (PMDB - TO)
138 - PAES LANDIM (PFL - PI)
139 - PASTOR AMARILDO (PSB - TO)
140 - PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR)
141 - PASTOR PEDRO RIBEIRO (PTB - CE)
142 - PASTOR REINALDO (PTB - RS)
143 - PATRUS ANANIAS (PT - MG)
144 - PAULO BALTAZAR (PSB - RJ)
145 - PAULO BAUER (PFL - SC)
146 - PAULO BERNARDO (PT - PR)
147 - PAULO GOUVÊA (PL - RS)
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148 - PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)
149 - PAULO LIMA (PMDB - SP)
150 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO)
151 - PEDRO FERNANDES (PTB - MA)
152 - PHILEMON RODRIGUES (PTB - PB)
153 - RAIMUNDO SANTOS (PL- PA)
154 - REINALDO BETÃO (PL - RJ)
155 - RENATO CASAGRANDE (PSB - ES)
156 - RENATO COZZOLlNO (PSC - RJ)
157 - RICARDO BARROS (PP - PR)
158 - RICARDO IZAR (PTB - SP)
159 - RIGARTE DE FREITAS (PTB - Mn
160 - ROBERTO BALESTRA (PP - GO)
161 - ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ)
162 - ROBERTO PESSOA (PL - CE)
163 - ROD RIGO MAIA (PFL - RJ)
164 - ROGÉRIO SILVA (PPS - MT)
165 - ROMEL ANIZIO (PP - MG)
166 - ROMEU QUEIROZ (PTB - MG)
167 - RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)
168 - RONIVON SANTIAGO (PP - AC)
169 - RUBINELLI (PT - SP)
170 - SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP)
171 - SANDES JÚNIOR (PP - GO)
172 - SANDRO MABEL (PL - GO)
173 - SARAIVA FELIPE (PMDB - MG)
174 -SELMA SCHONS (PT - PR)
175 - SERAFIM VENZON (PSDB - SC)
176 - SEVERIANO ALVES (PDT- BA)
177 - SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG)
178 - SIMÃO SESSIM (PP - RJ)
179 - TAKAYAMA (PSB - PR)

180 - TELMA DE SOUZA (PT - SP)
181 - VALDENOR GUEDES (PP - AP)
182 - VICENTE ARRUDA (PSDB - CE)

183 - WLADIMIRCOSTA (PMDB - PA)
184 - ZÉ LIMA (PP - PA)
185 - ZEQUINHA MARINHO (PTB - PA)
186 - ZICO BRONZEADO (PT - AC)

Assinaturas que não Conferem

1 - ANTONIO CRUZ (PTB - MS)
2 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)
3 - COLBERT MARTINS (PPS - BA)
4 - DAVI ALCOLUMBRE (PDT - AP)
5 - EDMAR MOREIRA(pL - MG)
6 - EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
7 - FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ)

8 - JOSÉ RAJÃO (PSDB - DF)
9 - JÚNIOR BETÃO (PPS - AC)
10- L1NDBERG FARIAS (PT - RJ)
11 - MARIA HELENA (PMDB - RR)
12 - MARIA LUCIA (PMDB - RJ)
13 - MÁRIO ASSAD JÚNIOR (PL - MG)
14 - MÁRIO HERINGER (PDT - MG)
15- MAURíCIO RABELO·(PL- TO)
16 - MAX ROSENMANN (PMDB - PR)
17 - NEIVA MOREIRA (PDT- MA)
18 - NILTON BAIANO (PP - ES)
19 - PASTOR FRANCISCO bLíMPIO (PSB - PE)
20 - RAFAEL GUERRA (PSDB - MG)
21 - ROBSON TUMA (PFL - SP)
22 - SILAS CÂMARA (PTB - AM)
23 - VIEIRA REIS (PMDS - RJ)
24 - WELLlNGTON ROBERTO (PL - PB)
25 - WILSON SANTIAGO (PMDB - PB)
26 - ZONTA (PP __ Se)
27 - ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP)

Assinaturas Repetidas

1 - ALMIR MOURA (PL - RJ)
2 - JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ)
3 - MILTON CAROlAS (PTB - RS)
4 - PAULO GOuvÊA (PL - RS)

Ofício n° 152./ 2003

Brasília, 28 de julho de 2003

A Sua Senhoria o Senhor

Dr. Mozart Vianna de Paiva

Secretário-Geral da Mesa

Nesta

Senhor Secretário-Geral,

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de
Emenda à Constituição do Sr. Deputado Almir Moura
e outros, que "Dá nova redação aos incisos 11 e IV do
art. 8° da Constituição Federal, a fim de dispor sobre a
liberdade sindical", contém número suficiente de sig
natários, constando a referida proposição de:

186 assinaturas confirmadas;
027 assinaturas não confirmadas;
004 assinaturas repetidas;
001 assinatura ilegível.
Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva,

Chefe
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PROJETO DE LEI N° 1.539, DE 2003
(Do Sr. João Paulo Gomes da Silva)

Acrescenta parágrafo 3° ao art.74 do
Código Brasileiro de Trânsito - Lei nO
9.503, de 23 setembro de 1997.

Despacho: Apense-se este ao
PL-2889/1997.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica acrescido o Parágrafo terceiro ao ar

tigo 74 da Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997, com
a seguinte redação:

§3° Aos Poderes Públicos é vedada
qualquer modalidade de cobrança decor
rente da utilização de via pública, por veícu
lo, a título de estacionamento.

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

Justificação

São incontáveis as razões que temos para apre
sentar a Proposição em epígrafe, objetivando acabar
com esta injustiça largamente praticada por Adminis
trações Municipais em vários quadrantes deste país;
dentre as quais elencamos as seguintes:

Todas as Prefeituras já percebem 50% (cin
qüenta por cento) do IPVA relativamente aos veículos
registrados nos respectivos municípios, em valores
suficientes para a promoção da conservação, sinali
zação e fiscalização das vias públicas; sem se falar
nas multas arrecadadas.

Do ponto de vista do Direito Tributário a cobran
ça parece ter a conotação de "Taxa", paga pela utili
zação do leito de via pública. Contudo, para que isto
fosse possível, os recursos arrecadados a este título,
de Taxa, deveriam ser empregados na restauração,
conservação e fiscalização deste bem; para o que já
existem os Impostos e até as "Multas". Assim, a co
brança de "Estacionamento" se escora no mesmo
fato gerador do IPVA, do IPTU, das multas e etc; ca
racterizando sua ilegalidade.

Se não bastar, diga-se que nenhuma Prefeitura
se responsabiliza por danos causados aos veículos
regularmente estacionados nas "Faixas Azuis", dife
rentemente do que ocorre com os estacionamentos
particulares, sempre obrigados a indenizar.

Finalmente, é forçoso registrar que em quase to
dos os municípios mais populosos do país já se pen-

sou no rodízio de veículos como fórmula, aliás incons
titucional, a nosso ver, para reduzir os congestiona
mentos no trânsito; ao mesmo tempo em que a voraci
dade arrecadatória faz proliferarem os estacionamen
tos rotativos bloqueando as laterais das pistas e em
perrando o trânsito; impedindo que elas cumpram sua
vocação.

Trata-se pois, de uma cobrança injusta, indevi
da, ilegal· e odiosa que deve ser extinta.

Diante do exposto, esperamos contar com o
apoio dos nobres colegas para ver aprovada a pre
sente proposição.

Sala das Sessões, 23 de julho de 2003. - Depu
tado João Paulo Gomes da Silva.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 500, DE 2003

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM N° 625/2002

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo dos Estados Unidos Me
xicanos sobre Isenção de Vistos em Pas
saportes Comuns, celebrado em Brasília,
em 23 de dezembro de 2000.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no dos Estados Unidos Mexicanos sobre Isenção de
Vistos em Passaportes Comuns, celebrado em Brasí
lia, em 23 de dezembro de 2000.

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

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, de 30 de julho de 2003. 
Deputada Zulaiê Cobra, Presidenta.
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MENSAGEM N° 625, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo entre
o Governo da RepúbHcaFederativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos
Mexicanos sobre Isenção de Vistos em
Passaportes Comuns, celebrado em Bra
sília, em 23 de novembro de 2000.

(Às Comi.ssões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional e Comissão de Cons
tituição e Justiça ede Redação (art. 54»

MENSAGEM N° 625

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com

binado com o art. 84, inciso VIII, da. Constituição Fe
deral, submeto à elevada consideração de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exterio
res, o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos
Mexicanos sobre Isenção de.Vistos em Passaportes
Comuns, celebrado em Brasília, em 23 de novembro
de 2000.

Brasília, 11 de julho de 2002. - Fernando Hen
rique Cardoso.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASILE O QOVERNO DOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SOBRE ISENCÃO DE VISTOS EM

PASSAPORTES COMUNS

O Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo dos Estados Unidos Mexicanos (doravante
denominados "Partes"),

Desejando intensificar as relações de amizade
existentes entre ambos os países;

Reconhecendo a conveniência de simplificar as
viagens de nacionais de um Estado ao território do
outro,

Acordam o seguinte:

ARTIGO I

Os nacionais da República Federativa do Brasil
e os nacionais dos Estados Unidos Mexicanos, porta
dores de passaportes comuns válidos, poderão en
trar, permanecer e sair do território do outro Estado,
para fins de turismo, trânsito e negócios, sem a ne
cessidade de visto.

ARTIGO 11

Os nacionais a que se refere o Artigo 1 deste
Acordo poderão permanecer no território do outro Esta
do, sem a necessidade de visto, pelo período de 90 (no
venta) dias, contados a partir da data de entrada, reno
vável desde que a permanência total não exceda a 180
(cento e oitenta) dias no período de um ano.

ARTIGO 111

Os nacionais mencionados no Artigo I do pre
sente Acordo poderão entrar, permanecer e sair do
território do outro Estado emtodos os portos abertos
ao tráfego internacional de passageiros.

ARTIGO IV

A dispensa de visto a que se refere o presente
Acordo não exime os nacionais de ambos os Estados
da obrigação de cumprir as leis e demais disposições
sobre entrada, permanência e saída de estrangeiros
no território do Estado receptor, em especial as relati
vas à matéria imigratória.

ARTIGO V
As Partes reservam-se o direito de negar a en

trada ou reduzir a permanência em seu território de
nacionais do outro Esta.do considerados indesejáveis.

ARTIGO VI

O disposto neste Acordo não afetará as leis e
normas internas de ambos os Estados, concernentes
ao regime de entrada, permanência e saída dos naci
onais estrangeiros.

ARTIGO VII

As autoridades competentes de ambas as Par
tes intercambiarão, por via diplomática, 30 (trinta)
dias antes da entrada em vigor do presente Acordo,
espécimes dos documentos de viagem mencionados
no Artigo I, com informação pormenorizada sobre
suas características e usos.

ARTIGO VIII

Caso haja modificação dos passaportes váli
dos, as Partes intercambiarão, por via diplomática,
espécimes de seus novos passaportes, com informa
ção pormenorizada sobre suas características e
usos, 45 (quarenta e cinco) dias antes de sua entrada
em circulação.

ARTIGO IX

As autoridades competentes de ambas as Par
tes informar-se-ão mutuamente, por via diplomática,
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com a mais breve antecipação, sobre quaisquer mu
danças nas respectivas leis e regulamentos sobre o
regime de entrada, permanência e saída dos nacio
nais estrangeiros dos territórios de seus respectivos
Estados.

ARTIGO X

Por motivos de segurança, ordem ou saúde pú
blicas, cada uma das Partes poderá suspender, total
ou parcialmente, a aplicação do presente Acordo. Tal
suspensão deverá ser notificada à outra Parte, por via
diplomática,· com a brevidade possível.

ARTIGO XI

1. O presente Acordo entrará em vigor 30 (trinta)
dias após a data em que o Governo da República Fe
derativa do Brasil comunique ao Governo dos Esta
dos Unidos Mexicanos o cumprimento dos requisitos
legais internos necessários para este efeito.

2. O presente Acordo poderá ser emendado, por
escrito, mediante entendimento mútuo entre as Par
tes. As emendas entrarão em vigor nos termos do pa
1'ágrafo I do presente Artigo.

3. Qualquer das Partes poderá denunciar o pre
sente Acordo, por via diplomática. Os efeitos do Acor
do cessarão 90 (noventa) dias após o recebimento da
nota correspondente. .

Feito e firmado em Brasília, em 23 de novembro
de 2000, em dois exemplares originais, nos idiomas
português e espanhol, sendo ambos os textos igual
mente autênticos.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil
Pelo Governo dos Estados Unidos Mexicanos

EM N° 219/DAI/DCS-MRE.

Brasília, 28 de junho de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Elevo à consideração de Vossa Excelência o

anexo texto do Acordo sobre Isenção de Vistos em
Passaportes Comuns, firmado em Brasília, em 23 de
novembro de 2000. entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos
Mexicanos.

2. O referido Acordo reflete o anseio dos dois
países de intensificar suas relações culturais e eco
nômicas, tendo como objetivo facilitar a entrada de
nacionais de um dos países no território do outro. in
crementando-se o fluxo de intercâmbio comercial e
turístico, bem como estreitando ainda mais os laços
de amizade existentes.

3. Com vistas ao encaminhamento do assunto à
apreciação do Poder legislativo, submeto a Vossa
Excelência projeto de Mensagem ao Congresso Naci
onal. juntamente com cópias autênticas do Acordo.

Respeitosamente, - Celso Lafer, Ministro de
Estado das Relações Exteriores.

Aviso n° 719 - SAP./C. Civil

Brasília, 11 de julho de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos
Mexicanos sobre Isenção de Vistos em Passaportes
Comuns, celebrado em Brasília, em 23 de novembro
de 2000. Atenciosamente, _ Silvano Gianni, Chefe
da Casa Civil da Presidência da República, interino.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO /I
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres
so Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

/I - autorizar o Presidente da República a decla
rar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças es
trangeiras transitem pelo território nacional ou nele
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permaneçam temporariamente, ressalvados os ca
sos previstos em lei complementar;

~ _ , .

CAPíTULO 11
Do Poder Executivo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

1- nomear e exonerar os Ministros de Estado;
11- exercer, com o auxilio dos Ministros de Esta

do, a direção superior da administração federal;
111- iniciara processo legislativo, na forma e nos

casos previstos nesta Constituição;
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as

leis, bem como expedir decretos e regulamentos para
sua fiel execução;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI- dispor, mediante decreto, sobre:
* Inciso VI, caput, com redação dada pela

Emenda Constitucional n° 32, de 11-9-2001.
a) organização e o funcionamento da adminis

tração federal, quando não implicar aumento de des
pesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

* Alínea a acrescida pela Emenda Constitucio
nal n° 32, de 11-9-2001.

b) extinção de funções ou cargos públicos,
quando vagos;

* Alínea b acrescida pela Emenda Constitucio
nal n° 32, de 11-9-2001.

VII - manter relações com Estados estrangeiros
e acreditar seus representantes diplomáticos;

VIII- celebrar tratados, convenções e atos interna
cionais' sujeitosa referendo do Congresso Nacional;

IX - decretar o estado de defesa e o estado de
sítio;

X -decretar e executar a intervenção federal;
XI - remeter mensagem e plano de governo ao

Congresso Nacional por ocasião da abertura da ses
são legislativa, expondo a situação do País e solici
tando as providências que julgar necessárias;

XII- conceder indulto e comutar penas, com au
diência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

XIII - exercer o comando supremo das Forças
Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-ge-

nerais e nomeá-los para os cargos que lhes são priva
tivos;

* Inciso XIII com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 23, de 2-9-1999.

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Fe
deral, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios,
o Procurador-Geral da República, o presidente e os
diretores do Banco Central e outros servidores, quan
do determinado em lei;

XV - nomear, observado o disposto no art. 73,
os Ministros do Tribunal de Contas da União;

XVI - nomearos magistrados, nos casos previs
tos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;

XVII- nomear membros do Conselho da Repú
blica, nos termos do art. 89, VII;

XVIII - convocare presidir o Conselho da Repú
blica e o Conselho de Oefesa Nacional;

XIX -declarar guerra, no caso de agressão es
trangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou re
ferendado por ele, quando ocorrida no intervalo das
sessões legislativas, e, nas mesmas condições, de
cretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;

XX - celebrar a paz, autorizado ou com o refe
rendo do Congresso Nacional;

XXI- conferir condecorações e distinções hono
rificas;

XXII - permitir, nos casos previstos em lei com
plementar, que forças estrangeiras transitem pelo terri
tório nacional ou nele permaneçam temporariamente;

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano
plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias
e as propostas de orçamento previstos nesta Consti
tuição;

XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Na
cional, dentro de sessenta dias após a abertura da
sessão legislativa, as contas referentes ao exercício
anterior;

XXV - prover e extinguir os cargos públicos fe
derais, na forma da lei;

XXVI - editar medidas provisórias com força de
lei, nos termos do art. 62;

XXVII - exercer outras atribuições previstas
nesta Constituição.

Parágrafo único. O Presidente da República po
derá delegar as atribuições mencionadas nos incisos
VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado,
ao Procurador·Geral da República ou ao Advoga
do-Gerai da União, qúe observarão os limites traça
dos nas respectivas delegações.
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I - Relatório

Nos termos do inciso I do artigo 49 da Constitui
ção Federal, o Poder Executivo encaminhou à consi
deração do Congresso Nacional, em 11 de julho de
2003, o texto do Acordo entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Uni
dos Mexicanos sobre Isenção de Vistos em Passa
portes Comuns, celebrado em Brasília, em 23 de de
zembro de 2000, acompanhado da Exposição de Mo
tivos n° 219/DAI-DCS-MRE, datada de 28 de junho.

Compõe-se de um preâmbulo e de onze artigos,
cujo objetivo, estipulado no artigo I, é viabilizar aos
nacionais de ambos os países a entrada e a perma
nência no território do outro estado de portadores de
passaportes comuns válidos para fins de turismo,
trânsito e negócios, sem a necessidade de visto.

No artigo 11, estipula-se o prazo de noventa dias
para essa permanência, desde que a permanência
total não exceda cento e oitenta dias por ano, poden
do o acesso ocorrer através de qualquer porto aberto
ao tráfego internacional de passageiros, conforme
determinação do artigo 111.

As demais normas seguem a praxe internacio
nal na matéria: a dispensa de visto não exime os naci
onais dos Estados-Partes de cumprirem as obriga
ções legais pertinentes à entrada, permanência e saí
da de estrangeiros do Estado receptor, em especial
no que pertence a matéria imigratória (Artigo IV); am
bos os Estados-Partes reservam-se o direito de negar
a entrada ou reduzir a permanência de nacionais de
outro Estado considerados indesejáveis (Artigo V).

Prevê-se, ademais, expressamente que o Acor
do em tela não afetará as leis e as normas internas de
ambos os Estados, referentes ao regime de entrada,
permanência e saída de estrangeiros (Artigo VI).

No Artigo VII fixam as Partes os prazos para o
intercâmbio, por via diplomática, dos respectivos do
cumentos de viagem, o que deve ser feito trinta dias
antes da entrada em vigor do instrumento, fixando-se,
no Artigo VIII, a obrigação adicional de intercâmbio
diplomático de novos passaportes que eventualmen
te venham a ser adotados pelo outro país, quarenta e
cinco dias antes de sua entrada em circulação.

No Artigo IX, comprometem-se os Estados-Par
tes a trocar informações sobre quaisquer mudanças
nas respectivas leis e regulamentos sobre o regime
de entrada, permanência e saída de estrangeiros dos
respectivos territórios.

O Artigo X estabelece excludente de incidência to
tal ou parcial do instrumento em análise, por motivos de

segurança, saúde ou ordem pública, o que deverá ser
comunicado à outra parte por via diplomática.

O Acordo em tela entrará em vigor, segundo o
Artigo XI, trinta dias após ter o nosso Governo comu
nicado ao Governo mexicano o cumprimento dos re
quisitos legais necessários à ratificação.

Segundo o mesmo artigo, o texto do Acordo po
derá ser emendado por entendimento mútuo entre as
Partes, seguindo o mesmo rito e prazos previstos
para a ratificação. PocIerá, também, se for o caso, ser
denunciado por qualquer das Partes, por via diplomá
tica, cessando sua vigência 90 (noventa) dias após o
recebimento da nota de denúncia correspondente.

É o relatório.

11- Voto do Relator

O presente instrumento segue a praxe que vem
sendo adotada pelo Brasil de facilitar o intercâmbio
com vários países, nas áreas de turismo, comércio e
cultura, tendo o objetivo de desburocratizaro procedi
mento de entrada e saída dos nacionais de países
amigos no Brasil e de brasileiros nesses países.

São semelhantes, entre tantos outros, os textos
dos Acordos celebrados entre o Brasil e a Ucrânia,
em 1996; Brasil e Portugal, em 1996; Brasil e Polônia,
em 2000; Brasil e Hungria, em 2001; Brasil e Argenti
na, em 2000; Brasil e Israel, em 2000; Brasil e Pana
má (2002). Há acordos semelhantes referentes à
isenção de vistos para passaportes de serviço entre o
Brasil e as Repúblicas de Angola e Cooperativista da
Guiana (1999); assim como sobre isenção parcial da
exigência de vistos entre o Brasil e Malásia, de 1997;
Brasil e Tailândia, de 1999.

No que concerne especificamente às relações
culturais, comerciais e de amizade entre Brasil e Mé
xico, já há uma longa tradição diplomática de coope
ração e amizade. O instrumento em pauta certamente
ajudará a estreitá-Ias, facilitando e incrementando o
intercâmbio existente.

O Acordo em tela ressalva o direito dos dois
Estados-Partes de aplicarem plenamente as suas
normas locais pertinentes à entrada e saída de es
trangeiros e está conforme as demais regras de Direi
to Internacional Público vigentes.

Voto, desta forma, pela aprovação do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos Mexicanos sobre Isen
ção de Vistos em Passaportes Comuns, celebrado
em Brasília, em 23 de dezembro de 2000, nos termos
do projeto de decreto legislativo em anexo.

Sala da Comissão, 13 de junho de 2003. - Depu
tado Paulo Delgado, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO IV - ORDEM DO DIA

N° ,DE 2003 O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
(Mensagem n° 625, de 2002) Passa-se à apreciação da matéria que está sobre a

mesa e da constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pela

votação da sessão anterior, os Destaques de 1'10 8 e
de n° 12, conforme combinado no início, estão preju
dicados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Itém 1.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no dos Estados Unidos Mexicanos sobre Isenção de
Vistos em Passaportes Comuns, celebrado em Brasí
lia, em 23 de dezembro de 2000.

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

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de junho de 2003. - Depu
tado Paulo Delgado, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela aprovação da Mensagem n°
625/2002, nos termos do projeto de decreto legislativo
que apresenta, acatando o Parecer do Relator, Depu
tado Paulo Delgado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Zulaiê Cobra - Presidente, Maninha - Vice-Pre
sidente, Antonio Carlos Pannunzio, Coronel Alves,
Enéas, Inácio Arruda, Ivan Ranzolin, Ivo José, João
Almeida, João Herrmann Neto, José Thomaz Nonô,
Leonardo Mattos, Lincoln Portela, Lindberg Farias,
Marcus Vicente, Nice Lobão, Nilson Mourão, Paulo
Delgado, Vadão Gomes, André de Paula, Fernando
Gabeira, Jefferson Campos, João Batista, Luiz Carlos
Hauly, Mário Assad Júnior, Pastor Frankembergen,
Serafim Venzon, Terezinha Fernandes e Vieira Reis.

Plenário Franco Montoro, em 30 de julho de
2003. - Deputada Zulaiê Cobra, Presidenta.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 40-B, DE 2003

(Do PoderExecutivo)

Continuação de votação, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição 1'1.° 40-A, de
2003, que modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 142 e
149 da Constituição Federal, o art. 8° da Emenda
Constitucional 1'1°20, de 15 de dezembro de 1998, e
dá outras providências; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça ede Redação pela admissi
bilidade, com emendas, contra os votos dos Deputa
dos José Roberto Arruda, Vilmar Rocha, Ibrahim
Abi-Ackel, Wilson Santos, André de Paula, Eduardo
Paes, Rodrigo Maia, Juiza Denise Frossard, Ney Lo
pes, Alceu Collares, Mendes Ribeiro Filho, José Ivo
Sartori e IIdeu AraújO. (Relator: Sr. Maurício Rands); e
da Comissão Especial pela admissibilidade das
emendas apresentadas e~no mérito, pela aprovação
desta; .pela aprovação parcial da de 1'10 507, de 2002,
apensada, e das emendas nOs 02,03,04,05,09,10,
11,13,14,22,23,27,31,35,36,39,45,46,47,50,
52, 54, 59, 60, 61,.63, 68, 69, 74, 75, 78, 79, 81, 82,
83,88,98,99,102,103,114,116,119,124,132,135,
136,137,144,146,149,152,153,154,156,159,160,
166,167,169,171,174,181,182; 194, 197,201,205,
209,210,213,214,217,219,220,221,231,255,263,
265,266,272,274,275,276,277,279,282,285,289,
291,293,304,308,312,323,335,352,354,362,365,
371,375,383,384,385,398,399,406,414,417,420,
422,426,427,430,434,435,439,442,448,450,452,
454,456 e 457, comsubstítutivo, e pela rejeição das
Propostas de EmendaàConstituição nOs. 37 e 179-A,
de 1999, 198 e 288, qe 2000,323, de 2001 e 550, de
2002, apensadas, e das emendas nOs 01, 06, 07, 08,
12,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,
32,33,34,37,38,40,41,42,43,44,48,49,51,53,
55,56,57,58,62,64,65,66,67,70,71,72,73,76,
77,80,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
97,100,101,104,105,106,107,108,109,110,111,
112,113,115,117,118,120,121, 122,123,125,126,
127,128,129,130,131,133,134,138,139,140,141,
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Sr. Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos

preferência para apreciação dos destaques
de nOs 1, 5, 6 e 14, apresentados à Propos
ta de Emenda à Constituição n° 40, de
2003.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2003. - Beto
Albuquerque, Vice-Líder do Governo.
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142,143,145,147,148,150,151,155,157,158,161, APROVADO.
162,163,164,165,168,170,172,173,175,176,177, O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA-Sr. Presiden-
1'78,179,180,183,184,185,186,187,188,189,190, te, peço a palavra pela ordem.
191, 192, 193, 195, 196, 198, 199,200,202,203,204, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
206,207,208,211,212,215,216,218,222,223,224, V. r=xa a palavra.
225,226,227,228,229,230,232,233,234,235,236, O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,
248,249,250,251,252,253,254,256,257,258,259, ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
260,261,262,264,267,268,269,270,271,273,278, um acordo e estamos dispostos a cumpri-lo. Mas não
280,281,283,284,286,287,288,290,292,294,295, podemos votar sem quorum. Temos de aguardar.
296,297,298,299,300,301,302,303,305,306,307, Quando completar o quorum, estaremos de acordo e
309,310,311,313, 314,315,316,317,318,319, não pediremos verificação.
320,321,322, 324,325,326,327,328,329,330,331, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - V.
332,333,334,336,337,338,339,340,341,342,343, Exa tem razão. Solicito aos Srs. Parlamentares que re-
344,345,346,347,348,349,351,353,355,356,357, gistrem sua presença para continuarmos a votação.
358,359,360,361,363,364,366,367,368,369,370, A S~iA. ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente,
372,373,374,376,377,378,379,380,381,382,387, peço a pah3vra pela ordem.
388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,400, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
401,402,403,404,405,407,408,409,410,411,412, V E a. X a PélJavra.
413,415,416,418,419,423,424,429,431,432,433, A SRA. ROSE DE FREITAS (PSDB-ES. Pela or-
436,437,438,440,441,443,444,445,446,447,449,
451,453,455 contra os votos dos Deputados Gervá- demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, soli-
sio Silva, Veda Crusius, Alceu Collares, Murilo Zauith, citamos à bancada do PSDB que compareça a plená-
Pauderney Avelino, Onyx Lorenzoni, José Roberto rio para registrar presença.
Arruda, Enéas Carneiro e João Campos (Relator: Sr. O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Pela
José Pimentel). ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, soli-

Tendo apensadas as PEC nOs 37/99, 179-A/99, cito à bancada do Partido Liberal que venha a plená-
198/00, 288/00, 323/01, 507/02, 550/02. rio para registrar presença.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So- O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela
bre a mesa requerimento no seguinte teor: ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, soli

cito aos Deputados do Partido Progressista que ve
nham a plenário para registrar presença, a fim de que
realizemos as duas últimas votações.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Últimas duas, Sr.
Presidente? E os outros destaques?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ain
da teremos várias votações. A próxima é a votação da
emenda aglutinativa que trata do teto para o Judiciá
rio, do subteto e da inclusão dos procuradores.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE. Pela
ordem. Seln revisão do orador.) - Sr. Presidente, con
voco a bancada do PMDB a vir a plenário para votar a
inclusão de matéria relativa aos procuradores e a ele
vação do teto, de 85,5% para 90,25%.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Vou informar o Plenário, Srs. Líderes: este requeri
mento de preferência também é fruto de um acordo
que agrega esses 3 destaques, de n° 5, n° 6 e n° 14,
que tratam do teto e do subteto. Além disso, incorpo
ra os procuradores, o que é uma reivindicação de
vários partidos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só
que há necessidade de votar o requerimento de pre
ferência, porque no momento em que foi anunciado
não havia quorum.

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

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

O SR. PEDRO HENRV (PP-MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
pedir a todos os Parlarnentares do Partido Progres
sista que permaneçam em plenário, porque a emen
da aglutinativa que vamos votar agora representa
mais um avanço, mais uma conquista. Neste período
de negociação, conseguimos avançar, pois com essa
emenda estamos incluindo os procuradores dos Esta
dos brasileiros, compromisso assumido por diversos
partidos públicos, inclusive pelo nosso. Já tínhamos
incluído no texto os defensores públicos e os repre
sentantes do Ministério Público. Isso é urna conquis
ta, como tambérn o subteto da Magistratura e do Po
der Judiciário, que para nós é importantíssimo.

Portanto, solicito a todos que permaneçam no
plenário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
observação feita pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá
tem procedência. Durante a votação do requerimento
de preferência, não havia número suficiente, portanto
a votação não foi válida. Votaremos agora.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pre
sentes os seguintes Srs. Deputados:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PLPUPSL
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Luciano Castro PLPUPSL
Maria Helena PMDB
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Davi Alcolumbre por
Or. Benedito Dias PP
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 6

PARÁ

Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá PT
José Priante PMDB
Nicias Ribeiro PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PLPUPSL
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Total de Pará: 9

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Lupércio Ramos PPS
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Anselmo PT
Casara PSDB
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PLPUPSL
Total de Rondônia 5

ACRE

Henrique Afonso PT
Júnior Betão PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Total de Acre 4

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Eduardo Gomes PSDB
Homero Barreto PTB
Maurício Rabelo PLPLlPSL
Osvaldo Reis PMDB
Ronaldo Oimas PSDB
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Sebastião Madeira PSDB



37312 Sexta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago POT
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

Almeida de Jesus PLPUPSL
Aníbal Gomes PMOB
Antonio Cambraia PSOB
Ariosto Holanda PSOB
Bismarck Maia PSOB
Gonzaga Mota PSOB
Inácio Arruda PCdoB
José Pimente IPT
Leônidas Cristino PPS
Moroni Torgan PFL
Roberto Pessoa PLPUPSL
Total de Ceará: 11

PIAuí

Átila Lira PSOB
B.Sá PPS
Marcelo Castro PMOB
Moraes Souza PMOB
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PFL
Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí; 7

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMOB
Lavoisier Maia PSB
MúcioSá PTB
Sandra Rosado PMOB
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMOB
Carlos Ounga PTB
Inaldo Leitão PLPUPSL
Luiz Couto PT
Wellington Roberto PLPUPSL
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Armando Monteiro PTB

Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PSOB
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSOB
João Caldas PLPUPSL
João Lyra PTB
José Thomaz Nonô PFL
Maurício Quintella Lessa PSB
Olavo Calheiros PMDB
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 9

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Cleonâncio Fonseca PP
João Fontes PT
Jorge Alberto PMDB
Machado PFL
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Claudio Cajado PFL
Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSOB
João Carlos Bacelar PFL
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Aleluia PFL
Josias Gomes PT
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
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Marcelo Guimarães Filho PFL
Milton Barbosa PFL
Reginaldo Germano PFL
Robério Nunes PFL
Severiano AlVes PDT
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 22

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PSB
Carlos Melles PFL
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Edmar Moreira PLPUPSL
Eduardo Barbosa PSDB
Gilmar Machado PT
Herculano Anghinetti PP
Ivo José PT
Jaime Martins PLPUPSL
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PLPUPSL
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PLPUPSL
Júlio Delgado PPS
Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Marcelto Siqueira PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PLPUPSL
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Odair PT
Osmânio Pereira S.Part.
Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Reginaldo Lopes PT
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PP
Rómeu Queiroz PTB
Sérgio Miranda PCdoB
Sitas Brasileiro PMDB
Vittorió Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 35

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Iriny Lopes PT

Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Nilton Baiano PP
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PP
Almerinda de Carvalho PSB
Almir Moura PLPUPSL
André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Bernardo Ariston PSB
Bispo Rodrigues PLPLlPSL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Dr. Heleno PSDB
EdsCln Ezequiel PSB
Eduardo Cunha PP
Eduardo Paes PSDB
Fernando Gabeira PT
Francisco Dornelles PP
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSLPUPSL
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Josias Quintal PSB
Laura Carneiro PFL
Leonardo Picciani PMDB
Lindberg Farias PT
Luiz Sérgio PT
Moreira Franco PMDB
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PLPUPSL
Renato Cozzolino PSC
Roberto Jefferson PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Sandro Matos PSB
Simão Sessim PP
Total de Rio de Janeiro: 36

SÃO PAULO

Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Angela Guadagnin PT
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Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
Jefferson Campos PSB
João Batista PFL
João Herrmann Neto PPS
João Paulo Cunha 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
Marcos Abramo PFL
Mariângela Duarte PT
Michel Temer PMDB
Milton Monti PLPUPSL
Neuton Lima PTB
Orlando Fantazzini PT
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PSDB
Teima de Souza PT
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Vicentinho PT
Total de São Paulo: 46

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Ricarte de Freitas PTB

Rogério Silva PPS
Thelma de Oliveira PSDB
Welinton Fagundes PLPUPSL
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Maninha PT
Sigmaringa Seixas PT
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
Enio Tatico PTB
Leandro V:lela PMDB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mélbel PLPUPSL
Total de G:oiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Nelson Trad PMDB
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PLPUPSL
Colombo PT
Dilceu Sperafico PP
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Dr. Rosinha PT
Dra. Clair PT
Giacobo PLPUPSL
José Borba PMDB
JOsé Janene PP
Luiz Carlos Hauly PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Takayama PSB
Total de Paraná: 20

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
Gervásio Silva PFL
Ivan Ranzolin PP
João Matos PMDB
Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PP
Paulo Afonso PMDB
Serafim Venzon PSDB
Vignatti PT
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT
Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Érico Ribeiro PP
Henrique Fontana PT
José Ivo Sartori PMDB
Kelly Moraes PTB
Luciana Genro PT
Milton Cardias PTB
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Gouvêa PLPUPSL
Paulo Pimenta PT
Pompeo de Mattos PDT
Tarcisio Zimmermann PT
Total de Rio Grande do Sul: 20

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
painel eletrônico registra o comparecimento de 330
SenhoresDeputados.

Há quorum para deliberar.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Passa-se à votação dó requerimento de preferência.
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre

Deputado Arnaldo Faria de Sá, que falará a favor da
matéria.

O SR.ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, como da vez an
terior em que fiz o encaminhamento, quando se trata
va da regra de transição para os servidores que qui
sessem se aposentar antes do tempo estabelecido
pela Emenda Aglutinativa originária da PEC n° 40,
cuja proposta era menos ruim do que a contida na
emenda aglutinativa, pois resolvia reduzir de 5% para
3,5%, criando a única regra de transição da emenda,
a Emenda Aglutinativa n° 8, que define a questão pre
vista no inciso XI. do art. 37, também vai contemplar
um acordo entre tOdas as Lideranças. Na verdade, vai
evitar um desgaste para esta Casa, que não terá de
votar os DVS nOs 2 e 3,que, sem dúvida nenhuma,
acabariamdeixandó constrangidos vários Parlamen
tares. Até porque acabamos, na votação Originária da
emenda aglutinativa, suprimindo vários direitos de
aposentados e pensionistas, afetando a integralida
de, atingindo a paridade, sem regra de transição, com
exceção da que jáJoi votada. Lamentamos que na vo
tação encerradahá pouco, às 3 horas damadrugada,
tenha sido mantida a cobrança dos inativos - foram
cerca de 20 votos que acabaram consumando essa
situação extremamente preocupante. Por meio de vo
tações anteriores já tivemosrespostacontrária a ·essa
cobrança. E agorf,desta mE.!neira, pelo menos esta
mos evitando desgaste maior.

Eu estava Inscrito para encaminhar contra o
DVS n° 2 e o DVS n° 3, pois já havia alertado à Casa
do que estaria contido no inciso XI do art. 37. Na ver
dade, concluímos a votação em primeiro turno. Mas
lembro ainda que, no segundo turno, pOderá ser apre
sentado novo destaque supressivo. da cobrança dos
inativos. Esta não é, pois, a decisão definitiva. Sem
dúvida, haveráoportunidade de se discutir esse pon
to, porque o resultado da votação anterior não foi tão
expressivo. Além disso, cOllstatamos que o tempo
prolongado pará a coleta definitiva dOs votos acabou
facilitando o resultado.

A preferênciaé regimental, e, na verdade, depo
is das 3h da madrugada, pouco nos resta, pois sabe
mos que acabamos atendendo a interesses de uma
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reforma que é de mercado, e não de Previdência, pois
o interesse é muito maior nos seus efeitos fiscais do
que nos aposentados e pensionista.

Portanto, encaminho a favor da preferência.
O SR. CUSTÓDIO MAnos - Sr. Presidente,

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

O SR. CUSTÓDIO MAnOS (PSDB - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, qua
is os destaques que serão votados neste momento?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Esta emenda aglutinativa é a junção dos Destaques
nOs 5,6 e 14.

O SR. CUSTÓDIO MAnos - Pondero a V. Exa

se não teria de ser englobado também o Destaque n° 1.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - V.

Exa tem razão. Também fica incluído o Destaque n° 1,
que, aliás, é o que faz referência aos procuradores.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento de preferência para aprecia
ção dos Destaques nOs 1, 5, 6e 14.

O SA. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, par
ticipei do acordo por entender que essa emenda corri
ge o problema do subteto em relação às carreiras jurí
dicas dos Estados e à preservação da hierarquia da
Justiça Estadual com a Federal. Mas, por questão téc
nica, precisaria assinar a emenda aglutinativa, para
que depois não tenhamos problema de nulidade.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sim, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento de preferência.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. DA. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a

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

V. Exa a palavra.
O SR. DA. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito a opor
tunidade para convidar a bancada do Partido dos Tra
balhadores para uma reunião, no Espaço Cultural,

após esta sessão, para avaliarmos todo o processo
de votação da reforma da Previdência.

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

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

O SA. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
relação à emenda aglutinativa que encaminharemos,
depois do acordo a que a Casa chegou, a rigor, signi
fica que estaremos cumprindo à risca o capítulo das
chamadas carreiras essenciais à Justiça, previstas na
Constituição Federal, que indica o mesmo nível de
tratamento de essencialidade à Justiça aos integran
tes do Ministério Público, aos Procuradores de Esta
dos e do Distrito Federal, à Advocacia-Geral da União
e aos defensores públicos.

Ao integrá-los no mesmo conceito, sob o abrigo
do mesmo subteto, estamos obviamente responden
do ao capítulo que trata da essencialidade dessas
carreiras para a Justiça.

O SA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ~ So
bre a Mesa a seguinte:

EMENDA AGLUTINATIVA N° 8

Com base no art. 118, § 3°, combinado com o
art. 122, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, propõe-se a fusão das Emendas nOs 18,69,
129 e 313 com a Emenda Aglutinativa Global nO 04
para dar nova redação ao inciso XI do art. 37 da
Constituição Federal e ao art. 9° daquela Emenda,
nos seguintes termos:

"Art. 37 .

XI - a remuneração e o subsídio dos
ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárqui
ca e fundacional, dos membros de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios, dos detento
res de mandato eletivo e dos demais agen
tes políticos e os proventos, pensões ou ou
tra espécie remuneratória, percebidos cu
mulativamente ou não, incluídas as vanta
gens pessoais ou de qualquer outra nature
za, não poderão exceder o subsídio mensal,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tri
bunal Federal, aplicando-se como limite, nos
Estados e no Distrito Federal, o subsídio
mensal do Governador no âmbito do Poder
Executivo, dos Deputados Estaduais e Dis-



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 8 37317

tritais no âmbito do Poder Legislativo e dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça no
âmbito do Poder Judiciário, aplicável este
aos membros do Ministério Público, aos
Procuradores e aos Defensores Públicos, fi·
cando o destes últimos limitado a noventa
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento
do subsídio mensal, em espécie, dos Minis
tros do Supremo Tribunal Federal, e, nos
Municípios, o do Prefeito, se inferior;

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

Art. 9° Até que seja fixado o valor do subsídio
de que trata o art.37, XI, da Constituição Federal,
será considerado, para os fins do limite fixado na
quele inciso, o valor da maior remuneração atribuída
por lei na data de publicação desta Emenda a Minis
tro do Supremo Tribunal Federal, a título de venci
mento, de representação mensal e da parcela rece
bida em razão de tempo de serviço, aplicando-se
como limite, nos Estados e noDistrito Federal, a re
muneração mensal ou. subsídio mensal do Governa
dor no âmbito do. Poder Executivo, dos Deputados
Estaduais e. Distritais no .âmbito do Poder L~gislativo

e dos Desembargadores do Tribunal de Justiça no
âmbito do Poder Judiciário, aplicável este aos mem
bros. do Ministério Público, aos procuradores e aos
Defensores Públicos, ficando o destes últimos limita
do a noventa ihteiros~ vinte e cinco centésimos por
cento da maior remuneração mensal de Ministro do
Supremo Tribunal Federal a que se refere. este arti
go, e, nos Municípios, o do Prefeito, se inferior.

Sala das Sessões, de de 2003.
Assinam:. Luiz Sérgio, Vice-Líder do PT; Ro

berto Jefferson,.Líder do PTB; Bispo Rodrigues,
Vice·Líder do PL; . Roberto Freire, Líder do PPS;
Inácio Arruda, .Líder do PCdoB;.~els~n Pel/egrino,
Líder do PT; •Euní~ioOliveira, ~íd~rdo PMDB; Pe
dro Henry,Líder do Pp; Eduardo Call1POS, Líder do
PSB; Dr. Hélio, Vice-Líder do pDT; Sarn~y Filho,
PV; Aldo Rebelo, Líder do Governo; Beta Albu
querque, Vice-Líder do Governo.

aSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre
Deputado Michel Temer, que falará a favorda matéria.

aSA, MICHEL TEMER (PMDB-SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, depois d~uma votação politicamente emociona
da e erTl0cionante, vamostratar, como se verifica ago
ra, de uma questão eminentemente técnica. E nesta
emenda aglutinativa quero cingir minha fala única e

exclusivamente à questão referente à inclusão dos
procuradores do Estado na regra que estabelece
como teto ou subteto nos Estados o vencimento, o
subsídio do desembargador. E o argumento que se
tem utilizado é o de que se incluiU a carreira do Minis
tério Público, do Promotor Público e do Defensor, por
que essas são carreiras, no dizer da Constituição, es
senciais ao funcionamento da Justiça.

Ocorre, Se Presidehte, que não leram bem o
texto constitucional. Ao tratar das funções essenciais
à Justiça, estabeleceu-se também a figura do Procu
rador de Estado. E tão fundamental é a presença des
se Procurador, que nada mais é do que o advogado
do Estado. Por isso, o Deputado Roberto Magalhães
apresentou essa emenda, agoradestacada, incluindo
a figura do Procuradoe É tão indispensável a existên
cia desse cargo que no art. 133 está dito que o advo
gado é imprescindível à administração da Justiça.

Parece-me que não há dúvida sobre a inclusão
da figura do Procurador dó Estado. Cito o exemplo de
São Paulo e de tantos outros Estados onde a Defen
soriaainda não está organizada.Lá, com 800 ou 900
Procuradores, a função da Defensoria é desempe
nhada e exercida pela chamada assistência judiciá
ria, da qual participam mais de 300 .• Procuradores de
Estado, ou seja, de 300 Defensores Públicos.

Desse .modo, impõe-se a.~provação - graças a
Deus, acordada entre vários Líderes - dessa emenda
aglutinativa, que inclui esses Prpcuradores.

Dou minha palavra final sobre a questão do teto
constitucional.

No meu modo de ver, semdúvida alguma, a re
dução do teto de·90,25% para 75% ou para 85% vai
implicar inconstitucionalidade. E dessa inconstitucio
nalidade resultarão enormes demandas judiciais que
naturalmente serão bem-vindas para as decisões do
próprio Poder Judiciário.

Portanto, .é uma Sabedoria extraordinária que a
Casa, através de seus Líderes, tenha acordado essa
emenda aglutinafiva.

Daípor que, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, venho a esta tribuna para muito velozmente plei
tear algo que sei que este Plenário vai fazer, ou seja,
aprovar a emenda do Deputado Roberto Magalhães.

aSA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -- Vá
rios Srs. Deputados gostai"íam de se manifestar sobre
o tema, já que estiveram trabalhando tanto na ques
tão do subteto como na inclusão dos Procuradores.
Mas, pelo adiahtado da hora, vários Srs. Deputados
estão abrindo mão de suas inscrições.
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o SR. WILSON SANTOS -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. WILSON SANTOS (PSDB - MT. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
parabenizar V.Exas. pela feliz idéia de incluir os Pro
curadores.

Recentemente meu Estado recuperou 335 mil
hectares, por meio de um trabalho da Procurado
ria-Gerai do Estado de Mato Grosso. Faço essa única
referência.

Parabéns aos Líderes por terem chegado a um
consenso!

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PV, Deputado Leonardo Mattos? Há
acordo? (Pausa.)

O PV vota "sim".
Como vota o PRONA?
O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a favor da maté
ria. Vota "sim".

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

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB-AC.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, o PCdoB vota "sim".

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

O SR. ALCEU COLLARES (PDT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, havia
me inscrito para falar, mas, atendendo ao apelo de V.
Exa e as altas horas da madrugada, o PDT vota a fa
vor dos Procuradores-Gerais dos Estados e também
quer ajudar a corrigir o equívoco nos valores pagos
aos Ministros e, conseqüentemente, o vínculo que
existe nacionalmente, porque o Judiciário é nacional
e não regional.

Restabelecer e respeitar o princípio constitucio
nal de 10% previstos para cada um; estamos votando
a favor, embora estejamos ouvindo gritos de pessoas
que não suportam mais, como eu também, as altas
horas da madrugada.

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

O SR. NELSON PROENÇA (PPS-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
vota "sim".

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

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
vota "sim", porque essa emenda aglutinativa espelha
o entendimento feito da discussão do dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vale
destacar a participação, o empenho e a disposição do
Deputado Valdemar Costa Neto de fazer essa emen
da aglutinativa.

Como vota o PL?
O SR. INALDO LEITÃO (Bloco/PL-PB. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela
luta do Deputado Valdemar Costa Neto, a posição da
bancada do PL no compromisso da manutenção do
texto constitucional, o PL vota "sim" à emenda agluti
nativa.

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

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PP-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par
tido Progressista deseja saudar os Srs. Líderes, parti
cularmente V.Exa., pela hábil, difícil e lenta discussão
desta matéria, discussão essa que acabou amadure
cendo uma solução perfeitamente compatível com os
interesses legítimos da Magistratura estadual.

O PP vota favoravelmente à emenda e quer re
gistrar que a Casa, neste momento, não poderia to
mar nenhuma outra atitude senão essa. Qualquer ou
tra, que ferisse os direitos adquiridos da Magistratura,
seria um gesto hostil dos Parlamentares da Câmara
dos Deputados para com uma classe de servidores
que, antes de ser criticada como deve pelos seus
eventuais defeitos, deve ser enaltecida pelo papel ins
titucional que exerce na garantia dos direitos individu
ais e da segurança do Estado. (Palmas.)

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

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - O Partido Trabalhis
ta Brasileiro vota "sim", Sr. Presidente.

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

A SRA. ROSE DE FREITAS (PSDB-ES. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, essa
emenda elaborada brilhantemente pelo Deputado
Roberto Magalhães procura corrigir uma injustiça que
não consta nem na Constituição nem na vida judiciá
ria do País. E o Relator estabeleceu diferenças no seu
relatório do subteto entre Procuradores e duas outras
categorias essenciais à Justiça.
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O PSDB, além de orientar, é autor do DVS e da
emenda que hoje visa aprimorar e apoiar a emenda
do Deputado Roberto Magalhães.

Queremos também ressaltar que a bancada do
PSDB, através da orientação do seu Líder, vota favo
ravelmente à matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PMDB, Deputado Eunício Oliveira?

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. eSrs. Deputados, o PMDB, desde o primeiro
momento, juntamente com os demais Líderes da
base, lutava para que a emenda fosse aprovada por
uma questão de justiça. Tínhamos a certeza de que
não poderíamos fazer diferente: incluir duas categori
as e deixar uma de fora.

Portanto, por uma questão de justiça, por uma
questão de critério, o PMDB encaminha favoravel
mente à matéria, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PFL, Deputado José Thomaz Nonô?

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
votação demonstraque quando a idéia é boa há con
senso. Na origem, esta questão foi a mais difícil.

Foi ensaiada uma greve do Judiciário, e tivemos
toda a sorte de problema extrapauta.

O bom trabalho - e peço aos colegas a mesma
paciência que tive há tão pouco tempo - de todos os
partidos, das Lideranças e da Presidência da Casa
deságua nessa posição consensual.

O PFlfaz questão de registrar sua participação
ativa desde o início, com a emenda do Líder José
Carlos Aleluia, corri a visita que foi feita pelo Presiden
te do partido~ Jorge Bornhausen, e as maiores Lide
ranças do partido .ao Presidente do Supremo Tribunal
Federal, como chete do Judiciário, enfim, em todas as
tratativas. Se não houvesse a postura firme do PFL,
talvez não teria ocorrido o consenso.

Congratulo todas as Lideranças, as mais paci
entes e as maisapressadas, e a Presidência da Casa.
Estão de parabénsa Justiça brasileira e os Parlamen
tares que souberam enxergar nela não um inimigo,
mas um parceiro na construção de um Brasil melhor.

Muito obrigado.
O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden

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

V. Exa a palavra.
O SR.. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-
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ro destacar a importância desta votação. Há muitos
anos que se tenta estabelecer no País teto e subteto
para remunerações no serviço público. Vários tenta
ram e não conseguiram. Nesta noite estamos dando
importante passo para a moralização, a fim de acabar
com a farrados supersalários.

A partir do momento em que esta emenda for
promulgada, ninguém mais irá ganhar supersalário
no País. Havia 4 destaques de subteto que poderiam,
inclusive, derrubar o texto do Deputado José Pimentel
que estabelecia 85%. Se os 85%, que fazem parte da
posição defendida pelo Governo do Presidente Lula,
caíssem, o subteto no Estado para o Judiciário seria
de 17 mil reais.

O subteto é uma medida moralizadora. Vamos
votar "sim", porque houve amplo acordo para que fos
se estabelecido subteto nos Estados, que servirá
como medida moralizadora.

Nesta emenda aglutinativa também está contida
a possibilidade de medida que consideramos justa, a
de incluir os Procuradores do Estado no subteto do
Judiciário - e vários Estados já fazem isso. Nós, que
incluímos os Defensores Publicos, estamos incluindo,
como de justiçatambém, os Procuradores de Estado.

Assim, Sr. Presidente, por entender que o subte
to é medida moralizadora e por entendermos que ele é
justo aos Procuradores, a bancada do PT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o Governo, Deputado Aldo Rebelo.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Governo
compreepde e respeita o acordo celebrado entre sua
base e os·partidos de oposição. Embora reconheça
que bastaria a votação anterior para que fôssemos
devedores da nossa base e dos Deputados do PFL,
da Liderança do PSDB e de Deputados que votaram
na proposta anterior, por coerência e pela posição as
sumida permanentenientepelo Governo, respeita
mos o acordo dos Líderes,dos partidos da base e dos
Vice-Líderes também, que •estão liberados para o
voto. Portanto, o Líder do Governo vota "não".

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

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.

O SR. WALTER FELDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem primento a Casa, porque com essa preferência, que
V. Exa a palavra. inicialmente encaminhei, e com essa emenda agluti-

O SR. WALTER FELDMAN(PSDB-SP. Pelaor, nativa resolveremos a questão do subteto dos De-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero sembargadores do Tribunal de Justiça dos Estados,
registrar a importância desta votação, na medida em do Ministério Público, dos Procuradores e dos Defen,
que tivemos a visão preventiva da grande quantidade sores Públicos, limitando o percentual a 90 inteiros e
de contencioso que haveria na Justiça. Notadamente, 25 centésimos do subsídio mensal dos Ministros do
isso seria decidido pela própria Justiça, o que criaria Supremo Tribunal Federal.
contradições na Constituição. Esse foi um grande acordo celebrado, no mês

Com a votação dessa matéria, a mim parece, de anterior, por V.Exa. , questionado por alguns. Mas pro-
maneira quase consensual, que, além de garantirmos va agora, com a votação dessa emenda aglutinativa,
o equilíbrio entre as carreiras jurídicas, incluímos os que V. Exa estava certo naquele momento e que ten-
Procuradores no projeto original, que pela Constitui- tou, juntamente com as Lideranças da Casa e com o
ção estavam sendo excluídos. Ministro Maurício Corrêa, Presidente do Supremo Tri-

Parabéns ao Plenário pela decisão, que me pa, bunal Federal, costurar um acordo que sofreu uma
rece será favorável, com absoluta maioria, e aos Pro- turbulência intermediária. Portanto, agora estamos
curadores que se incorporam nesse processo. saudando uma grande conquista do acordo que

O SA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So- V.Exa., Presidente João Paulo Cunha, iniciou com o
licito aos Sras. e Srs. Deputados que venham ao ple- Presidente do Supremo Tribunal Federal. Repito: com
nário exercer o direito de voto; aos que estão no ple- essa emenda aglutinativa, resolvemos definitivamen-
nário peço que votem. te a questão do subteto.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, Cumprimento V. ~ e, por extensão, o Ministro
peço a palavra pela ordem. Maurício Corrêa, todo Judiciário, o Ministério Público,

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem a Defensoria Pública e os Procuradores.
V. Exaa palavra. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, encerrar a votação.
quantas votações ainda estão previstas? O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Te- peço a palavra pela ordem.
mos ainda que votar para concluir a matéria. Não sig- O SA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
nifica que votaremos tudo ainda nesta sessão. V. Exaa palavra.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, en- O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela or-
tão, peço encarecidamente a V. Exa que façamos o demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta-
mínimo possível e deixemos o resto para outro dia. ria apenas de registrar a importância do dia de hoje

O SR. DA. EVILÁSIO - Sr. Presidente, peço a para o País. Coerentemente às votações anteriores,
palavra pela ordem. na qualidade de Líder do Governo, tivemos hoje uma

O SR PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem vitória para o Brasil com este resultado. Mas ontem
V. Exa a palavra. votei contra o texto, em protesto ao excesso de con-

O SR. DR. EVILÁSIO (PSB-SP. Pela ordem. cessões feitas pelo Governo nessa matéria.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero regis- O Presidente Lula tinha patrimônio eleitoral e apoio
trar que votei de acordo com a orientação do PSB. político para realizar uma reforma mais avançada.
Não estou conseguindo votar pelo painel. O SA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

O SR PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Fica encerrar a votação.
registrado o voto "sim" do Deputado Dr. Evilásio. O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - Sr. Presiden-

O SR. DR. EVILÁSIO - "Sim". te, peço a palavra pela ordem.
O SA. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

te, peço a palavra pela ordem. V. Exaa palavra.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB-SP. Pela

V. Exaa palavra. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re-
O SA. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela gistro o importante papel desempenhado por V.Exa.,

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cum- pelo Ministro Maurício Corrêa e por todos os Líderes



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 8 37321

EMENDA

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL PUPSL Sim
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Luciano Castro PL PUPSL Sim
Maria Helena PMDB Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Sim
Total Roraima: 7

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Coronel Alves PL PUPSL Sim

Orientação
PT -Sim
PFL-Sim
PMDB-Sim
PSDB-Sim
PTB-Sim
PP-Sim
PUPSL- Sim
PSB-Sim
PPS-Sim
PDT -Sim
PCdoB- Sim
PRONA-Sim
PV-Sim
GOv. - Não
Partido Bloco Voto

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição:PEC N° 40/2003
AGLUTINATIVA N° 8
Início Votação: 07/08/2003 03:33
Fim Votação: 07/08/200303:41
Presidiram a Votação: João Paulo Cunha - 03:05

Resultado da Votação
Sim 461
Não 5
Abstenção 1
Total da Votação 467
Art. 171
Total Quorum 468

da Casa na pacificação do relacionamento entre os Abstenção: 01
Poderes da República. Total: 468

Estão de parabéns o Congresso Nacional, o Po- ÉAPROVADA A EMENDA AGLUTINATIVA N° 8.
der Executivo, a Magistratura, o Ministério Público, a Estão Prejudicados: os Destaque de Bancada
Defensoria e os Procuradores do Estado. nOs 1,5,6 e 14.

Sem dúvida alguma, esta Casa pode orgu
lhar-se de ter contribuído para o equilíbrio entre os
Poderes.

Era o registro que gostaria de fazer, Sr. Presi
dente.

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

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

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cum
primento-o pela votação que ainda está em curso.
V. Exa., como foi dito pelo Deputado Luiz Antonio Fle
ury, restabelece esse entendimento entre os 3 Pode
res.

Mas permito-me, Sr. Presidente, invocar minha
condição de aleijado e fazer apelo a V.Exa.: suspenda
os trabalhos da Casa nesta madrugada, para reto
marmos amanhã, às 11h.

Muito obrigado.
A SRA. NICE LOBÃO - Sr. Presidente, peço a

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

V. Exa a palavra.
A SRA. NICE LOBÃO (PFL-MA. Pela ordem.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, não consi
go registrar minha presença. Voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Esta
Presidência vai registrar seu voto, nObre Deputada Nice
Lobão. Está registrada a presença e o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
encerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

putadolbrahirn Abi-Ackel, registre o voto ao microfo
ne, por favor.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PP-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto
"sim".

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
proclamar o resultado.

Votaram:
Sim: 462 (460 no painel mais o Deputado Dr. Evilá
sio e a Deputada Nice Lobão)
Não: 05
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Davi Alcolumbre PDT Sim
Dr. Benedito Dias PP Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Janete Capiberibe PSB Sim
Valdenor Guedes PP Sim
lotai Amapá: 8

PARÁ

Ann Pontes PMDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Babá PT Não
José Priante PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim

Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Wladimir Costa PMDB Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Zequinha Marinho PTB Sim
Total Pará : 15

AMAZONAS

Átila Lins PPS Sim
Carlos Souza PL PUPSL Sim
Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PLlPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 8

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Casara PSOB Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Miguel de Souza PL PUPSL Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondônia: 8

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMDB Sim
João Tota PP Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre : 8

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSDB Sim
Homero Barreto PTB Sim
Kátia Abreu PFL Sim
Maurício Habelo PL PLlPSL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Arnarildo PSB Sim
Ronaldo Dimas PSDB Sim
Total Tocantins: 8

MARANHÃO

(*) Nice Lobão PFL Sim
Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Clóvis Fecury PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Dr. Ribamar Alves PSB Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castl310 PSDB Sim
Luciano Leitoa PDT Sim
Neiva Mon~ira PDT Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sarney Filho PV Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PDT Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 17

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim



Bismarck Maia PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Gonzaga Mota PSDB Sim
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Linhares PP Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Pastor Pedro Ribeiro PTB Sim
Roberto Pessoa PL PUPSL Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim
Total Ceará : 19

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Sim
Fátima Bezerra PT Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Múcio Sá PTB Sim
Ney Lopes PFL Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Inaldo Leitão PL PUPSL Sim
Luiz Couto PT Sim
Marcondes Gadelha PTB Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
Ricardo Rique PL PUPSL Sim
Wellington Roberto PL PUPSL Sim
Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO
André de Paula PFL Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMOB Sim
Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PTB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PTB Sim
Luiz Piauhylino PSOB Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Paulo Rubem Santiago PT Sim
Pedro Corrêa PP Sim
Raul Jungmann PMOB Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Roberto Freire PPS Sim
Roberto Magalhães PTB Sim
Severino Cavalcanti PP Sim
Total Pernambuco: 18

Agosto de 2003

PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Júlio Cesar PFL Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Moraes Souza PMDB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Promotor Afonso Gil PCdoB
Total Piauí: 9

Sim
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ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
João Lyra PTB Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim
Maurício Quintella Lessa PSB
Olavo Calheiros PMDB Sim
Rogério T€rifilo PFL Sim
Total Alagoas: 9

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PP Sim
Heleno Silva PL PUPSL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Machado PFL Sim
Mendonça Prado PFL Sim
Total Sergipe : 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Antônio Carlos Magalhães Neto
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
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Sim

PFL Sim
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Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Carlos Araújo PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Abstenção
Luiz Bassuma PT Sim
Luiz Carreira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte PP Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Robério Nunes PFL Sim
Severiano Alves PDT Sim
Zelinda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 35

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cabo Júlio PSB Sim
Carlos Melles PFL Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
Carlos Willian PSB Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim

Gilmar Machado PT Sim
Herculano Anghinetti PP Sim
Isaías Silvestre PSB Sim
Ivo José PT Sim
Jaime Martins PL PUPSL Sim
João Magalhães PTB Sim
João Magno PT Sim
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Sim
José Militão PTB Sim
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL Sim
Júlio Delgado PPS Sim
Lael Varella PFL Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer PDT Sim
Odair PT Sim
Osmânio Pereira S.Part. Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Reginaldo Lopes PT Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PP Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Total Minas Gerais: 48

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
Iriny Lopes PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Neucimar Fraga PL PUPSL Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Rose de Freitas PSDB Sim
Total Espírito Santo: 9
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RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
Almerinda de CalValho PSB Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PSB Sim
Bispo Rodi"igues PL PUPSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Edson Ezequiel PSB Sim
Eduardo Cunha PP Sim
Eduardo Paes PSDB Sim
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
JorgeBittar PT Sim
José Divino PMDS Sim
Josias Quintal PSB Sim
Julio Lopes PP Sim
LauraCarneiro PFL Sim
Leonardo Picciani PMDB Sim
Undbérg Farias PT Sim
Luiz Sergio PT Sim
Maria Lúcia· PMDB Sim
Miriarll Reid PSB Sim
Moreira Franco PMDB Sim
Nelson BOrnier PSB Sim
Paulo Baltazar PSS Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim
REmato Cozzolino PSC Sim
Roberto .Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Cetar Coelho PSDS Sim
Sandro Matos PSB Sim
Simão Sessim PP Sim
VieiraReís PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 41

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDS Sim
Aldo Rebelo PCdoS Não
Aloysio Nunes Ferreira PSOS Sim

Amauri Robledo Gasques PRONA Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Bispo WandelVal PL PUPSL Sim
Carlos Sampaio PSDB Sim
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilasio PSB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Dr. Pinotti PMDS Sim
DUNal Orlato PT Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Gilberto Nasciménto PSB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araújo PRONA Sim
Ivan Valente PT Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PSB Sim
JoãoBatista PFL Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo Cunha PT Art. 17
Jose Eduardo Cardozo PT Sim
José Mentor PT Sim
Jovino Cândido PV Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Lobbe Neto PSDB Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTS Sim
Luiz Carlos Santos PFL Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Marcélo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Sim
Mariângela Duarte PT Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Michel Témer PMOS Sim
Milton Monti PL PUPSL Sim
Nelson Marquezelli PTS Sim
Neuton Lima PTB Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
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Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubinelli PT Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PP Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Vanderlei Assis PRONA Sim
Vicente Cascione PTB Sim
Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSDB Sim
lotai São Paulo: 67

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PP Sim
Ricarte de Freitas PTB Sim
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSDB Sim
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Wilson Santos PSDB Sim
Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Sim
José Rajão PSDB Sim
José Roberto Arruda PFL Sim
Maninha PT Sim
Osório Adriano PFL Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim
latico PTB Sim
Wasny de Roure PT Sim
10tal Distrito Federal: 8

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Sim
Carlos Alberto Leréia PSDB Sim
Enio Tatico PTB Sim
Jovair Arantes PSDB Sim
Leandro Vilela PMDB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Neyde Aparecida PT Sim

Pedro Chaves PMDB Sim
Professora Raquel Teixeira PSDB Sim
Roberto Balestra PP Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Rubens Otoni PT Sim
Sandes Júnior PP Sim
Sandro Mabel PL PUPSL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Murilo Zauith PFL Sim
Nelson Trad PMDB Sim
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSDB Sim
Alex Canziani PTB Sim
André Zaçharow PDT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da princesa PL PUPSL Sim
Colombo PT Sim
Dilceu Sp'$rafico PP Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Ora. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Sim
Giacobo PL PUPSL Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PP Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMDB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Ricardo Barros PP Sim
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Selma Schons PT Sim
Takayama PSB Sim

Total Paraná : 28

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Ivan Ranzolin PP Sim
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT Sim

LeodegarTiscoski PP Sim
Luci Choinacki PT Sim
Mauro Passos PT Sim
Paulo Afonso PMDB Sim
Paulo Bauer PFL Sim
Serafim Venzon PSDB Sim
Vignatti PT Sim
Zonta PP Sim
Total Santa Catarina : 15

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares PDT Sim
Ary Vanazzi PT Não
Beto Albuquerque PSB Sim
Cezar Schírmer PMDB Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Eliseu Padilha PMDB Sim
Enio Bacci PDT Sim
Érico Ribeiro PP Sim
Francisco Turra PP Sim

Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMDB Sim
Kelly Moraes PTB Sim
Luciana Genro PT Não
Luis Carlos Heinze PP Sim
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Onyx Lorenzoni PFL Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Pimenta PT Sim

Pompeo de Mattos PDT Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim

Total Rio Grande do Sul: 27

(*) Votos Declarados ao Microfone Durante a
Votação por Impossibilidade de Registro no Sistema
Eletrônico de Votação

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está Prejudicado também o seguinte requerimento:

Sr. Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 160 do RICO, preferência para votação do Desta
que de Bancada n° 6, para que o mesmo seja o 3°
Destaque a ser apreciado.

Sala das Sessões, em de agosto de 2003.
Assina: José Thomaz Nonô, Vice-Líder do PFL.

O SR. BABÁ (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, votei com o Governo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente,
Requeiro a V. Exa~, nos termos do art. 160 do

RICO, preferência para votação do Destaque de Ban
cada nO 9, para que o mesmo seja o 2° Destaque a
ser apreciado.

Sala das Sessões, em 6 de agosto de 2003.
José Thomaz Nonô, Vice-Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo

Faria de Sá, para falar a favor do requerimento.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta emenda é
extremamente importante, porque deixamos clara a
questão da pensão. Na emenda aglutinativa originá
ria, não deixávamos clara essa questão. Todos se
lembram de que, na PEC n° 40, ficava estabelecido
que a lei definiria o valor da pensão em até 70%. E po
deríamos ter situa.ções totalmente esdrúxulas em al
guns Estados e Municípios. Poderia a Assembléia Le
gislativa e a Câmara Municipal fixarem percentuais de
pensão de valores bem inferiores a 70%.

Agora, com a Emenda Aglutinativa nO 9, com o
requerimento de preferência que está sendo aprecia
do, definimbs o valor mínimo da pensão de 2.400 rea
is e, acima disso, mais 50%, deixando de vez definido
esse percentual e não sujeito a interpretações de le
gislação ordinária, que poderia até por medida provi
sória, visto que a Emenda Constitucional nO 32 só li
mitava a regulamentação de PEC até a edição da
Emenda Constitucional n° 32. A partir de então, pode-
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ria ocorrer a limitação de valores da pensão por medi- mos que se faça a redução de 50% no que excede a 2
da provisória. mil e 400 reais. Tecnicamente, o assunto tem de ser

O § 7° do art. 40 tem dois incisos; um que deixa tratado da seguinte forma: votamos primeiro o DVS do
claro a questão do aposentado que venha a falecer, PFL; se o Governo vencer, estamos dispostos a aca-
como será definida a questão da pensão; e no inciso tar a emenda aglutinativa, como teremos de fazer no
11, com relação àquele funcionário que venha a fale- caso da contribuição de inativos, porque o Líder do
cer, como fica a situação do cálculo da sua pensão. Governo informou que estava ampliando para 1 mil e

Tal emenda aglutinativa acaba minimizando a 400 reais o limite de isenção de contribuição dos fun-
questão. Não resolve, não volta à situação anterior cionários federais.
das pensionistas de acordo com a Emenda n° 20. Na
verdade, torna menos dura do que está prevista na Isso terá de ser objeto de emenda aglutinativa, e
PEC n° 40, de 2003, e na própria emenda aglutinativa a aprovaremos, já que o Governo venceu a votação.
do Relator, Deputado José Pimentel. Essa emenda Na votação, o que se votou foi um DVS, e o texto man-
aglutinativa de acordo torna menos difícil a questão tido éo do relatório. Se o Governo quer ampliar, terá
das pensionistas. Não resolve, mas certamente ame- de votar a emenda aglutinativa. É evidente que só há
niza a situação, e tornará menos difícil a condição das esse caminho.
pensionistas. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-

Portanto, encaminhamos "sim", Sr. Presidente. putado José CarlosAleluia, se estou entendendo, na re-
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden- alidade, não há acordo sobre a emenda aglutinativa?

te, peço a palavra pela ordem. O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Não há, por-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- que, quando se começou a discutir o assunto, nossa

putado José Carlos Aleluia, antes de V. Exa. falar, vou assessoria fez algumas sugestões que não foram
explicar a origem desta emenda aglutinativa. acatadas pelo Relator. Mas, ainda que fossem, quere-

V. fxa. levantou, com muita pertinência, na sala mos votar o DVS, para que não se faça a dedução de
da Presidência, que na redação do parecer do Depu - 50% na pensão dos órfãos e das viúvas.
tado José Pimentel, no que diz respeito às pensões, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
havia uma dúvida - e de fato tinha procedência sua

Suspendo a sessão por 5 minutos.
preocupação.

(A sessão é suspensa.)
O Deputado José Pimentel deu nova redação ao

parecer, atendendo às expectativas de V. Exa., ou O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
seja, precisando nos incisos I e " do § 7° aquilo que V. Está reaberta a sessão.
Exa. e a Deputada Laura Carneiro solicitaram. A O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
emenda aglutinativa é fruto dessa nova redação. votação o requerimento de preferência encaminhado

Tem V. Exa. a palavra, Deputado José Carlos pelo nobre Líder Arna!do Faria de Sá.
Aleluia. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, exis- encontram. (Pausa.)
tem duas coisas em jogo. APROVADO.

A primeira é que no texto proposto por S. Exa., o O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden-
Relator, Deputado José Pimentel, havia equívoco que te, peço verificação.
levaria a uma pensão irrisória. Citei o exemplo de que, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve-
da forma como foi aprovado o texto, um jovem ou uma rificação concedida.
jovem que ingresse no serviço público, que tenha um O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Va-
salário de 4 mil reais e que venha a morrer com um

mos ouvir a orientação dos Srs. Líderes.
ano de trabalho - e é bom que se veja que a pensão é Como vota o PV?
um seguro e não uma previsão que se pode tratar
como aposentadoria -, deixaria pensão que cairia de O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem.
4 mil reais para 400 reais ou 200 reais. Essa é a falha Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV está
técnica. em obstrução.

Mas existe destaque do PFL que não concorda O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
com o texto da emenda aglutinativa. Não concorda- Como vota o PT, Deputado Nelson Pellegrino?



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 8 37329

o SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT
vota "sim".

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Partido Liberal está em obstrução.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PTBestá em obstrução.

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
está em obstrução.

O SR. NELSON PROENÇA (PPS-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
está em obstrução.

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB está em obstrução.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoB está em obstrução.

O SR.CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Partido Progressista está em obstrução.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT
também está em obstrução.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
PFL vota "sim".

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

OSR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
antes de os Parlamentares irem embora, V. Exa pode
ria informar o horário da próxima sessão?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
próxima sessão será a ordinária do dia 7 de agosto,
Deputado Lincoln Portela.

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

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

O SR. ALCEU COLLARES (PDT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
está em obstrução.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
PFL vota "não".

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PCdoB está em
obstrução, Sr. Presidente.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB não tem alternativa. Todos os partidos estão
pedindo obstrução, para derrubar a sessão. Não te
mos opção. Vamos discutir essa questão amanhã.
Hoje,obstrução.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, vou mu
dar a orientação do partido, tendo em vista ser impossí
velo PFL votar sozinho. O PFL entra em obstrução.

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRONA está
em obstrução.

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

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Deputados Professor Luizinho e Eduardo Campos
precisam registrar a presença, pois são os responsá
veis pela verificação de votação.

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

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

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V.
Exa que determine seja aberta a porta do Anexo 11.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É
claro. A segurança é de fora para dentro, não de den
tro para fora. Já está determinado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Hoje haverá sessão ordinária às 14h; quanto ao pai
nel, a partir das 9h.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como é evidente a falta de quorum, declaro encerra
da a votação.

Vou proclamar o resultado.
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Votaram:
Sim:03
Não:04
Abstenções:07
Total:14.

Devido a falta de Quorum fica prejudicado o Re
querimento.

Proposição: PEC N° 40/2003 - REQUERIMENTO
DE PREFERÊNCIA PARA O DVS N° 9
Presidiram a Votação: João Paulo Cunha - 03:05

Resultado da Votação
Sim3
Não 4
Abstenção 7
Total da Votação 14
Orientação
PT - Obstrução
PFL - Obstrução
PMDB - Obstrução
PSDB - Obstrução
PTB - Obstrução
PP - Obstrução
PUPSL - Obstrução
PSB - Obstrução
PPS - Obstrução
PDT - Obstrução
PCdoB - Obstrução
PRONA - Obstrução
PV - Obstrução

Art. 171
Total Quorum 15
Obstrução 97
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Obstrução
Or. Rodolfo Pereira PDT Obstrução
Total Roraima: 2

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Obstrução
Davi Alcolumbre PDT Obstrução
Total Amapá: 2

PARÁ

Ann Pontes PMDB Obstrução
Wladimir Costa PMDB Obstrução
Total Pará: 2

AMAZONAS

Átila Lins PPS Obstrução
Humberto Michiles PL PUPSL Obstrução
Total Amazonas: 2

ACRE

João Correia PMDB Obstrução
Zico Bronzeado PT Obstrução
Total Acre : 2

TOCANTINS
Eduardo Gomes PSDB Abstenção
Maurício Rabelo PL PUPSL Obstrução
Total Tocantins: 2

MARANHÃO

João Castelo PSDB Obstrução
Luciano Leitoa PDT Obstrução
Neiva Moreira PDT Obstrução
Nice Lobão PFL Abstenção
Total Maranhão: 4

CEARÁ

Ariosto Holanda PSDB Obstrução
Arnon Bezerra PSDB Obstrução
Inácio Arruda PCdoB Sim
José Pimentel PT Obstrução

Vicente Arruda PSDB Não
Total Ceará: 5

PIAuí

Ciro Nogyeira PFL Obstrução
Júlio Cesar PFL Obstrução
Moraes Souza PMDB Obstrução
Promotor Afonso Gil PCdoB Obstrução
Total Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB Obstrução
Sandra Rosado PMDB Obstrução
Total Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Obstrução
Luiz Couto PT Obstrução
Wellington Roberto PL PUPSL Obstrução
Total Paraíba: 3

PERNAMBUCO
Eduardo Campos PSB Obstrução
Inocêncio Oliveira PFL Não
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Luiz Piauhylino PSDB Obstrução Sandro Matos PSB Obstrução
Pastor Francisco Olímpio PSB Obstrução Simão Sessim PP Sim
Raul Jungmann PMDB Obstrução Total Rio de Janeiro: 10

Roberto Magalhães PTB Obstrução SÃO PAULO
Total Pernambuco: 6

ALAGOAS

João Lyra PTB Obstrução
Rogério Teófilo PFL Obstrução
Total Alagoas: 2

BAHIA

Claudio Cajado PFL Obstrução
Coriolano Sales PFL Obstrução
Fábio Souto PFL Obstrução
Fernando de Fabinho PFL Obstrução
Gerson Gabrielli PFL Obstrução
Jutahy Junior PSDB Obstrução
Luiz Carreira PFL Obstrução
Robério Nunes PFL Obstrução
Total Bahia: 8

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB Obstrução
Carlos Willian PSB Obstrução
Gi1mar Machado PT Obstrução
Ibrahim Abi"Ackel PP Obstrução
Ivo José PT Obstrução
Jaime Martins PL PUPSL Obstrução
Leonardo Monteiro PT Obstrução
Paulo Delgado PT Obstrução
Sérgio Miranda PCdoB Obstrução
Virgílio Guimarães PT Obstrução
Total Minas Gerais: 10

EspíRITO SANTO

José Carlos Elias PTB Obstrução
Neucimar Fraga PL PLlPSL Obstrução
Total Espírito Santo : 2

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PSB Obstrução
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Obstrução
José Divino PMDB Abstenção
Josias Quintal PSB Obstrução
Julio Lopes PP Obstrução
Laura Carneiro PFL Obstrução
Moreira Franco PMDB Obstrução
Reinaldo Betão PL PUPSL Obstrução

Celso Russomanno PP Obstrução

Corauci Sobrinho PFL Obstrução

Elimar Máximo Damasceno PRONA Obstrução

Enéas PRONA Obstrução
Gilberto Kassab PFL Obstrução

Gilberto Nascimento PSB Abstenção
IIdeu Araújo PRONA Obstrução

Jefferson Campos PSB Obstrução
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Obstrução

Jovino Cândido PV Não

Lobbe Neto PSDB Obstrução

Luiz Carlos Santos PFL Abstenção
Marcelo Ortiz PV Obstrução

Medeiros PL PUPSL Obstrução

Paulo Kobayashi PSDB Obstrução

Professor Irapuan Teixeira PRONA Obstrução
Professor Luizinho PT Não

Ricardo Izar PTB Obstrução

Teima de Souza PT Obstrução

Vanderlei Assis PRONA Obstrução
Walter Feldman PSDB Obstrução
Total São Paulo: 22

MATO GROSSO

Thelma de Oliveira PSDB Obstrução
Total Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

José Rajão PSDB Obstrução

José Roberto Arruda PFL Obstrução

Total Distrito Federal: 2

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Obstrução

Professora Raquel Teixeira PSDB Abstenção
Ronaldo Caiado PFL Obstrução
Sandes Júnior PP Obstrução
Total Goiás: 4
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MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT Obstrução
Vander Loubet PT Obstrução
Total Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Obstrução
André lacharow PDT Obstrução
Eduardo Sciarra PFL Obstrução
Luiz Carlos Hauly PSDB Obstrução
Total Paraná: 4

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Obstrução
Carlito Merss PT Obstrução
Leodegar Tiscoski PP Obstrução
Paulo Afonso PMDB Obstrução
Paulo Bauer PFL Obstrução
Vignatti PT Obstrução
lonta PP Sim
Total Santa Catarina: 7

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB Abstenção
Kelly Moraes PTB Obstrução
Total Rio Grande do Sul: 2

COSEV -Coordenação do Sistema Eletrônico
de Votação Página: 1 de 1

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
encerrar a sessão por falta de quorum. Fica transferi
da a continuação da votação da matéria

v - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão,
lembrando que hoje, dia 7, às 9h30min, haverá ses
são solene em homenagem ao Centenário dos Pa
dres Barnabitas no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Coronel Alves PLPUPSL
Eduardo Seabra PTB
Total de Amapá: 2

PARÁ

Josué Bengtson PTB
Nilson Pinto PSDB
Vic Pires Franco PFL
lé Lima PP
lenaldo Coutinho PSDB
lequinha Marinho PTB
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Carlos Souza PLPUPSL
Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PLPUPSL
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 3

ACRE

João Correia PMDB
João Tota PP
Ronivon Santiago PP
lico Bronzeado PT
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL
Pastor Amarildo PSB
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO
Costa Ferreira PFL
Luciano Leitoa PDT
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Sarney Filho PV
Total de Maranhão: 7

CEARÁ

Arnon Bezerra PSDB
Eunício Oliveira PMDB
João Alfredo PT
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José Unhares PP
Léo Alcântara PSOS
Pastor Pedro Ribeiro PTS
Rommel Feijó PSOS
Vicente Arruda PSOS
Tatai de Ceará: 8

PIAuí

Ciro Nogueira PFL
Júlio Cesar PFL
Mussa Oemes PFL
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias POT
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Enivaldo Ribeiro PP
Marcondes Gadelha PTS
Philemon Rodrigues PTS
Ricardo Rique PLPUPSL
Wilson Santiago PMOS
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMOS
Eduardo Campos PSS
Gonzaga Patriota PSS
Joaquim Francisco PTS
Maurício Rands PT
Pedro Corrêa PP
Raul Jungmann PMOS
Renildo Calheiros PCdoS
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 9

SERGIPE

Heleno Silva PLPUPSL
Jackson Sarreto PTS
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Coriolano Sales PFL
Fábio Souto PFL

Félix Mendonça PTS
João Leão PLPUPSL
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSOS
Luiz Carreira PFL
Mário Negromonte PP
Nelson Pellegrino PT
PauloMagalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia: 14

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Carlos Mota PLPUPSL
Carlos Willian PSS
Or. Francisco Gonçalves PTS
Fernando Oiniz PMOS
Geraldo Thadeu PPS
Ibrahim Abi-Ackel PP
Isaías Silvestre PSS
João Magalhães PTS
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PLPUPSL
Mário Heringer POT
Rafael Guerra PSOS

Ronaldo Vasconcellos PTS
Saraiva Felipe PMOS
Virgílio Guimarães PT

Total de Minas Gerais: 16

EspíRITO SANTO

José Carlos Elias PTS

Neucimar Fraga PLPUPSL
Renato Casagrande PSS
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Elaine Costa PTS
Fernando Gonçalves PTS
Julio Lopes PP
Maria Lucia PMDS
Miriam Reid PSS
Nelson Sornier PSB
Rodrigo Maia PFL
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 8
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SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Bispo Wanderval PLPUPSL
Dr. Pinotti PMDB
Durval Orlato PT
Gilberto Nascimento PSB
IIdeu Araujo PRONA
Jamil Murad PCdoB
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Marcelo Ortiz PV
Medeiros PLPUPSL
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Ricardo Izar PTB
Vadão Gomes PP
Vanderlei Assis PRONA
Vicente Cascione PTB
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo: 21

MATO GROSSO

Pedro Henry PP
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

José Rajão PSDB
José Roberto Arruda PFL
Osório Adriano PFL
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Jovair Arantes PSDB
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Murilo lauith PFL
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

André Zacharow POT
Eduardo Sciarra PFL
Hermes Parcianello PMOB
Iris Simões PTS

José Carlos Martinez PTB
Oliveira Filho PLPUPSL
Osmar Serrag/io PMDB
Paulo Bernardo PT
Total de Paraná: 8

SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Bauer PFL
lonta PP
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Ary Vanazzi PT
Francisco Turra PP
Luis Carlos Heinze PP
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni PFL
Total de Rio Grande do Sul: 7

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL
Total de Roraima: 1

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Jader Barbalho PMDB
Total de Pará: 2

MARANHÃO

Paulo Marinho PLPUPSL
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
lé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Nélio Dias PP
Total de Rio Grande do Norte: 1
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PARAíBA

Lúcia Braga PMN
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Marcos de Jesus PLPUPSL
Miguel Arraes PSB
Osvaldo Coelho PFL
Ricardo Fiuza PP
Total de Pernambuco: 4

BAHIA

Colbert Martins PPS
Geddel Vieira Lima PMDB
Walter Pinheiro PT
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Eliseu Resende PFL
Márcio Reinaldo Moreira PP
Total de Minas Gerais: 2

EspíRITO SANTO

Marcus Vicente PTB
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Deley PV
Juíza Denise Frossard PSDB
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Delfim Netto PP
Edna Macedo PTB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 3

GOIÁS

João Campos PSDB
Total de Goiás: 1

PARANÁ

Gustavo Fruet PMDB
Max Rosenmann PMDB
Total de Paraná: 2

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PP
Francisco Appio PP
Júlio Redecker PSDB

Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 4

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Encerro a sessão, designando para hoje, quinta-fei
ra, dia 7, às 14h,·a seguinte

ORDEM DO DIA

TRABALHO DE COMISSÃO

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM·FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS

1- EMENDAS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa n° 177, de 1989)

N° 76/03 (PODER EXECUTIVO) - Institui, na forma
do art. 43 da Constituição, a Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, estabele
ce a sua composição, natureza jurídica, objetivos,
área de competência e instrumentos de ação
(art. 64, § 2° da Constituição Federal): 14/09/03.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

11 - RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3° com
binado com ART. 132, § 2°

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART.58, § 1°

1.1COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 2.621-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação do Desenvolvimento Co
munitário de Água Branca (PB) - ADECAB a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Água Branca, Estado da Paraíba.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03



N° 2.840-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio FM Itu
verava Ltda. Para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ituve
rava, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.851-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Educa
dora de Limeira Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de limei
ra, Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.855-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Fraterni
dade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Araras, Estado
de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.856-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio São Je
rônimo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de São Jerônimo,
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.858-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Traíry
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.861-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Tupi AM
Ltda., originariamente Rede Autonomista de Radio
difusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Osasco, Esta
do de São Paulo.

N° 2.732-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia,Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Radiodifusão
índio Condá Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Chapecó,
Estado de Santa Catarina.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
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N° 2.629-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo- nora em onda média, na cidade de Estrela, Estado
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato do Rio Grande do Sul.
que autoriza a Associação Comunitária e Assistenci- DECURSO: 3a SESSÃO
ai de Ibicoara-BA a executar, pelo prazo de três ÚlTIMA SESSÃO: 11-8-03
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Ibicoara, Estado
da Bahia.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.639-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova0 ato
que autoriza a Associação Comunitária Sócio Cultu
ral e Desportiva de Dormentes - ACSCDD a execu
tar, pelo praio de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Dormentes, Estado de Pernambuco.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.839-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Alto Ta
quari Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-

N° 2.830-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Rádio Comunitária e
Cultural de Campo Grande - Recife - PE 
ARCAMG a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Recife, Estado de Pernam
buco.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.833-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Joaimense
Cultural de Rádio a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Joaíma, Estado de
Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
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N° 2.867-AfOa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Blau
Nunes Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Santa Bárbara
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.868-AfOa (Comissão de. Ciência e Tecnolo
gia, Cemlunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Jornal
de Inhumas Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Inhumas,
Estado de Goiás.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.870-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que rénova a perrnis$ão outorgada à Rede Curitiba
na de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Araucária, Estado do Paraná.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.871-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Rádio Itaí de Rio Claro
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de lúna, Estado do Espíri
to Santo .
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.872-AfOa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Som Ju
ventude Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ara
gUaína,.Estado do Tocantins.
DECURSO:.3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.87a-AfOa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, ComUnicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Araucá
ria Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Lages, Estado de
Santa Catarina.

N° 2.874-AfOa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Empresa de
Radiodifusão Cultura Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Ituverava, Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 11-8-03

N° 2.875-AfOa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Bebe
douro Uda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Bebedouro,
Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

.N° 2.876-AfOa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
de Araçatuba Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Araçatu
ba, Estado de.São Paulo.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N°2.878-AfOa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Transa
mérica de Recife Uda. para explorar serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Recife, Estado de. Pernambuco
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8"03

N° 2.879-AfOa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Grande
Picos Uda pará explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Picos,
Estado do Piauí.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.880-AfOa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à TV e Rádio
Jornal do Commércio Uda. para explorar serviço de
radiodifusão. sonora em onda média, na cidade de
Recife, Estado de Pernambuco.
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N° 2.881-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio América
do Rio Grande do Sul Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.882-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Colméia de Porto União Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Porto União, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.883-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura
de Promissão Sociedade Limitada para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Promissão, Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.885-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Jornal A
Verdade Uda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média; na cidade de São José,
Estado de Santa Catarina.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.886-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Tangará
de Marília FM Uda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Marília, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.888-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rede Mineira
de Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

W 2.889-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Sociedade Rá
dio Cultura Cacequiense Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Cacequi, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.890-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Cidade
Temura Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Tatuí,
Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.891-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Socie
dade Educadora Cariri Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Crato, Estado do Ceará
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.893-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Vale do Paraíba Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Barra
do Piraí, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.895-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comúnicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Atlântida
FM de Santa Cruz do Sul Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul.
DECURS():3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.896-1\103 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Itaipú de
Marília Ltda., originariamente Rádio Itaipú de Jaú
Ltda., pam explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Jaú, Estado
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de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.898-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Sociedade Rá
dio Guarujá Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° ~.901-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Fundação
Sousândraçle de Apoio ao Desenvolvimento da Uni
versidade Federal do Maranhão para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de São Luis, Estado do Maranhão.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.902-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que· renova a concessão outorgada à Rádio Clube
de Marflia Ltda. para explorar, serviço de radiodifu
são sOnora em onda tropical, na cidade de Marília,
Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.90S-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação Cul
tural· e Educacional Santo Afonso - Rádio Educado
ra para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Coronel Fabriciano, Esta
do de Minas Gerais.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 11-8-03

W 2JitOG-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
qUe renova a concessão outorgada à Rádio Club de
Palmas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora ein onda media, na cidade de Palmas, Esta
do do Paraná.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 11-8-03

N° 2.~07;.Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Educa
dora de Piracicaba Ltda. para explorar serviço de ra-

diodifusão sonora em onda média, na cidade de Pi
racicaba, Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.908-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodi
fusão para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de
Serrania a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Serrania, Estado de Minas
Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.909-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Comuni
cação e Cultura Boa Nova a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Itaú de Mi
nas,·Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚtTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.910-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária e Educacio
nal e Cultural de Inaciolândia a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Inaciolân
dia, Estado do Goiás.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.911-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Comunicação e Cultu
ra de Bom Jardim de Goiás - ASCOBOM a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Bom Jardim de Goiás, Estado de Goiás.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO:11-8~03

N° 2.914-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) -Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Vale do
Taquari Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Coxim, Estado
do Mato Grosso do Sul.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 11-8-03
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N° 2.915-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Colméia de Campo Mourão Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Campo Mourão, Estado do Paraná.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.918-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária do Carmo a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
c�usividade' serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ituverava, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.920-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Nova
Registro Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Registro, Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.921-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Paraíso FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de São Sebas
tião do Paraíso, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.923-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Lagoa
Dourada Uda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Pon
ta Grossa, Estado do Paraná.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.924-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiofu
são Alto Rio Grande a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Piedade do Rio
Grande, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.925-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Tarumirinen
se de Radiodifusão a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Tarumirim, Estado
de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.927-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Pouso
Alto Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Piracanjuba,
Estado de Goiás.
DECURSO:3a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.935-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Nhá-Chica
de Radiodifusão a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Baependi, Estado de Mi
nas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.936-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Paraisense
de Radiodifusão, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de São Sebastião do
Paraíso, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.937-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Ação Social Comunitária de Capim
Branco - ASCOCAB a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Capim Branco,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.939-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Moradores de Córre
go Fundo de Cima a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
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difusão comunitária na cidade de
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.940-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Movimento Comunitário
Com Rádio Local PratalFM a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Prata,
Estado da Paraíba.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.941-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Moradores de Umbu
zeiro - AMU, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
cornunitária na cidade de Umbuzeiro, Estado da Pa
raíba.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.947-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática)· - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Santa
Luzia do Paruá a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serViço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa Luzia do Paruá,
Estado do Maranhão.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N" 2.948-.Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza o Centro Cultural Nossa Senhora da
Assunção a éxecutar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Cabo Frio, Estado do Rio de
Janeiro.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N" 2.972-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Multisom Rá
dio Princesa da Mata Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Muriaé, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
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N" 2.976-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Fraibur
go Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Fraiburgo, Estado
de Santa Catarina.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N" 2.977-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação Ma
ter Et Magistra de Londrina para explorar, serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
Londrina, Estado do Paraná.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N" 2.982-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação.e. Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação e Rádio FM Comunitária
Tropical a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Votorantim, Estado de São
Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.983-A/03 (Comissão de Ciência·e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Comuni
cação e Cultura de São José de Mipibu/RN a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São José de Mipibu, Estado do Rio Grande do
Norte.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

c'

NP 2.985-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Fundação Pedro Soares Nutto para o
Desenvolvimento Comunitário de Caaporã 
FUNPSN a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitáriana cidade de Caaporã, Estado da Paraíba.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.986-A/03(Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Difusão e
Conscientização Ecológica de Araguaína
ACODICE a executar, pelo prazo de três anos, sem
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direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Araguaína, Estado de Tocan
tins.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.987-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Comuni
cação de Sapezal (MT) a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Sapezal,
Estado do Mato Grosso.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.988-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação dos Amigos de Ponte dos
Carvalhos a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Cabo de Santo Agostinho,
Estado de Pernambuco.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.989-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Difusão Comunitária
do Cabo de Santo Agostinho - Rádio Calheta - A
Difusão Cabense a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Cabo de Santo
Agostinho, Estado de Pernambuco.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.991-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Fundação João Kennedy Gomes Ba
tista para o Desenvolvimento Comunitário de Emas
- FJKGB a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Emas, Estado da Paraíba.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.992-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a ADESPRU - Associação de Desen
volvimento Social, Econômico e Cultural de Pruden
tópolis a executar, pelo prazo de três anos, sem di
mito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Prudentópolis, Estado do Pa-

raná.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.99a-l\/oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Rádio Comunitária Alerta FM a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Caputira, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.994-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária da Imagem
e do Som de Raul Soares a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Raul Soares,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.99S-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Proteção e Assistên
cia à Maternidade, à Infância e ao Meio Rural de
Santana do Matos - APAMI a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santana
do Matos, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.996-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodi
fusão de Pedro Leopoldo/MG a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodilusão comunitária na cidade de Pedro Le
opoldo, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° a.oos-J\loa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação
Nossa Senhora Aparecida para explorar serviço de
radiodifusE\o sonora em onda média, na cidade de
lIicínea, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° a.008-AlOa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
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que autoriza a Associação dos Moradores do Itama
rati a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Uruburetama, Estado do Ceará
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.010-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação dos Amigos do Portal do
Alvoradallbirajuba-PE a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Ibirajuba, Estado
de Pernambuco.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.012-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural e Beneficiente
Cristovam Chiaradia a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Senador Cortes,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.029-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Frequência Brasileira de
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na cidade de Tanga
rá, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.030-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Rede Panorama de Comu
nicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Itapejara
D'Oeste, Estado do Paraná
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° a.037-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodi
fusão e Cultura de Anaurilândia - MS a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Anaurilândia, Estado do Mato Grosso do Sul.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
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N° 3.039-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária do Bairro
São José - ASCOBSJ a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de São José da La
goa Tapada, Estado da Paraíba.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.043-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Aiuruocana
de Radiodifusão a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Aiuruoca, Estado de Mi
nas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.044-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Cultural,
Artística, Desportiva e de Comunicação Social Nova
Campina a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Nova Campina, Estado de
São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.0SS-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Jake Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Alvorada D'Oeste,
Estado de Rondônia.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 3.0SG-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Cardoso & Fernandes
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sOllora
em freqüência modulada, na cidade de Vilhena,
Estado de Rondônia.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° a.OGO-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Maria Targino
Pontes de Araújo, para executar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, com fins ex-



N° 3.095-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Proware 2000 Telecomuni
cação Som e Imagem Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Serra Negra, Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.061-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Rádio e TV
Educativa de Juína, para executar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Juína ,
Estado do Mato Grosso.
DECURSO:·3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
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c1usivamente educativos, na cidade de João Câma- nicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
ra, Estado do Rio Grande do Norte. sonora em freqüência modulada, na cidade de Mine-
DECURSO: 3a SESSÃO iros do Tietê, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03 DECURSO: 3a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.063-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Cultura e Vida,
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educa
tivos, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.068-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à S. M. Comunicações Ltda
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Mantena, Estado
de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.087-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à TV Stúdios de Teófilo Oto
ni S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de Manhuaçu, Estado de
Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 3.089-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Leste Sul Telecomunica
ções Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Capão Bonito,
Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 3.092-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Exitus Sistema deComu-

N° 3.097-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à L. M. Rádio e Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Catanduva,
Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.099-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Rota do Sol Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Boa Vista da Apa
recida, Estado do Paraná.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 3.100-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Nascente Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Bertioga,
Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.102-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio da Vinci FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Atibaia, Estado de
São Paulo.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.103-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Carmo da Cachoei
ra Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora



N° 3.l13-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Ibiapina Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de São Manuel,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 3aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.114-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação .elnformática) - Aprova o ato
que outorga p~rmissão à Mello e Bruno Comunica
ção e Participações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Agudos, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.ll5-A/03(Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e •Informática) - Aprova o ato
que.outorga permissão à Rádio Nova Jacupiranga
Limitada. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Jacupi
ranga, Estado d~ São Paulo.
DECURSO:3aSESSÃO
ÚLTIMA SessÃo: 11-8~03

N° 3.l17-A/03 (comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova. o ato
que outorga permissão à Rede Elo de Comunica
ções Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nOra em freqüência modulada, na cidade de Mila
gres, Estado do Ceará.
DECURSO: 3aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.l18-Af03(Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Vale Verde Comunicações
e Serviços Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
ltabirinha de Màntena, Estado de Minas Gerais.
DECÚRsO:3aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.151-A/03(Cornissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e .Informática) - Aprova o ato
que autoriza.a A Voz de Lagoa Santa - Associação
Comunitária Lagoa-Salltense de Assistência Social

N° 3.l05-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Serra da Esperança
Uda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Candói,
Estado do Paraná.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.107-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Star Rádio e Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
emfreqüêpcia modulada, na cidade de Águas de
Lindóia, Estado de São Paulo.
DECURSO:.3a SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.109-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Coml.lnicação e Informática) - Aprova o ato
queotitorga.. permissão à Fundação Educativa e
Cultural de. Mar1inho Campos, para executar serviço
de. radiodifusão sonora. em freqüência modulada,
com Jin~ exclusivamente educativos, na cidade de
Martinho Campos, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.11l-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Francisco Gur
gel Gorrêa". para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente edUcativos, na cidade de Barbalha, Estado
do Ceará.
DECURSO:3aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.1l2-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Jalles Machado,

N° 3.104-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à L.M. Rádio e Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Borborema,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 8 37345

em freqüência modulada, na cidade de Carmo da para executar serviço de radiodifusão sonora em fre-
Cachoeira, Estado de Minas Gerais. qüêncía modulada, com fins exclusivamente educa-
DECURSO: 3a SESSÃO tivos, na cidade de Goianésia, Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03 DECURSO: 3a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
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e Radiodifusão a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Lagoa Santa, Estado de
Minas Gerais.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.158-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a ACCCI - Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura de Igarapé a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
I~farapé, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.159-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitáira dos Rádios
Difusores e Movimento Popular de Rádio Comunitá
ria de Pedro Leopoldo a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Pedro Leopoldo,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11 "8-03

W 3.188-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Desen
volvimento Cultural de Roncador a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Roncador, Estado do Paraná.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.190-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Amigos do
Rádio de Juiz de Fora a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Juiz de Fora, Esta
do de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 79-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga concessão ao GOVERNO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO para executar serviço de radiodifu
são de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos, no Arquipélago de Fernando de Noro
nha, Estado de Pemambuco.

DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 103-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Fundesul, para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Mucuri, Estado da Bahia.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 124-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Tropical Radiodifu
são Ltda para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Macapá,
Estado do Amapá.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

PROJETOS DE LEI

N° 4.168-C/01 (JOSÉ PRIANTE) - Dispõe sobre liga
ção rodoviária no Plano Nacional de Viação, no Baixo
Tocantins, no Estado do Pará, e dá outras providências.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 5.660-8/01 (PODER EXECUTIVO) - Cria o Fun
do de Recuperação de Créditos e de Prevenção e
Combate às Fraudes contra a Previdência Social 
FUNPRE\I, e dá outras providências.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 6.425--A/02 (PODER EXECUTIVO) - Dá nova reda
ção ao caput e ao § 3° do art. 304 do Decreto-Lei n°
3689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal.
DECURSO: ~ SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133, DO RI)

PROJETOS DE LEI

W 3.011/9"7 (SENADO FEDERAL) - Estabelece medi
das de proteção aos interesses brasileiros contra práti
cas discriminatórias adotadas por outros países.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 4.705/01 (L1NCOLN PORTELA) - Dispõe sobre
a obrigatoriedade de as embalagens de refrigeran
tes conterem advertência sobre obesidade.

-----_._.-~-_.-_...
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DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 5.328/01 (SENADO FEDERAL) - Inclui na Lei nO
8.406, de 09 de janeiro de 1992, artigo que estabe
lece a gratuidade da emissão de extratos bancários
referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 5.429/01 (PAULO LIMA) - Acrescenta artigo à
Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
"Estabelece as diretrizes e bases da educação naci
onal". (E seu apensado: PL. 6.444/02, do Dep. Enio
Bacci).
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 5.668/01 (LAURA CARNEIRO) - Dispõe sobre a
introdução de temas relacionados à responsabilida
de social das empresas e à cidadania corparativa
nos currículos de educação superior.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 6.300/02 (SENADO FEDERAL) - Regulamenta a
profissão de treinador de goleiros de futebol e dá
outras providências.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 7.090/02 (JOSÉ PIMENTEL) - Institui o Dia Na
cional dos Profissionais de Compras.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 100/03 (BISMARCK MAIA) - Altera o Artigo 2°,
Parágrafo 4°, da Lei n° 10.264, de 16 de julho de
2001.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 164/03 (GASTÃO VIEIRA) - Acrescenta o artigo
52-A à Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 502103 (JAMIL MURAD E OUTROS) - Dispõe
sobre a obrigatoriedade de prestação de serviços
de acondicionamento ou embalagem das compras
em estabelecimentos comerciais denominados su
permercados, hipermercados ou similares.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO IDE
COMISSÃO - ART 54, DO RI

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR,

NOS TERMOS DO ART. 144, DO RI)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°, DO RI

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3°,
combinado com ART. 132, § 2°, DO RI

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETOS DE LEI:

N° 3.732/97 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
responsabilidade de autor de ação de impugnação
de mandato temerária e de manifesta má fé.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 11-8-03

N° 5.759/01 (SENADO FEDERAL) - Altera os arti
gos 18, 21 e 22 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, que "dispõe sobre a regulamentação dos dis
positivos constitucionais relativos à reforma agrária,
previstos no Capítulo 111, Título VII, da Constituição
Federal, e dá outras providências".
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:

N° 23/91 (SENADO FEDERAL) - Regula a compe
tência para instituição do imposto sobre transmissão
causa mortis e doação de quaisquer bens ou direi
tos nas condições previstas no inciso 111 do § 1° do
artigo 155 da Constituição Federal.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

2.2 PELA. INADEQUAÇÃO FINANCEIRA EJOU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI

N° 1.641/96 (ARNALDO FARIA DE SÁ) -Dispõe
sobre programas de incentivo à demissão voluntá
ria, do ponto de vista tributário.
DECUR$O:3a SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 11-8-03

N° 196/99 (SENADO FEDERAL) - Altera a Lei n°
8.852, de 4 de feVereiro de 1994, que dispõe sobre
a aplicação dos artigos 37, incisos XI e XII, e 39, §
1° da Constituição Federal, e dá outras providências.
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DECURSO:3a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 1.005/99 (GEDDEL VIEIRA LIMA) - Dispõe so
bre a criação do Sistema Nacional de Seguro Rural
- SNSR, dá outras providências.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.847/00 (WILSON SANTOS) - Altera o § 20 do
artigo 1° da Lei n° 8685, de 20 de julho de 1993.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR:

N° 64/95 (COMISSÃO ESPECIAL - CPOLAGRI) 
Altera a legislação tributária federal, institui o Fundo
de Apoio à Agroindústria e à Fruticultura e Fundo de
Desenvolvimento Tecnológico Rural, e dá outras
providências.(E SEUS APENSADOS: ~Ls: 244/98,
do Dep. Hugo Biehl; 28/99, do Dep. Joao Herrmann
Neto).
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 18/03 (ROSE DE FREITAS) - Dispõe sobre o
Fundo Regional da Cidadania - FUNCI, e dá outras
providências. _
DECURSO: 3a SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

3. CONTRA DECLARAÇÃO
PREJUDICIALIDADE - ART. 164, § 1°, DO RI

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, § 20 E § 3D

, DO RI)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 20

, DO RI

PROJETOS DE LEI:

N° 2.010/99 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
-IPI na aquisição de automóveis por pessoas porta
doras de deficiência física.(E SEUS APENSADOS:
PLsnos 1.890/96, do Dep. Lima Netto; 2.215/96, do
Dep. Jair Bolsonaro; 2.216/96, do Dep. Eurico Miran
da; 2.809/97, do Dep. Odelmo Leão; 3.811/97, do
Dep. Inácio Arruda; 3.882/97, do Dep. Fetter Júnior;
3.884/97, do Dep. Ricardo Gomyde; 3.908/97, do
Dep. Inácio Arruda; 3.918/97, do Dep. Tuga Angera
mi; 3.944/97, do Dep. Cunha Bueno; 4.019/97, do
Dep. Maluly Netto; 4.310/98, do Dep. Antonio Carlos
Pannunzio; 587/99, do Dep. Régis Cavalcante;

944/99, do Dep. Fernando Zuppo; 1.110/99, do Dep.
Dr. Hélio; 1.329/99, do Dep. Nelson Proença;
1.370/99, do Dep. Geraldo Magela; 2.317/00, do
Dep. Gonzaga Patriota; 2.470/00, do Dep. Eduardo
Barbosa; 2.873/00, do Dep. Luiz Antonio Freury;
2.934/00, do Dep. Fernando Gonçalves; 3.175/00,
do Dep. João Herrmann Neto; 3.716/00, do Dep.
José Carlos Coutinho; 4.836/01, do Dep. Geraldo
Magela; 5.346/01, do Dep. Jaques Wagner;
5.551/01, do Dep. Rubens. Bueno; 5.687/01, do Dep.
Norberto Teixeira; 5.751/01, do Dep. Jorge Tadeu
Mudalen; 6.010/01, do Dep. Gilmar Machado;
6.118/02, do Dep. Luiz Carlos Hauly; 6.351/02, do
Dep. José Carlos Coutinho; 6.398/02, do Dep. Flávio
Arns; 6.401/02, do Dep. Rubens Bueno; .6.540/02,
do Dep. Flávio Arns; 6.589/02, da Dep. Maria Lúcia;
6.781/02, do Dep. Luiz Carlos Hauly; 6.820/02, do
Dep. Márcio Fortes; 6.878/02, do Dep. Dr. Evilásio;
6.883/02, do Dep. Nelson Meurer; 6.948/02, do Dep.
Marcelo Barbieri; 7.055/02, do Dep. Pinheiro Landim;
7.185/02, do Dep. Eni Voltolini; 134/03, do Dep. Ino
cêncio Oliveira; 474/03, do Senado Federal).
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 6.109/02 (PODER EXECUTIVO) - Acrescenta o
artigo 20 -A, na Lei 10.191, de 14 de fevereiro de
2001, que dispõe sobre a aquisição de produtos
para a implementação de ações de saúde no âmbito
do Ministério da Saúde.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 11-8-03

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos ter
mos do artigo 137,§ 10

, do RI.

Prazo para apresentação de recurso artigo 137, § 20

(05 sessões), as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI:

N° 1.378/03 (LUIZ CARLOS HAULY) - Dispõe so
bre condições de aposentadoria do servidor público
e dá outras providências.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 1.476/03 (NICIAS RIBEIRO) - Dá nova redaçã?
ao artigo 1° do Decreto nO 73.684, de 19 de feverei
ro de 1974.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

INDICAÇÕES:
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W 147/03 (ZELlNDANOVAES) - Sugere ao Gover
nador do Estado da Bahia a inclusão do Campeona
to Saiano de Futebol do Interior no Programa de
Educação Tributária do Estado da Bahia - "Campa
nha Sua Nota É Um Show".
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 692/03 (LUIZ ALBERTO) - Sugere ao Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia a extinção das Varas
Distritais da Comarca da Capital.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos ter
mos do artigo 35, § 2°, do RI.

REQUERIMENTOS DE CPI:

N° 17/()3 (MAURíCIO RABELO) - Requer a instala
ção de Comissão Parlamentar de Inquérito destina
da a investigar a violência contra a mulher e a vio
lênciadoméstica.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 20/03 (VANESSA GRAZZIOTIN) - Requer a ins
tauração de Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigar evidências de irregularidades nas im
portações de insumos de linha humana pela indús
tria farmacêutica no Brasil, desde 1995, bem como
seu controle administrativo e a aplicação da legisla
ção sobre os preços de transferência a partir de
1997.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 21/03 (LUCIANO ZICA) - Requer a criação de
Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade
de apurar denúncias de irregularidades no uso e na
fiscalização dos terrenos utilizados como depósitos
de resíduos perigosos sólidos, líquidos e gasosos e
o risco ao meio ambiente e a saúde humana causa
do por este tipo de disposição final destes produtos.
DECURSO:3a sEssÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 23/03 (FÉLIX MENDONÇA) - Requer a criação
de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finali
dade de investigar o abusivo e desordenado comér
cio dos insumos para a construção civil, com ênfase
para o segmento do cimento.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE

EXPEDIENTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2003

Dia 7, Sa-feira

15:00 SUELY CAMPOS (PP - RR)
15:25 ZÉ GERALDO (PT - PA)

Dia 8, 6a-féira

10:00 GERALDO THADEU(PPS - MG)
10:25 LAVOISIER MAIA (PSB - RN)
10:50 CORIOLANO SALES (PFL - SA)
11 :15 DURVAL ORLATO (PT - SP)
11 :40 JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)
12:05 MANINHA (PT - DF)
12:30 ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP)
12:55 TELMA DE SOUZA (PT - SP)
13:20 EUSEU RESENDE (PFL - MG)

Dia 11, 2a-feira

15:00 RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)
15:25 JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)
15:50 SANDRO MABEL (PL - GO)
16:15 BENEDITO DE.URA (PP - AL)
16:40 MENDONÇA PRADO (PFL - SE)
17:05 JOÃO CAMPOS (PSDB - GO)
17:30 MAURO PASSOS (PT - SC)
17:55 LUIZ ALBERTO (PT - BA)
18:20 ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)

Dia 12, 3a-feira

15:00 DELEY (PV - RJ)
15:25 MÁRIO NEGROMONTE (PP - BA)

Dia 13, 4a-feira

15:00 CELCITA PINHEIRO (PFL - MT)
15:25 LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS)

Dia 14, sa-feira

15:00 ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ)
15:25 PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)

Dia 1S, 6a -feira

10:00 AUCE PORTUGAL (PCdoS - BA)
10:25 EDUARDO GOMES (PSOS - TO)
10:50 VIGNATIl (PT - Se)
11 :15GUILHERME MENEZES (PT - SA)
11 :40 MÁRIO HERINGER (POT - MG)
12:05 NELSON MARQUEZELU (PTS - SP)
12:30 VICENTE CASCIONE (PTS - SP)
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12:55 HELENILDO RIBEIRO (PSDB - AL)
13:20 MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL)

Dia 18, 2a·feira

15:00 CARLOS SAMPAIO (PSDB- SP)
15:25 AROLDO CEDRAl (PFL - BA)
15:50 ÁTILA LINS (PPS - AM)
16:15 THELMA DE OLIVEIRA (PSDB - MT)
16:40 lULAI Ê COBRA (PSDB - SP)
17:05 PAULO AFONSO (PMDB - SC)
17:30 PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC)
17:55 ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP)
18:20 MARCOS DE JESUS (PL - PE)

Dia 19, aa·feira

15:00 MARIA HELENA (PMDB - RR)
15:25 DA. BENEDITO DIAS (PP - AP)

Dia 20, 4a·feira

15:00 SILAS CÂMARA (PTB - AM)
15:25 JOSÉ PIMENTEL (PT - CE)

Dia 25, 2a·feira

15:00 lEQUINHA MARINHO (PTB - PA)
15:25 NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA)
15:50 PASTOR FRANKEMSERGEN (PTS - RR)
16:15 VICENTINHO (PT - SP)
16:40 ABELARDO LUPION (PFL - PR)
17:05 RUBINELLI (PT - SP)
17:30 WASNY DE ROURE (PT - DF)
17:55 BERNARDO ARISTON (PSB - RJ)
18:20 NEYDE APARECIDA (PT - GO)

Dia 26, aa·feira

15:00 lÉ LIMA (PP - PA)
15:25 AFFONSO CAMARGO (PSDB - PR)

Dia 27, 4a·feira
15:00 lONTA (PP - SC)
15:25 DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS)
Dia 28, 5a·feira
15:00 ANDRÉ ZACHAROW (PDT - PR)
15:25 OSVALDO COELHO (PFL - PE)

Dia 29, 6a·feira

(Encerra-se a sessão às 4 horas e 1
minuto.)

10:00 OSVALDO REIS (PMDB - TO)
10:25 JOÃO LYRA (PTB - AL)
10:50 MILTON BARBOSA (PFL - BA)
11 :15 GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL)
11 :40 ANN PONTES (PMDB - PA)
12:05 JÚNIOR BETÃO (PPS - AC)
12:30 CARLOS ASICALlL (PT - MT)
12:55 WLADIMIR COSTA (PMDS - PA)
13:20 MILTON CARDIAS (PTS - RS)

Dia 22, 5a·feira

10:00 JOÃO CAMPOS (PSDB - GO)
10:25 VIC PIRES FRANCO (PFL - PA)
10:50 JOSÉ DIVINO (PMDS - RJ)
11:15 PAULO KOBAYASHI (PSDB -SP)
11 :40 ODAIA (PT - MG)
12:05 LUIZA ERUNDINA (PSS - SP)
12:30 PAULO ROCHA (PT - PA)
12:55 JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ)
13:20 CARLOS MOTA (PL - MG)

Ata da 1348 Sessão, Solene, Matutina,
7 de agosto de 2003

Presidência dos Srs.: Mauro Benevides e Zenaldo Coutinho,
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

Dia 21, 5a-feira

15:00 WALTER FELDMAN (PSDB - SP)
15:25 CASARA (PSDB - RO)

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

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 9 horas e 47 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - De
claro aberta a sessão.

O Sr Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.
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11 - LEITURA DA ATA

O SR. JOSÉ MILlTÃO, servindo como 2° Secre
tário, procede à leitura daata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Pas

sa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esta
sessão solene destina-se a homenagear o centenário
da Ordem dos Padres Barnabitas no Brasil e foi re
querida pelo nobre Deputado Zenaldo Coutinho.

Convido para compor a Mesa o Pe. Giovanni
Incampo, representante dos Barnabitas do norte do
Brasil; o Pe. Luiz Antõnio do Nascimento Pereira,
Mestre de Noviços; o Pe. Mário Pozzoli, Presidente do
Projeto Providência de Belo Horizonte; e o Sr. José
Chaar Abdul-Khalek, Coordenador do Projeto Provi
dência em Belo Horizonte. (Palmas.)

Já composta a Mesa com os ilustres represen
tantes da comunidade Barnabita do Brasil, convida
mos todos os presentes para, de pé, ouvirmos o Hino
Nacional brasileiro.

(É executado o Hino Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Srs.
Dirigentes da Ordem dos Padres Barnabitas e demais
convidados, antes de mais nada, desejo explicar aos
presentes a ausência do titular desta Presidência, o
nobre Deputado João Paulo Cunha, que deixou esta
Casa já em meio aos albores da madrugada de hoje,
uma vez que ontem foi dia de intensa movimentação
político-parlamentar, em razão de deliberação sobre
importante matéria de que se incumbiu a Câmara dos
Deputados para que, posteriormente, tivesse tal ma
téria seguimento, na estrutura do bicameralismo bra
si�eiro, para o Senado Federal.

As matérias votadas exigiram nossa permanên
cia neste plenário até as 4h de hoje. Não fora isso,
certamente o comparecimento maciço dos Deputados
aqui se faria sentir, até para que as diversas banca
das se representassem formalmente neste ato de
marcante significação para a vida religiosa e ética, as
sim como para os aspectos da formação moral do
povo brasileiro.

Portanto, no exercício eventual da Presidência,
eu, que já tive o privilégio de presidir o Senado Fede
ral eo Congresso Nacional, sinto-me extremamente
honrado em, neste instante, saudar a Ordem dos Pa
dres Barnabitas, testemunhando, em nome do Presi
dente João Paulo Cunha e dos demais membros da
Mesa, nosso reconhecimento sincero eprofundo pela
colaboração inestimável que os Barnabitas têm pres
tado ao País e a outras nações do mundo.

Esta é, portanto, a homenagem do Presidente
João Paulo Cunha aos Padres Barnabitas na come
moração de data tão auspiciosa para esta Congrega
ção de prestígio e renome internacionais. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Nes
te instante, tenho o prazer de conceder a palavra ao
nobre Deputado Zenaldo Coutinho, que teve a feliz
inspiração de, por meio de requerimento, solicitar a
realização desta sessão solene.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; prezado Pe.
Giovanni lncampo, representante da Ordem dos Bar
nabitas do norte do Brasil; prezado Pe. Luiz Antõnio
do Nascimento Pereira, representante da Ordem dos
Barnabitas do suldo Pa(s; prezado Pe. Mário Pozzoli,
Presidente do Projeto Providência ele Belo Horizonte;
Sr. JoséChaar AbduH<halek,. Coordenador do Proje
to Providência de..l3elo Horizonte, apesar de paraen
se, prezado Pe. Albertq Trombini,~inhas senhoras e
meus senhores, vou dividir o meu pronunciamento
em duas etapas.

Uma delas não é propriamente o meu pronunci
amento.,.mas Uma manifestação do Padre Luiz Antõ
nio do Nascimento Pereira, representante dos Barna
bitas na Região Sul, a qual faço integrara esta home
nagemcomo registro histórico nesta. sessão de hoje.

Escreveu o Padre:

"Excelentíssimo Senhor,
Em nome da Província Centro-Sul dos

Padres Bamabitas, que compreende os Esta
dos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo, agradeÇo a esta Casa pela iniciativa da
homenagem à Congregação dos Padres Bar
nabitas, da qual faço pane há 41 anos.

Conheci, ainda criança, alguns dos
nossos antepassados, vindos da Europa,
que possibilitaram a aventura dos filhos de
Santo Antônio Maria Zaccaria, nosso Fun
dador, em terras brasileiras. Completamos,
neste mês, 100 anos de presença no Brasil.

Olhar para o passado é indispensável;
estamos aqui porque os que vieram antes
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de nós viveram o carisma do santo Funda
dor com ardor e fidelidade. Nós somos gra
tos a eles por isso.

Mas não basta colher os louros do
passado. É preciso caminhar sempre, cres
cersempre.

Senhor Presidente, Senhores Deputa
dos, senhoras e senhores aqui presentes,
uma Congregação Religiosa tem algo que
lhe é peculiar: o Carisma. E o nosso, que
herdamos de Santo Antônio Maria Zaccaria,
é o carisma da Reforma, palavra tão usada
nos últimos tempos, realidade tão premente
nos nossos dias.

Não somos donos do tempo e da His
tória, mas eu creio que os Barnabitas conti
nuarão a contribuir para o crescimento de
nosso país, sendo fiéis ao desejo de refor
ma de seu Fundador. Reforma que se pro
cessa passo a passo, degrau por degrau,
como dizia o santo.

Quem haverá de promover esta Refor
ma ou quem já a está concretizando? Aque
les que forem Discretos, que souberam es
colher as oportunidades, o lugar, o tempo e
os companheiros interessados em reformar;
aqueles que tiverem um coração grande e
um ânimo generoso para suportarem as
contrariedades provenientes dos que não
querem nenhuma mudança. Farão a refor
ma os que forem perseverantes, pois sabem
que, no caminho, haverá grandes vitórias e
problemas maiores ainda. Serão verdadei
ros reformadores os humildes, ou seja, os
que sabem ser compassivos e tolerantes
com os defeitos dos que desejam realmente
progredir. Faremos a reforma, se amarmos
intensamente a Meditação e a Oração, pois
elas trazem a luz necessária para bem edu
carmos os outros na verdade. A reforma só
acontecerá, se tivermos grande e reta inten
ção buscando sempre a honra de Deus, ou
seja, a pura utilidade do próximo. Mas de
que adiantaria reformar, se não avançarmos
cada vez mais e em coisas cada vez mais
profundas? Que ninguém pense que fez re
formas autênticas, se parar no tempo, se se
der por satisfeito com o que já conquistou: é
preciso avançar sempre mais. Finalmente,
só faremos as reformas necessárias e indis
pensáveis, se nos valermos da ajuda divina.
Sem Deus, a reforma será inútil, pois não

seremos capazes de viver valores funda
mentais de todo ser humano: o amor frater
no, a solidariedade, o respeito pelo diferen
te, a acolhida, a escuta e tantos outros, que
têm sua origem no Deus que é pai e mãe de
todos nós.

Vou terminar: as senhoras e os senho
res devem estar pensando que o meu dis
curso é político; não deixa de ser, pois a po
lítica é a arte de promover o bem comum,
mas não era essa a minha finalidade. Era
tão somente a de lembrar a coragem de
Barnabitas do passado e do presente, que
viveram e vivem autenticamente em várias
partes do nosso querido Brasil.

Ah! Só mais um pensamento: essas
recomendações a respeito da REFORMA,
para que todos saibam, não são minhas, ou
de qualquer outro de meus confrades; elas
foram feitas por Santo Antônio Maria Zacca
ria há mais de 400 anos.

Sejamos capazes de concretizá-Ias
com nossa vida, por mais 100 anos, se
Deus quiser.

Muito obrigado".

Sr. Presidente, Srs. Deputados, minhas senhoras
e meus senhores, a Ordem dos Padres Barnabitas foi
fundada em 1533 pelo jovem médico e sacerdote
Santo Antônio Maria Zaccaria, na decadente Milão,
que tinha muita semelhançacom o Brasil de hoje.

Homem que, fortemente marcado pelo ardor na
pregação do Evangelho e na reforma dos costumes,
hauria toda a força para o seu intenso apostolado da
espiritualidade da Cruz e da Eucaristia. Morre prema
turamente aos 36 anos.

O seu legado foi a instituição dessa ordem que
chegou ao nosso País há exatos 100 anos, primeira
mente em Belém e Recife.

Segundo as palavras do próprio fundador, os
Barnabitas deveriam ser "plantas e colunas da reno
vação do fervor cristão'~ fazendo da vida comunitária
e da pastoral sua maneira própria de santificação.

Sua espiritualidade está centrada na espirituali
dade paulina, especificada numa grande atenção a
Cristo· "esteja Ele exaltado na cruz ou escondido sob
os véus da Eucaristia".

A atividade pastoral.

Embora o carisma inicial da Ordem tenha sido
promover a "renovação do fervor cristão" na própria
Igreja e na sociedade, através (antes de tudo) da re-
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novação interior dos seus membros e (ao mesmo
tempo) da pregação da palavra de Deus, hoje os Bar
nabitas exercem todos os tipos comuns de apostola
do, abertos às várias necessidades dos homens, dos

tempos e da Igreja.

Embora gozando de autonomia (direito Pontifício)

desde a origem, faz parte de sua tradição trabalhar
sempre corno estreitos "colaboradores dos bispos" lo

cais, como os caracterizou São Carlos Borromeu.

A sua rriaiorexpressão de governo é o Capítulo

Geral, a quem cabe, entre outras coisas, eleger um
governo central, constituído pelo Superior Geral e 4

Conselheiros.
Existem, atualmente, 9 províncias, cuja atuação

se faz sentir nos seguintes países: Albânia, Argenti
na, Afeganistão, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Con
go, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, França, Itália,
Polônia e Ruanda.

A Ordem dos Padres Barnabitas está ligada à
tradição nazarena paraense desde quando, em janei
ro de 1905, a Arquidiocese de Belém confiou-lhe a di
reção da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré.

A partir de então, os Barnabitas estiveram à
frente da maior festa religiosa católica do Pará e, com
certeza, do Brasil, o Círio de Nazaré.

Eforarn eles que, com o povo devoto paraense,
ergueram, há 94 anos, o mais belo santuário dedica
do à Rainha da Amazônia: a Basflica de Nazaré.

Os Barnabitas são uma família religiosa marca
da fortémétite pelo ardor na pregação do Evangelho.

Por isso, deu ao instituto o nome oficial de Cléri
gos Regulares de São Paulo, através da sua inspira
ção em São Paulo, Clérigos porque, como sacerdo
tes, fazemparte do clero; Regulares porque vivem em
comunidades, seguem a mesma regra de vida e pro
fessa~ votos de pobreza, obediência e castidade; de
São Paulo•. P?rque têm o Apóstolo como modelo e
guia. Barnaqitas,. porque na primeira comunidade
onde moravam a Igreja era dedicada aSão Barnabé.

Suapresença e atuação sefai sentir hoje em di
versos pa.íses.

Aforma.ção à fileira bar~abítica começa com a
entrad~ do vacacionado na casa de acolhida e vai até
a profissã?~erpétua e ordenação sacerdotal. Igual
oportuni?a~e têm os que desejam consagrar-se
como Irmãos Coadjutores, isto é, religiosos, não sa
cerdotes.

Oingresso na ordem se dá mesmo com o Novici
ado, anO em que o jovem se prepara para tomar sua de-



o Sr. Mauro Benevides, § 2 D do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Zenaldo
Coutinho, § 2 D do art. 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Zenaldo Coutinho) - Pas
so a palavra ao querido Deputado Mauro Benevides,
que falará pelo PMDB.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Cumprimento o Sr. Deputado
Zenaldo Coutinho, que a partir deste instante passa a
presidir os trabalhos desta solenidade; os ilustres re
presentantes da comunidade dos Padres Barnabitas,
que, ao comporem a Mesa neste instante, encarnam
admiravelmente a representatividade de uma Ordem
que é autêntica legenda de trabalho fecundo, profícuo
e abnegado em favor do nosso País, sobretudo no
que diz respeito a sua formação religiosa, moral e éti
ca; e os demais ilustres convidados, que trazem a
esta Casa a presença do povo, significando tudo isso
um testemunho de reconhecimento aos Barnabitas
pela missão nobilitante que cumprem em vários paí
ses, prestando, portanto, uma colaboração inestimá
vel ao povo de Deus.

Ouvimos o Deputado Zenaldo Coutinho, que
subdividiu o seu brilhante pronunciamento em duas
etapas. Primeiro, fez uma retrospectiva histórica do
significado do trabalho dos Barnabitas. Em seguida,
analisou, especificamente como paraense, a festa do
Círio de Nazaré, realizada anualmente em outubro,
que tem projetado a Ordem dos Barnabitas e atraído
milhares de brasileiros, animados todos pela crença e
pela religiosidade, que demandam o Norte, chegam a
Belém e ali se associam a todas aquelas manifesta
çôes que anualmente se repetem, em uma reprise
que pode ser entendida como uma renovação da fé e
da religiosidade do povo brasileiro.

Portanto, o discurso do Deputado Zenaldo Cou
tinho até me poderia dispensar de outras considera
çôes de natureza histórica sobre o trabalho dos Pa
dres Barnabitas, mas, na tradição da Casa, em um
evento desta ordem, com tanta participação popular,
cada partido e cada bancada têm o dever de oferecer
a manifestação pública da sua admiração e do seu
respeito aos Padres Barnabitas, como eu o faço neste
instante, por delegação do meu Líder, Deputado Eu-
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Convido a assumir a Presidência desta sessão, nício Oliveira, e pelo meu partido, o Partido do Movi-
em homenagem por sua feliz inspiração de requerer mento Democrático Brasileiro.
esta solenidade, o nobre Deputado Zenaldo Coutinho. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a ordem
A partir deste momento, a sessão estará sob sua lúci- católica dos Padres Barnabitas, fundada em 1533,
da presidência. surgiu do mesmo ramo que deu origem à ordem dos

jesuítas e a dos teatinos. Participaram do movimento
de renovação, iniciado ainda no Concílio de Trento, e
findo na Reforma, como reação católica ao surgimen
to de conflitos religiosos.

O patrono de nossos homenageados é São Pa
ulo. No entanto, o fato de terem ocupado, há quase
meio milênio, o Convento de São Barnabé, em Milão,
na Itália, tornou-os conhecidos como barnabitas.

A Ordem já deu ao mundo numerosos sábios,
santos, bispos e cardeais, destacando-se Santo Ale
xandre Sauli, São Francisco Xavier Bianchi, e, claro,
Santo Antônio Maria Zaccaria, fundador não só da
Ordem dos Barnabitas, mas também, com mais dois
companheiros, da Ordem das Irmãs Angélicas e do
grupo de casais, primeiro exemplo de pastoral familiar
na história da Igreja.

Santo Antônio Maria Zaccaria insistiu no cami
nho da perfeição por meio de três vias prioritárias: a
observância dos mandamentos, o estudo da verdade
e do Evangelho e o anúncio da boa nova. Seu objetivo
maior era cuidar dos jovens, por intermédio da multi
plicação de escolas.

Os primeiros Barnabitas, como foi lembrado
pelo Deputado Zenaldo Coutinho, desembarcaram no
Brasil em 21 de agosto de 1903, em Recife e Belém.
Comemoramos, portanto, 100 anos da presença dos
Padres Barnabitas em nosso País.

Hoje, a Ordem é responsável pela Basílica de
Nossa Senhora de Nazaré - célebre, volto a repetir,
por seu círio multitudinário, quando a fé demonstrada
por meio daquela inesquecível e eletrizante procissão
de velas atrai fiéis de todo o Brasil - e pelo Colégio
Santo Antônio Maria Zaccaria, no Rio de Janeiro,
além de outros 3 centros menos conhecidos, com
apenas 19 padres.

Destaco, neste instante, que ontem à noite, no
momento em que recebi a tarefa do meu partido para
que fosse o intérprete dos nossos sentimentos nesta
sessão solene, um dos mais ilustres integrantes desta
Casa, o representante de Minas Gerais, Deputado
Bonifácio de Andrada, relembrava que a formação
moral, religiosa e cultural dos seus filhos, no Rio de
Janeiro, fazia-se exatamente sob a égide, orientação
e as bênçãos dos Padres Barnabitas.

A Ordem, apesar de muito atuante, nunca con
gregou muitos seguidores no mundo e em nosso
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País. A crise mundial de vocações no catolicismo re- las em Milão e se multiplicaram por outras cidades da
duz a Ordem em todo o mundo, mas o futuro de uma Itália. Atualmente os Barnabitas mantêm escolas na
instituição que sobrevive há dois milênios não pode Argentina, Chile, Itália e Zaire.
ser corretamente avaliado pela crise atual. No Brasil, os Barnabitas aportaram simultanea-

O trabalho barnabita literalmente motiva e co- mente em Recife e Belém, no dia 21 de agosto de
move centenas de milhares de brasileiros; enorme é o 1902. Em Belém, assumiram a direção do Seminário
mérito da Ordem, que faz tanto com um mínimo de Diocesano, e os que foram para Pernambuco ficaram
apóstolos dedicados à causa tão nobilitante. em Olinda por 3 meses antes de se fixarem em Petro-

Os barnabitas vivem, como os franciscanos, em Iina. Desde então marcaram presença nos Estados
extrema pobreza, no seio de pequenas comunidades, do Pará, do Rio de Janeiro, do Maranhão, de São Pa-
entregando-se predominantemente à ação pastoral, ulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e no Dis-
ao ensino do catecismo, à ação social em hospitais e trito Federal.
prisões, bem assim à ação missionária. Tenho certeza de que as escolas que eles aqui

Poucos jovens, hoje, são atraídos por esse tipo criaram e mantiveram têm contribuído, de forma im-
de apostolado. No futuro, prognosticamos um maior portante, para o crescimento de nossa juventude,
estímulo vocacional, com a valorização, portanto, dos bem como para a formação de novos e grandes sa-
poucos abnegados que seguem, com extrema boa cerdotes.
vontade, a rara e preciosa vocação da Ordem dos Pa- Gostaria de me referir a uma grande qualidade
dres Barnabitas. de Antônio Maria Zaccaria: a importância que dava

Dentro de tais diretrizes, o meu partido - o aos fatos, mais do que às palavras. É um exemplo
PMDB - realça o magno evento, testemunhando pro- para nós, Parlamentares, que precisamos imitar esse
fundo reconhecimento aos qUe, sob tão feliz inspira- que considero um grande educador; precisamos dar
ção, prosseguem nesta faina dignificante, de perma- mais importância aos fatos, em vez de ficarmos falan-
nente contribuição para o aprimoramento da forma-

do, semque nada aconteça.
ção moral, ética e religiosa do povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.) Outra parte muito importante para mim, sendo
cristã, é a grande influência que teve na adoração ao

O SR. PRESIDENTE (ZenaldoCoutinho) - Con-
cedo a palavra à Deputada Celcita Pinheiro, que fala- Santíssimo Sacramento,.que, por muito tempo, ficou
rá pelo PFL. esquecido por nós, católicos. Ele ajudou na prepara

ção do Concílio de Trento, cuja influência ainda per-
A SRA. CELCITA PINHEIRO (PFL - MT. Sem siste na adoração aoSantíssimo Sacramento, institu-

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- indo as 40 horas de adoração ao Santíssimo. Vemos,
putados, senhores sacerdotes, senhoras freiras, se-
nhores leigos, sou uma pessoa de Igreja, mas não ti- pelo menos em meu Estado, Mato Grosso, volta muito
nha muito conhecimento da Ordem dos Padres Bar- significativa dessa adoração, para que realmente
nabitas. Portanto, é uma grande honra para mim parti- possamos ter a presença do Santíssimo Sacramento
. 'd PFL d h de Cristo, de Deus, na nossa vida.clpar, em nome do meu parti o, o. '. esta ome-

nagem que a Câmara dos Deputados hoje presta aos Sempre que penso na missão de evangelizar,
Padres Barnabitas por ocasião do centenário da pre- Sr. Presidente e nobres colegas, fico sensibilizada
sença desses religiosos no Brasil. com o altruísmo desses homens e mulheres, sacer-

A Ordem dos Colégios de São Paulo, denomina- dotes e freiras que um dia largam todos os seus inte-
da Padres Barnabitas, aprovada pela Igreja em 1533, resses mundanos e passam a dedicar-se exclusiva-
foi instituída, no período de 1502 a 1539, por Santo mente ao serviço voluntário ao próximo.
Antônio Maria Zaccaria, médico e sacerdote de espí- A despeito da morte prematura de seu fundador,
rito inovador, nascido emCremona, na Itália. a Ordem dos Barnabitas completa quase 5 séculos

A primeira coisa que achei interessante na vida de existência, espalhada.pelos quatro cantos do mun-
desses padres foi o objetivo inicial da instituição: a re- do. São 470 anos realizando o serviço pastoral epe-
novação do fervor cristão. É Um retorno à prática cris- dagógico, tornando muitas gerações de jovens mais
tão Hoje, em pleno século X)(I, ainda lutamos por esse educadas e evangelizadas.
fervor cristão, que é pequeno no povo brasileiro. É quase meio milênio de um trabalho generoso

O compromisso com a educação da instituição e sistemático para tornar a humanidade melhor, mais
estabeleceu-se oficialmente com a abertura de esco- fraterna, solidária ao próximo e ao Senhor.
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Considero notável e digno de louvor que nos Pará, já que foi em Belém que aportaram os primeiros
dias atuais, após tantas dificuldades enfrentadas pe- Barnabitas, em 1903. Chegaram primeiro ao Pará,
los Padres Barnabitas para levar adiante sua nobre onde alguns ficaram e vieram a estabelecer-se em
tarefa, eles permaneçam rigorosamente fiéis ao espí- Bragança, e outros seguiram para Recife, onde de-
rito missionário dos Apóstolos Paulo, de quem herda- sembarcaram, instalando-se primeiro em Olinda e em
ram o modelo, e Barnabé, que lhes legou o nome. seguida em Petrolina.

Hoje, quando esta Casa realiza tão oportuna Não nos esqueçamos do que era o Brasil de en-
sessão em homenagem aos Padres Barnabitas no tão: um país que havia pouco proclamara a opção
Brasil, por ocasião do centenário de sua presença en- pelo regime republicano e que havia pouco, também,
tre nós, quero agradecer, em nome do PFL, a inesti- declarara o fim da escravatura. Um país que, imenso,
mável contribuição que esses religiosos têm prestado ainda não apresentava unidade, a não ser pelo idio-
no aprimoramento espiritual e cultural do povo brasi- ma. Um país que, imenso, não conseguira integrar as
leiro, de norte a sul do País. suas diversas regiões. Um país em que a educação

Ao finalizar, cumprimento o Presidente desta ainda era privilégio de poucos e ministrada funda-
sessão e aproveito para dizer que estamos aqui por mentalmente por ordens religiosas.
uma meta nossa, mas a vitória de estarmos aqui é O País necessitava de sua vinda, e chegaram
sempre de Deus. aqui para exercer a missão iluminada por seu funda-

Gostaria de deixar esta grande frase,lembran- dor: a de educar e evangelizar. Oriundos do norte da
do Santo Antônio Zacarias: "Vigiai, portanto, porque Itália, onde Santo Antônio Maria Zaccaria fundara a
não sabeis em que dia o Senhor vai chegar". Ordem, em 1533, os barnabitas atravessaram os ma-

Faço votos de que os Padres Barnabitas, fervo- res e se espalharam pelo mundo, estando presentes
rosamente estimados e respeitados nas comunida- hoje em pelo menos 17 países.
des onde atuam, recebam de nós, brasileiros, cada Auxiliados pelas Angélicas, a seção feminina da
vez mais apoio humano e material para sua obra. Ordem, com 10 comunidades religiosas em nosso

A todos os senhores, parabéns! País, caracterizam-se esses abnegados religiosos
Muito obrigada por todo o trabalho que realizam pelo compromisso com a história dos homens, pela

nos Estados brasileiros. ação que possibilite animar a vida de fé e incentivar o
Um grande abraço. (Palmas.) compromisso com o Evangelho.
O SR. PRESIDENTE (Zenaldo Coutinho) - Gos- Inicialmente, fundaram escolas destinadas à

taria de registrar a presença do Pe. Francisco Assis preparação de seminaristas que desejassem entrar
de Oliveira; da irmã Maria Batista, responsável pela para a Congregação. Posteriormente, passaram a re-
Comunidade Religiosa das Irmãs do Preciosíssimo ceber outros alunos, preferencialmente pobres.
Sangue; da irmã Maria Felippa Simone, da Congrega- A evolução da consciência social desses religio-
ção das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações; e sos admiráveis levou a que sua atuação, hoje, se dis-
de membros da Comunidade de Santa Luzia, de Sa- .

tribua por atividades em missões, paróquias, anlma-
mambaia, Distrito Federal. ção de Comunidades Eclesiais de Base, casas de re-

O SR. PRESIDENTE (Zenaldo Coutinho) - Con- tiro, escolas, movimentos de jovens, grupos culturais,
cedo a palavra ao nobre Deputado José Militão, que equipes de espiritualidade familiar e movimentos ecu-
falará pelo PTB. mênicos.

O SR. JOSÉ MILlTÃO (PTB - MG. Pronuncia o Não se furtam, portanto, às exigências de socie-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De" dades em constante evolução, mas sempre orienta-
putados, ao cumprimentar o nobre colega, Deputado dos pelos princípios que lhes deram rumo, segundo
Zenaldo Coutinho, operoso Parlamentar do PSDB pa- d

as prescrições e a inabalável fé do Santo funda ororaense, pela iniciativa de propor a realização desta
Assim sendo, são merecedores dos maioressessão solene, quero registrar a alegria de estar pre-

sente e, em meu nome e expressando a voz do meu elogios e de nossa sincera admiração.
partido, o Partido Trabalhista Brasileiro, cumprimentar Particularmente, desejo fazer homenagem es-
os Padres Barnabitas pelo centenário de sua presen- pecial ao Padre Mário Pozzoli, querido amigo do Pro-
ça no Brasil. jeto Providência em Belo Horizonte, reconhecendo o

Compreendo perfeitamente o porquê de ter sido admirável trabalho que realiza nas comunidades ca-
esta solenidade requerida por um representante do rentes da nossa Capital.
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Aquela instituição, que tem 4 unidades na Capi- anos de uma belíssima história de realizações desde
tal mineira, atende a crianças e adolescentes entre 4 sua fundação!
e 18 anos, em situação de risco social, violência fami- Parabéns, Padre! Parabéns, Deputado Zenaldo
Iiar e pobreza extrema. Coutinho! (Palmas.)

Impossível não registrar a nossa admiração por O SR. PRESIDENTE (Zenaldo Coutinho) - Con-
esse religioso italiano que adotou o Brasil como se- cedo a palavraao Deputado Miguel de Souza, que fa-
gunda pátria e objeto de sua abnegação. De seu Ira- lará pelo PL e PSL.
balho resulta o acolhimento de 2.500 crianças e ado- O SR. MIGUEL.DE SOUZA (Bloco/PL - RO.
lescentes, no horário em que não estão na escola, Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, De-
fornecendo-lhes diariamente duas refeições, inicia- putado Zenaldo Coutinho, autor do requerimento des-
ção à leitura, apoio pedagógico, aulas de trabalhos ta memorável sessão solene, senhoref; padres e au-
manuais e horticultura. Ministra também atividades de toridades eclesiásticas, senhoras religiosas, Sras. e
recreação, esporte e canto, aulas de capoeira e for- Srs. Deputados, como é bom ouvira palavra de Deus!
mação sociopolítica; ambiental e religiosa. Mantém Não menos prazeroso é homenagear aqueles que
uma brinquedoteca e presta atendimento médico e pregam incansavelmente a obra divina. Refiro-me,
dentário a todos os inscritos. em espeCial, à Congregação dos Padres Barnabitas

Mas não pára por aí· a atividade do Pe. Mário que comemOra o centenário de sua presença em nos-
Pozzoli, pois o Projeto Providência ainda oferece 5 so País no próximo dia 21 de agosto.
cursos profissionalizantes de 4 anos, com especiali- O Brasil tem muito a agradecer aos Padres Bar-
zação em arte culinária, corte e costura, eletricidade,
marcenaria e informática. nabitas pelo trabalho fecundo que nesse extenso pe

ríodo vêm reaJizando de norte a sul- no Pará, no Rio
Aléh'ldisSo, o Projeto mantém a Escola Nossa d J . S- p. I .. B

Senhora da Providência, com educação de jovens e e arteiro, em •.. ao au o, em Minas Gerais e em ra-
adultos no ensino· médio e uma turma de preparação sília. Trabalho esse dedicado ao serviço pastoral, à
para o vestibulàr. catequese, à educação de jovens e às obras de assis-

Com essas atividades tão brilhantes e necessá_ tência social em hospitais e prisões. E não é só no
rias, tão intimamente ligadas aos ensinamentos bar- Brasil que a Congregaçãose faz presente, está atual-
nabitas de Santo Antônio Maria zaccaria, Pe. Mário mente em 14 países ao redordó mundo. Na Europa,
Pozzoli cum.••.·pre s.em. d.escanso o amor de Deus pelos desenvolve trabalhos na Albânia, Bélgica, Espanha,
h . A'· d f d· . d'f' Id d França, Itália e Polônia; na África, no Congo e Ruan-omens.tn a que en rentan o mUItas I ICU a es,
é um trabalhador incansa.'vel da fé, d.a caridade e da da; nas Américas, na .Argentina, Chile, Canadá e
. . . . I f d . . ,. - d Estados Unidos; e na Ásia, nas Filipinas.Justiça SOCla, que az esse mlnlsteno a razao .e sua
vida e assim pavimenta seu caminho em direção ao Vivendo em extrema pobreza, a Ordem dos Clé-
Paraíso. rigos Regulares de SãoPaulo teve suaorigem em Mi-

Por reconhecer as tão grandes virtudes exerci- lão, recebendo a aprovação do Papa Clemente VII,
das por esse religioso barnabita, membro da Ordem em 1533.. Essa família religioSa teve como fundador
dos Clérigos Regulares de São Paulo, é que reconhe- Santo Antônio Maria Zaccaria, médico e sacerdote,
ço o quão oportuna é a manifestação da Câmara dos oriundodacidade ifalianade Cramona. Inspirados na
Deputados em louvor de suas atividades e do cente- obra do Apóstolo dos Gentios, São Paulo, por sua atu-
nário de sua presença no Brasil. ação no apostolado de caridade em favor do clero e

Com toda certeza, a atuação desses padres e do povo cristão, os padres da ?ongregação ficaram
freiras, os barnabitas e as angélicas, faz com queo mais conhecidos como barnabitas, porque oficiavam
objetivo da justiça social e do bem-estar da população na Igreja de São Barnabé.
se vislumbre mais próximo de n6s. Sr. Presidente, neste momento de crise espiritu-

Obrigado, Padre Mário Pozzoli, pelo seu Projeto ai por que passa a humanidade como um todo, os Pa-
Providêncial .Obrigado, Padres Barnabitas e Irmãs dres Barnabitas nos nutrem de esperanças, ofertando
Angélicas, pela tenacidade de sua atuação, pela cris- o devido zelo na formação cristã das nossas gera-
talinidade e pureza de sua fé epela vastidão do amor ções. Mediante acelebração do sacramento e exercí-
que demonstram para com o próximo! cios espirituais, anunciam o evangelho com total de-

Parabéhs a todos, por 100 anos de magnífico voção, conforme a tradição da Igreja Católica Apostó-
trabalho educacional e evangelizador no Brasil, e 470 lica Romana.



v- ENCERRAMENTO

(Encerra-se a sessão às 10 horas e 36
minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Zenaldo Coutinho) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Zenaldo Coutinho) - Está
encerrada a sessão.
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Enfatizo aqui, Sras. e Srs. Deputados, a necessi- de amor, Deus é a solução. E Ele age, utiliza e neces-
dade de esta Casa reconhecer o árduo caminho que sita de seus clérigos.
trilham os Padres Barnabitas, sempre com o coração Obrigado, Padres Barnabitas, por tornarem, já
aberto aos clamores daqueles que infelizmente vol- há 100 anos, mais digna a vida de milhares de brasile-
tam-se encantados para outros valores que desvirtu- iros. (Palmas.)

am o homem do verdadeiro sentido da vida, diferen- O SR. PRESIDENTE (Zenaldo Coutinho) - Gosta-
tas daqueles que fazem do homem filho de Deus e ria de informar a todos os presentes que esta sessão so-
n.ão apenas mera criatura. Iene está sendo gravada e será transmitida para todo o

Sr. Presidente, em homenagem aos 100 anos Brasil amanhã, às 22h30min, pela TV Câmara.

da imensa graça que representou para o Brasil a che- Registro também o recebimento de um telefone-
gada dessa Congregação, aqui expresso, em nome ma e de uma carta do Pe. Luiz Carlos, de São Miguel
do meu partido, o PL, a gratidão que sentimos pela do Guamá.Ele é quem dá continuidade ao trabalho
missão do sacerdócio em anunciar Jesus Cristo _ a desempenhado pelos Padres Giovanni e Alberto, aqui
boa notícia. presentes. S.Sa. expressou sentir-se extremamente

feliz pelo centenário da Congregação dos Padres
Sabemos que é dever do Padre dizer a todos Barnabitas no Brasil e por esta sessão solene.

que Deus é Pai de bondade e misericórdia. Mas es-
quecemos, muitas vezes, com o coração afastado do Gostaria de homenagear o nosso vigário, Pe.

José Ramos, da Basílica de Nazaré, em Belém.
amor, o nosso dever de ouvi-lo.

Por fim, exorto a todos à co~responsabilidade: a Agradeço aos sacerdotes e demais convidados
Igreja tem a face dos seus padres e a de seus fiéis. a presença, na certeza de que a Câmara dos Deputa-
Alerto para a necessidade de pastor e rebanho se dos, a Casa do Povo, de maneira singela mas bastan-
ajudarem reciprocamente, buscando sempre a comu- te significativa, fez a homenagem extremamente me-

recida à Ordem dos Barnabitas no Brasil.
nhão. E os Padres Barnabitas têm cumprido sua mis-
são de ser a alma que incentiva, que sacode, que olha
um pouco além, mesmo nas dificuldades. Devemos,
pois, fazer a nossa parte. Não adianta querermos ca
minhar sozinhos. O trabalho dos Padres Barnabitas é
belo, repleto de noção da dignidade humana e nos
clama a entregarmo-nos à vida comunitária.

Aos mais afastados, aos de coração extraviado,
aos que clamam por luz e paz interior, aos carentes

Ata da 1358 Sessão, 7 de agosto de 2003

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Oliveira,
1° Vice-Presidente; João Caldas, 4° Suplente de Secretário; Takayama,

Bernardo Ariston, Gilberto Nascimento, Elimar Máximo Damasceno
e Amaury Robledo Gasquez; § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Havendo número regimental, declaro aberta a ses
são.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

O SB. WILSON SANTOS, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Passa-se à leitura do expediente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exaa palavra.

O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
tive a honra, a felicidade e o privilégio de privar, COl'TlO

V.Exa., da amizade do Dr. Roberto Marinho. Mas tive,
a exemplo de milhões de brasileiros, a chance de
acompanhar sua vida, quer como homem público,
quer como jornalista, quer como empresário.

E a imagem que ficou para nós, da longínqua
Amazônia, em relação ao Dr. Roberto Marinho, é exa
tamente a daquele brasileiro que acredita no País,
que investiu o melhor de si em favor da nossa cultura,
danossa independência e dademocracia, e que exer
ceu um poder neste País como poucos já exerceram.
Com o apoio de sua emissora, foram .eleitos Presiden
tes da República, e um deles foi cassado. A história
recente está a nOs apontar esses fatos.

O exemplo que ele nos deixou foi sobretudo de
homem trabalhador, digno e honrado e com grande fé
no Brasil, o País que tanto amou.

Sr. Presidente, quero me associar a V. Exa nas
homenagens póstumas prestadas ao jornalista faleci
do e também apresentar requerimento, que peço seja
juntado ao seu, de realização de sessão solene nesta
Casa em memória dessegránde brasileiro.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade de falar
desta tribuna para informar que encaminhei projeto
de decreto legislativo que objetiva sustar a Delibera
ção n° 38, de 2003, do Conselho Nacional de Trânsito
- CONTRAN, cujo Presidente editou e fez publicar, ad
referendum, ato que SUpõe ser sua atribuição, a revo
gação da Resoluçãon° 141. Sucede que a resolução
é norma legal regularmente aprovada por um colegia
do definido no CONTRAN, que só e exclusivamente
poderá serrevogádapor lei ou por outra resolução da
mesma hierarquia, ou seja, pelo voto do Plenário do
Conselho.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exaa palavra.

O SR. JEFFEASON CAMPOS (PSB - SP. Pela
ordem.. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, também quero me somar a V.
Exa nas manifestações de pesar pelo falecimento do
jornalista Roberto Marinho. Para nós que acreditamos
em Deus ena sua vontade divina, este éo momento
em que se igualam todas as pessoas.

Roberto Marinho deixou seu exemplo. E a Pala
vra de Deus diz que pela árvore se conhecem os fru-

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Este

Presidente pede licença ao Plenário, porque, impos
sibilitado de comparecer às exéquias do jornalista
Roberto Marinho, quer prestar singela homenagem à
sua memória e dar o testemunho de quem teve a pos
sibilidade de conviver com ele, quer na condição de
Presidente da Câmara dos Deputados, nos anos de
1993 e 1994, quer na condição de Líder do PFL ou de
simples Parlamentar.

Falar do Dr. Roberto Marinho é falar dos gran
des progressos da comunicação em nosso País. Pa
triota, começou jovem como jornalista. Aos 26 anos já
era chefe de redação de um jornal. À mesma época,
menos de 1 mês após a compra do jornal por seu pai,
foi seu substituto como Diretor-Executivo, exercendo
a função com responsabilidade. Depois, assumiu a
presidência do jornal. Comprou grande número de rá
dios no Brasil e, depois, a TV. Sem dúvida, foi o ho
mem que fez da televisão uma maneira de divulgar as
coisas do Brasil. As telenovelas da Rede Globo sin
graram os mares do mundo e afirmaram a cultura, a
arte cênica e a beleza do nosso País.

Acredito que nenhum outro. brasileiro consoli
dou tanto o Brasil como Nação forte, altiva e cultural
mente avançada. Ele acreditava- sonhou e desejou
que, se a potencialidade deste País fosse aproveita
da, certamente se constituiria numa grande nação.

Na qualidade de amigo, fui convidado para a
festa em comernoração ao seu aniversário de 95
anos de idade e me sentar à sua mesa, ao lado de
poucas e grandes autoridades, como o Presidente da
República.

Creio que, nesta hora, qualquer homenagem
que se lhe preste ainda é pequena. Quero externar à
D. Lily eatoda a família de Roberto Marinho -a seus
filhos José Roberto, Roberto lrineu, João Roberto
meus mais profundos sentimentos de pesar e a certe
za de que o exemplo de trabalho, dignidade e amor ao
País deixado por ele será seguido.

Pedi ontem a realização de sessão solene nesta
Casa em homenagem póstuma ao grande brasileiro.
O Presidente João Paulo Cunha ficou de marcar a
data. Portanto, dentro de alguns dias haveremos de
realizá-Ia. em memória daquele que fez história no
Brasil; história brilhante e positiva, história daqueles
que acreditam no nosso País.

O SR. ASDRUBAL BENTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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tos ou vice-versa. O jornalista influiu decisivamente
nos destinos da Nação brasileira por intermédio do
seu sistema de comunicação. E vemos, como disse
Victor Hugo, que nada melhor do que um sonho para
se construir o futuro. Roberto Marinho acreditou no
seu sonho, inegavelmente deu o melhor de si para
concretizá-lo, plantou e colheu.

Hoje, consternados, somamos nossos senti
mentos aos da família, que perdeu um ente querido,
um profissional dedicado. Acreditamos, sim, na vonta
de divina. Acreditamos que este é um momento de re
flexão. A própria Palavra de Deus diz que é mais pro
veitoso o lugar onde há luto do que aquele onde há
festa, para nos lembrar de que devemos estar prepa
rados para encontrar nosso Criador. "Prepara-te tam
bém para encontrar com teu Deus".

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas

sa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado ChicoAlencar.
O SR. CHICO ALENCAR (PT - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
grande Monteiro Lobato dizia que "um país se faz com
homens e livros". Pensando no Sr. Roberto Marinho,
eu acrescentaria: a partir do século XX, um país, es
pecialmente o Brasil, faz-se com jornais de grande ti
ragem, rádio e televisão.

Independentemente da avaliação do conteúdo
das informações, que, reconheço, têm-se tornado
mais e mais democráticas, em função da luta e da
consciência do povo brasileiro, reconheço no jornalis
ta um empresário do importante setor da vida nacio
nal que é o da comunicação, sem o que não teremos
cidadania plena.

Aproveito, Sr. Presidente, passados esses dias
tumultuados - seguramente, no que me diz respeito,
os mais angustiantes da minha vida parlamentar de
12 anos e meio -, para deixar registrada a declaração
daquele voto tão polêmico que não foi favorável ao
projeto de reforma constitucional, o voto de absten
ção, por entendermos que havia equívocos profundos
de método, mérito e momento nesse projeto.

Não que não queiramos uma seguridade social
e uma previdência pública includente e equilibrada.
Entretanto, esse nosso voto, que nos custa muito em
função do princípio da disciplina partidária e que terá
conseqüências nesse âmbito, foi conseqüência da di
ficílima opção, da escolha de Sofia entre uma decisão

partidária, em que fomos minoria eu, o Deputado
Orlando Fantazzini e outros, e uma decisão vinculada
a nossa trajetória e a nossas concepções.

Fizemos essa escolha polêmica, é verdade 
vamos arcar com as conseqüências -, mas vamos
seguir tentando acertar na vida pública e nesse rumo
do que é coerente e do que interessa sobretudo à po
pulação.

O mundo não acabou. A vida não se encerrou. O
Brasil tem de continuar, e o Governo Lula, especialmen
te, tem de entrar numa agenda de mudanças efetivas.

DECLARAÇÃO DE VOTO A QUE SE
REFERE O ORADOR

Por que não votamos na Emenda da Previdência
Nós, deputados petistas que não votamos na

Emenda Aglutinativa da mudança constitucional da
Previdência Social, cujas alterações finais foram con
sideradas insuficientes inclusive pela CUT, temos ple
na consciência do significado político de nossa posi
ção de ABSTENÇÃO e declaramos que:

1. O verdadeiro problema estrutural da Previ
dência Social é a escandalosa exclusão de mais de
50% da população trabalhadora brasileira de seu âm
bito. O que é necessário, além de uma vigorosa políti
ca de reforma agrária, de reforma urbana e de reto
mada do crescimento, é uma fiscalização governa
mental implacável e incorruptível e uma verdadeira
política de seguridade social includente.

2. A alteração proposta - e aprovada num dia de
cerceamentos à presença popular e de aceleração da
votação - não assegura essas condições; sequer é
um requisito prévio, não procedendo a argumentação
de que os "privilégios" dos servidores atuais e dos
aposentados impedem uma expansão e direção do
gasto público para beneficiar os outros trabalhadores.
Ela não transfere renda através do Estado, nem atra
vés do mercado, para os setores mais empobrecidos
dos trabalhadores e da população. É também forçoso
reconhecer que parte da crise econômica brasileira, e
da recessão que bate às portas, deve-se ao confisco
salarial perpetrado contra o funcionalismo público
(um dos pilares dó mercado interno) durante os últi
mos governos.

3. As alterações oferecidas não criam novas mo
dalidades de Previdência Social eretiram alguns dire
itos jamais questionados nos prógramas e nos discur
sos de campanha do PT. Sua tramitação e apreciação
final, a toque de caixa, não combina com o regime de
mocrático. Toda vez que governos, para resolverem
seus problemas de caixa, mexem nos direitos adquiri
dos, abala-se o Estado de Direito.
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O fato de que existam notórias distorções na re- não recomendam os puros automatismos do merca-
muneração e benefícios das carreiras de Estado im- do. A experiência brasileira e de outras nações da pe-
põe aos poderes publicos a necessidade de corri- riferia demonstram que não foi a posse de uma moe-
gi-Ias, dentro do método participativo que o PT sem- da própria a condição para o desenvolvimento, mas a
pre defendeu e praticou. Uma primeira providência é utilização de outras formas e instituições, entre as
evidentemente o estabelecimento de tetos para a re- quais a Previdência Social, que acumulou e carreou
muneração de todos os servidôres, enquanto o de- fundos para o desenvolvimento.
correr do tempo se encarregará de eliminar, dos en- A satanização dos funcionários públicos não
cargos da União, dos Estados e municípios, as supe- serve à causa republicana e democrática. Não há
raposentadorias e outras acumulações, aleijões que Estado republicano sem uma forte, preparada e ade-
uma legislação patrimonialista e permissiva permitiu quadamente remunerada função pública, cuja impes-
e incentivou. A quase totalidade do funcionalismo pú- soalidade e imparcialidade são condições sine qua
blico na ativa e na aposentadoria, porém, não goza de
nenhuma non para os próprios interesses privados. Sem des-

4. Regalia. Seus direitos estão assegurados na conhecer as distorções e imperfeições existentes no
mesma Constituição que fundou asbases para a legi- ServiçoPúblico, que devem ser urgentemente corrigi-
timidade da alternãncia de poder que o governo atual das, é preciso proclamar sua prevalência sobre atra-
confirma. dição de um Estado patrimonialista, lugar onde todas

5. A proposta de mudança na Previdência, além as oligarquias e burguesias predatórias têm realizado
de negociada previamente com os governos estadua- o assalto ao dinheiro público para beneficiar-se. Que
is mergulhados em profunda crise fiscal, foi encami- o digam as espantosas dívidas do empresariado com
nhada ao Poder Legislativo para atender a uma ex- aprópria Previdência Social.
pectatiVa do FundoMonetário Internacional, cujos re- Fomos orientados nesta difícil decisão pelos
sultados em outros países já mostr~ramsua pemicio- princípios que construíram a tradição de lutas do Par-
sidade. No nosso caso, um pressuposto básico foi tido dos Trabalhadores, cuja necessária e indormida
desconsiderado: a discussão do papel do Estado e de vigilãncia conseguiu atenuara depredação dos direi-
seu tamanho para suprir as necessidades essenciais tos sociais no período de FHC.
da população e do desenvolvimento social. Nosso voto reafirrnaa convicção de que não po-

6. Um governo que tem o Partido dos Trabalha- demos violar atrajetória do PT na defesa dos direitos
doresco~osuacoluha vertebral. não pode dar mar- dos trabalhadores e d9Serviço Públicode qualidade.
gem à transferência de recursos da PreJidência Social Ele sedeu em nomeda coerência com asaçõese vo-
para o.capita.1 financeiro especulativo.A experiência in- tos anteriores pro feridos pelo nosso Partido em favor
ternacional na matéria é francamente negativa. Mes- da Previdência p.u.. 'blica no Co.n..grEls.soN.acional.
mo nos casos de urna forte tradição liberal de merca- A b -'b I' d' d~

d ... E" d U'd dA" . , nossa astf:mçao. slm.o.lza nossa· Iscor an-
o, como 90S .s.a.os. nl os .a. menca, os preJUI- . I - 'R f· d P 'd~ . - . .

zos pa.r~ aposentadorias.e poupanças, derivados. de cla com re açao a .e orm~ a. revI .enCla, nao s~gnl-
suaslígações com o mercado de capital e os portfólios ficando, entretanto, rompimento com a bancada, o
de açõesernpresariais,têm sido devastadorElS. partido e o govemo, com quem queremos continuar

7. A Previdência Social universal foi e é um dos dialogando, na perspectiva da construção de um go-

mec~nisrTl0s mais importantes para a redução das :;~~al~;~~:~~~:~:~:~t::;::s~s~~~~:~~g:~
desigualc:la.des, que são quase naturalmente o resul- de nosso povo.
tado dí7um sistem~ econômico concentrador como o
capitalis~o.. SOmente instituições que busquem exa- Nosso clamor, 'que é o de milhares de petistas
tamentefugir ao predomínio da lei do lucro consegui- de todo o Brasil e dos nossos eleitores, é para que a
ram, aolohgo da história do capitalismo, ajudar a re- agenda de mudançasreais lideradas pelo nosso go-
duzir as iníquas distorções econômicas e sociais. verno comece de fato. Obviamente, ela não tem nada

8. A Previdência Social, na forma pensada e a ver com redução de verbas para a educação e saú-
posta em ação pelo neoliberalismo.é parte de um am- de, precarização de direitos trabalhistas, continuida-
pio processo ~e desmé\nche do Estado regulador. de dosexorbitàntes ganhos debancos, renovação de
Não há crescimento e desenvolvimento econômico acordo de elevado superávit primário como FMI, ali-
possívêlpara asnaçõesdaperiferia sem um Estado mentos geneticamente modificados, autonomia do
ativo e presente, pois nossas condições de periferia Banco Central e inserção subordinada na ALCA.



"Mas, oh, não se esqueçam
Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroshima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida..."
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Brasília, 6 de agosto de 2003. - Chico Alencar Até quando o Governo assistirá a tudo isso pela
PT/RJ; Ivan Valente PT/SP; João Alfredo PT/CE; televisão ou pela janela dos Palácios? Está na hora de o
Maninha PT/DF; Mauro Passos PT/SC; Orlando Presidente assumir de vez o leme e retornar às bases
Fantazzini PT/SP; Paulo Rubem PT/PE; Walter Pi- que o elegeram e voltar a se aproximar do povo.
nheiro PT/BA. Todos reconhecemos que o País precisa de re-

O SR. MURILO ZAUITH (PFL - MS. Sem revi- formas. Nossa função aqui no Congresso, ao discutir-
são do orador.) - Sr. Presidente, quero somar-me a V. mos os destinos do País, é mostrar à população que
Exa na tristeza que está sentindo neste momento por algumas medidas doem, mas são necessárias. Esse
perder um amigo. Quem perde um amigo sabe o nosso papel é que foi desprezado pelo Governo, que
quanto dói o coração, e imagino o que está sentindo preferiu tratar a reforma da Previdência de uma forma
V. Exa., que tinha o Sr. Roberto Marinho como um tão açodada.
amigo. O mais importante na vida são os amigos. Ro- Espero que isso sirva de lição e desperte o Go-
berto Marinho foi um pioneiro que ajudou a fazer a verno para o fato de que vivemos numa democracia
história do Brasil. onde os seus cidadãos querem fazer parte do proces-

Outro assunto, Sr. Presidente. Quero lamentar so de governar e não apenas de cumprir o seu papel
os fatos ocorridos no dia de ontem, quando manifes- de escolher os seus representantes. O povo, que nos
tantes depredaram algumas instalações do Congres- elegeu para representá-lo, ao tomar atitudes que, re-
so Nacional. pito, não merecem aplausos, está dizendo claramen-

Não podemos deixar de ressaltar que não con- te ao Governo e ao Congresso Nacional que não nos
cordamos com tais atitudes. Gestos como os pratica- passou carta branca para agirmos como se eles não
dos não contribuem para solidificar uma democracia existissem.
construída a duras penas neste País. Ontem votamos duas propostas do PFL. Em

Mas, Sras. e Srs. Deputados, não podemos dei- uma obtivemos vitória, a criação do subteto para a
xar de tirar algumas lições deste complexo momento magistratura, de 90,26%; na outra não conseguimos
por que passa o Brasil. As atitudes adotadas pelos a não-taxação dos aposentados e pensionistas. Per-
manifestantes na data de ontem são aquelas prega- demos, mas terça-feira teremos outra proposta do
das e praticadas pelo partido que elegeu o Presidente PFL, com a qual pretendemos manter a pensão da vi-

da República. úva e dos órfãos no último salário do funcionário. A
Devemos entender que os tristes acontecimen- proposta do Governo não é essa, e vamos lutar para

tos de ontem poderiam ter sido evitados se o Governo que, ao falecer um funcionário público, sua família
tivesse se preocupado em discutir mais com a socie- possa contar com o salário integral que ele recebia.
dade os temas que a ela interessa. A Previdência é Para concluir, Sr. Presidente, peço que o meu
um instituto que mexe com todo cidadão brasileiro,

pronunciamento seja divulgado no programa A Voz
por toda a sua vida, e suas famílias. Será que o Go- do Brasil.
verno não poderia ter tratado o tema com a importân-
cia que o mesmo requer? Será que os custos de uma Muito obrigado.
reforma extraída de discussões com o povo não seri- O SR. GERALDO RESENDE (PPS - MS. Sem
am bem menores? revisão do orador.) - Sr. Presidente, somo-me às ma-

Não me refiro somente aos custos econômicos: nifestações já proferidas aqui por diversos Deputados
refiro-me à imagem do País no exterior, refiro-me aos acerca do passamento do jornalista Roberto Marinho.
custos políticos, refiro-me às conseqüências nefastas Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicio o
para a Nação se práticas de vandalismo como as de segundo assunto do meu pronunciamento citando
ontem praticadas tornarem-se o único meio de poder trecho de um poema de Vinícius de Moraes:
ser visto e ouvido pelo Governo Federal e suas Lide
ranças aqui nesta Casa.

E o pior, Sras. e Srs. Deputados, é que isso já
começa a acontecer. A cada dias vemos os mais di
versos segmentos dos movimentos sociais se articu
lando para adotarem posições e comportamentos
mais radicais.
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Num 6 de agosto, em 1945, essa rosa "estúpida
e inválida" desabrochou, com a fúria sanguinária de
milhões de abutres, nos céus de Hiroshima.

Iniciava-se, com essa fatalidade, a era atômica.
Aquela energia que pode, assim o sabemos, salVar vi
das, levar mais tecnologia aos trabalhos agropecuári
os, servir, enfim, à humanidade, lançou-se na cena his
tórica dessa mesma humanidade com a fúria, a insani
dade de quem estava pensando, de fato, em destruí-Ia.

Hiroshima é esse marco. Ano após ano se bus
ca, ao recordar aquela insanidade, trazer à memória
do ser humano o que existe de malévolo, de crimino
so, na utilização de armas que, hoje, estocadas em
muitos milhares, são capazes - essa a imensa incon
gruência! - de destruir muitas vezes a vida em nosso
planeta, a vida que é uma apenas, bela, ditosa, quan
do plena de esperança.

Para muitos esses tempos - afinal, já se vão
quase 60 anos - estão distantes. Os que presencia
ram, mas, sobretudo, entenderam Hiroshima estão,
em sua maioria, mortos. E às gerações mais recentes
têm sido negado reviver aqueles instantes de dor e
desgraça, como se tudo não tivesse passado de um
acidente, um crasso erro histórico, mas, nunca, de
uma ação consciente de alguns seres humanos.

Dissemos humanb$, Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, e aqui, écerto, podemos ter cometido mais que
um lapso, e, sim, uma errônea interpretação daquele
instante de nossa história que gostaríamos de manter
no mais recôndito de nossas recordações, para que
dali não saísse jamais.

Isto, noentahto, é impossível. A humanidade
continua sob as mesmas ameaças de destruição em
masse;t, num mundo assim unipolar, quando essa po
laridade se concentra nas mãos de uma única potên
cia, senhorade.um poderio, principalmente o atômi
co, capaz de destruir qualquer povo, em qualquer
país, seja qLlal·for a distância. Ou, mesmo, destru
ir-nos a todos, num gesto demencial, inaceitável,
inexplicável.

Por isso entendemos necessário, em nome da
bancada de nosso partido, o PPS, ocupar esta tribu
na. O Brasil, junto a todos os povos amantes da paz 
e todos os povos, na verdade, o são, já seus dirigen
tes, riem sempre,..., tem que orientar sua política ex
terna no. sentido de impedir hegemonias imperiais,
unilateral.ismos que não respeita.m nem mesmo os or
ganismosinternacionais de que participam, fazendo
tábua rasa de princípios que já entendíamos sedi
mentados nas relações entre as nações do mundo.

A rosa de Hiroshima, aquela que o grande poeta
chamou de "rosa com cirrose", de "anti-rosa atômica",
procurou nos enganar a todos. Buscávamos a paz,
anunciaram seus autores, mas isto já sem saber se
Deus os abençoava ou perdoava. Perdão pode até
haver para um crime. Mas quando esse crime adquire
as dimensões ferozes e desumanas da bomba que di
zimou Hiroshima e, dias depois, Nagazaki, não pode
ser esquecido. Tenhamos, assim, sempre na lem
brança que aos senhores do poder, às elites do capi
tal, quando se trata de defender seus mesquinhos in
teresses, nada importa, a não ser vencer. Mesmo que
essa vitória se dê num campo deserto, sem flor, sem
perfume, sem amor, mais nada, no deserto de uma
terra sem nós.

Sr. Presidente, por último, peço a V. Exa que au
torize a divulgação deste pronunciamento nos meios
de comunicação da Casa.

Gratos pela atenção.
O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De

putado Eduardo Paes, concedo a palavra a V. Exa por
1 minuto, para tratar do assunto em pauta. Posterior
mente, concedereia V. Exa os 5 minutos a que tem di
reito no período do Pequeno Expediente.

O SR EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or
dem. Sem revisãodo orador.) - Sr. Presidente, o Bra
sil é um páís curioso: aqui, todos os homens de su
cesso, todos aqueles que alcançam êxito profissional
são, em·geral, criticados e condenados por terríveis
acusações.

O Brasil perdeu, no dia de ontem, um grande
brasileiro, o jornalista Roberto Marinho. O gigantesco
império que ergueuimpactou de forma muito positiva
a vida, a cultura, enfim, a história brasileira. E conso
ante a prática brasileira de criticar os homens de su
cesso, ele foi também muito criticado, quase sempre
injustamente.

Perdemos o homem, mas esperamos que mais
e mais pessoas possam espelhar-se no exemplo por
ele deixado e venham a construir empresas podero
sas e importantes, capazes de mudar a vida brasilei
ra, como é o caso das Organizações Globo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao Deputado Pastor Frankembergen.
O sA. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB 

RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a exemplo do que vem ocor
rendo Pais afora, onde amplos setores da economia
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manifestam insatisfação com a queda da produção e Até quando vamos suportar essa elevada taxa
a conseqüente queda no consumo - na verdade, um de juros que emperra setores produtivos, provoca o
reflexo do desemprego e do baixo poder aquisitivo im- desemprego, desestimula investimentos e dissemina
perantes -, também as Prefeituras Municipais entram a angústia e a desesperança? Com a palavra o Minis-
na fila dos que se queixam, mostrando dados de que- tro Palocci. E que Deus, em sua infinita sabedoria, ilu-
da extremamente preocupantes em suas receitas e mine os passos de S.Exa. na busca que já faz pela
arrecadações. paz e pela justiça entre nós.

Em Roraima, a exceção é a Capital, Boa Vista, Era o que tinha a dizer.
os Prefeitos dos demais 14 Municipios decidiram pa- O SR. RENATO COZZOLlNO - Sr. Presidente,
ralisar suas atividades por 2 dias, em protesto contra peço a palavra pela ordem.
a falta de receitas. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

Mesmo sendo visceralmente contra essa parali- V.~ a palavra.
sação, uma vez que a sociedade será a única prejudi- O SR. RENATO COZZOUNO (PSC - RJ. Pela
cada e o povo mais humilde o mais sacrificado, venho ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-
a esta tribuna em solidariedade aos Prefeitos de meu remos prestar uma homenagem póstuma ao grande
Estado. homem que foi Roberto Marinho, dizendo a toda a Câ-

Em alguns Municípios de Roraima, a queda nas mara e a todos os que nos ouvem que Pedro Álvares
verbas a que têm direito é superior a 60%. Houve que- Cabral descobriu o Brasil, mas quem mostrou o Brasil
da até mesmo no FPM, o Fundo de Participação dos a todo o mundo foi Roberto Marinho.
Municípios. Em Cantá, por exemplo, o último repasse Muito obrigado.
de verbas não foi suficiente, sequer, para a folha de O SR. ANDRÉ LUIZ - Sr. Presidente, peço a pa-
pagamento dos servidores. Dos parcos 85 mil reais lavra pela ordem.
mensais, em média, a que tem direito, recebeu pouco O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
mais de 40 mil. V. Exa a palavra.

O Brasil possui exatos 5.561 Municípios. Consi- O SR. ANDRÉ LUIZ (PMDB-RJ. Pela ordem.
derando que 78% são pequenos, é fácil imaginar o Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o nosso
drama que se alastra pelo interior. País, antes de perder um grande homem, perdeu uma

Antes de encerrar, Sr. Presidente, quero mani- pessoa que acreditava em tudo que fazia, que dedi-
festar minha crença de que os Prefeitos de Roraima, cou sua vida à comunicação.
tal qual os magistrados, não vão cumprir à risca essa Nós, sambistas - sou Presidente do Grêmio Re-
ameaça de paralisação. São pessoas lúcidas, respon- creativo Escola de Samba Mocidade Independente
sáveis e conscientes de suas obrigações para com o de Padre Miguel -, devemos muito ao jornal O Globo,
nosso sofrido povo. Muito acertadamente, e eu aplau- à Rádio Globo do Rio de Janeiro, onde nunca senti-
do, procuram chamar a atenção dos dirigentes maio- mos a discriminação com as escolas, com os sambis-
res desta Nação para a situação de caos que vivem e tas. O nosso querido e saudoso Roberto Marinho
que se alastra por todo o País. Tanto isso é verdade sempre investiu na música popular brasileira, e é nis-
que, na prática, esses 2 dias serão aproveitados em so em que acreditamos, é isso que queremos. Tenho
reuniões técnicas visando racionalizar a estrutura ad- certeza de que ele fará muita falta.
ministrativa de cada Prefeitura. E já decidiram: não O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
haverá cortes nos serviços de atendimento à saúde e cedo a palavra ao Sr. Deputado João Correia.
à educação e de limpeza urbana, entre outros de O SR. JOÃO CORREIA (PMDB - AC. Sem revi-
igual relevância, e, principalmente, não aceitam a de- são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
missão de servidores como argumento ou justificativa dos, não poderia deixar de iniciar este pronunciamen-
de economia. Os dirigentes dos executivos municipa- to manifestando meu pesar pelo passamento do jor-
is de Roraima, com tais gestos, mostram que são ho- nalista Roberto Marinho. Tenho certeza de que, quan-
mens e mulheres de muita coragem. Mostram que al- do as lantejoulas e as mariposas pousarem, no futuro,
guma coisa precisa ser feita. Não apenas em termos gostemos dele ou não, não se poderá omitir seu cará-
de Roraima, porque a penúria é nacional. ter pioneiro e sua importância para a modernização

Alertam que é preciso abrandar o fogo que, sob dos meios de comunicação no Brasil.
a panela do descontentamento, gera pressão des- Sr. Presidente, quero falar de outras mortes, que
controlada. ainda não são físicas, mas poderão acontecer em
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função do que ocorreu anteontem e ontem. Angústi- Em nome do povo acreano, em nome da altivez
as, infartos e, quem sabe, até suicídios. do povo acreano, que não me mandou para esta Câ-

Sr. Presidente, foi com muita honra que, nas mara para agir como covarde nem para ser serviçal e
duas últimas madrugadas, votei contrariamente a subalterno, quero dizer que esse jogo não acabou.
duas matérias: a reforma da Previdência, pela iniqüi- Sei qual vai ser o resultado.
dade que carrega em seu bojo, e a taxação dos apo- Alguns pensam que sóé assassino aquele que
sentados. atira, esfaqueia ou esmurra. Não. São também assas-

Fui mandado para cápelo povo do Acre, que on- sinos aqueles que tiram o pão da boca de velhinhas e
tem completou 101 anos de altivez, um povo que olha velhinhos, de viúvas sem porvir. Os futuros suicídios e
para a frente, não para que me acovardasse e votasse infartos serão debitados a essa atitude iníqua do Go-
contra os velhinhos e velhinhas, rnães, pais, avós, verno Lula.
aqueles que já estão no fim davida. O povo acreano Muito obrigado, Sr. Presidente.
mandou-me para cá para que eu tematizasse e expu- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)- Vou
sesse a lógica do seupensamento. Então, na compa- conceder a palavra ao Deputado TalCisio Zimmer-
nhia de 17 peemedebistas, votei contra a reforma da mann e, depois, aos Deputados Wilson Santos, Gas-
Previdência e, na companhia de 27 peemedebistas, tão Vieira e Paulo Feijó, à Deputada Veda Crusius e
votei contra a iniqüidade do imposto dos aposentados. ao meu·amigo pessoal Max Rosenmann.

Sr. Presidente, quero prestar •uma homenagem O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com
ao Poder Judiciário, que não se vergou. Como dizem a palavra o Deputado TafCisio Zimmermann. S.Exa.
lá na minha terra, como uma onça, apenas esturrou. dispõe de 5 minutos.
Esturrou; não precisou mostrar os seus dentes, que O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS.
estariarnconsignadosnumagreve, enão teve a perda Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e os
que estava sendo proposta pelo Executivo ao conjun- S P I t . . .. ,. h .
to da sociedade brasileira. rs.• aràmen ares, somo-me as omenagens pres-

tadas ao jornalista Roberto Marinho, com quem até
Sr. Presidente,. também votei conscientemente d' t d·· ~.. d

pelo aumento do. teto para o Poder Judiciário, inclusi- po enamos er .Ivergenclás, mas a quemevemos
respeitar por sua capacidade de construir um grande

ve para os procuradores. instrumento decomunieação.
OPoder Executivo, comandado pelo Presidente Sr. Presidente, inicio esta minha intervenção

Luiz Inácio Lulada Silva, como se diz na minha terra, t·· O . d d f
afi.nou,ama.. relou.. Quand.o viu que o Poder Judiciário como .ermlnou() •.• eputa oque meantece. eu, que a-

. . . . lava em assassinato. Tenho certeza de que as organi-
podia. co~fro~tá-Io, afrouxou. O Poder Executivo, co - zações vinculadas aos meios de comunicação social
mandado. pelo Presidente Lula, tão valentão, tão fo-
bento, que machuca seus barnabés, que chuta .os podem evitar que a mentira assassine a verdade, que
simples, Os humildes, os excluídos, os aposentados, a ignorância assassine a.sabedoria e que, fundamen-
amareloudiante do Poder Judiciário.. Ele, que assusta talmente,a desi~forma9ão desori.ente o nosso povo.
as crianças, tunga viúva e aposentados, afrouxou, Sr. Presid~me,e~ses dias de reforma da Previ-
al11arel()u diante do Judiciário e permitiu exatamente dência foramde grande conflito, de grande angústia e
o que desejava aquele Poder. de grande contrariedacle na bancada do PT - e fui um

Sr.Presidente, c()mo democrata, sei que a regra de seus m ais duros críticos -, mas, analisando o que
de ouro da democracia é a construção das maiorias, produzimos nesta semana, o que foi produzido por
mas háalgumas maiorias que nós não sabemos - eu, esta Casa ao longo de 4 meses de tramitação da re-
particularmente, Députado Asdrubal, não sei - se de- forma, devo dizer quetemosdoque nos orgulhar.
vemos cumprimentar. Devo cumprimentar um assas- A PEC n° 40, que aprovamos ontem, com mais
sino porque· triunfou, porque matou um inocente? algunsdestaques, é muito diferente daquele texto que
Então, hão tenho ?omo cumprimentar o Governo por deu entrada aqui, mas éum texto que resgata ques-
essa vitóri~, porqueal@umas mortes virão por conta tões que julgo fundárrientais.
dessaEltitude de tirar 9inheiro de pobres, de inocen- O Presidente Lula - e isso foi enfatizado ontem
tes, para dá-lo aos tubarpes dos fundos de previdên- - teve a coragem de a.frontar privilégios de uma pe-
cia, dosfU~dos depen~o; para dá-los aos tubarões quena miporiaeinstituir tetos salariais neste País. A
dos banqueiros - eon!em .foi dito que, em apenas 6 reforma 9ue aprovam?sgarante a integralidade das
meses, lbanco.já auferiu lucro de mais de 1 bilhão de aposentadorias e a correção dos proventos de apo-
reais, é esses não são taxados, Sr. Presidente! sentadoria do servidor público pelos mesmos percen-



'~rt. 47-A. Importar pneu usado ou re
formado:

Multa de R$400,OO (quatrocentos rea
is), por unidade.

Parágrafo único. Incorre na mesma
pena quem comercializa, transporta, arma
zena, guarda ou mantém em depósito pneu
usado ou reformado, importado nessas con
dições. 11 (NR)
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tuais de reajuste dos ativos. A reforma que aprova- de cidadania, feita com diálogo e luta social, de que
mos, depois de anos e anos de domínio neoliberal, todos nós nos orgulhamos.
consagrou a idéia de um fundo público de Previdência Muito obrigado, Sr. Presidente.
complementar. O Sft MAX ROSENMANN (PMDB - PRo Pro-

Portanto, o discurso de privatização deixa de ter nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, agrade-
atual, na medida em que o fundo representa um mo- ço a V. Exa as palavras. Quero dizer que há muito tem-
delo de previdência fundamentalmente público. po - estou há quase 20 anos nesta Casa - tenho ami-

A reforma que aprovamos ontem aqui, longe de zade e adrnimção por V. Exa e o considero um Parla-
taxar viúvas e velhinhos desprotegidos, garantiu, em mentar que dignifica o Congresso Nacional e murto
primeiro lugar, que neste País nenhum servidor públi- bem representa o glorioso Estado de Pernambuco.
co, pensionista ou aposentado com renda inferior a Sou testemunha da beleza daquele Estado e da im
1,200 reais será taxado. Milhões de servidores públi-
cos, hoje taxados em Estados e Municípios deste portância intelectual de sua gente.
País, deixarão de contribuir para a Previdência por- Exmo. Sr. Presidente, nobres membros da Mesa
que ganham menos de 1.200 reais. Diretora e Líderes das bancadas, ilustres colegas, se-

Os que choram, mas ganham acima de 1.200 nhoras e senhores, a conhecida guerra dos pneus já
mais, deveriam guardar suas lágrimas para os mi- dura 12 anos, desde o dia 13 de maio de 1991 , quan-
Ihões e milhões de brasileiros que ganham muito me- do o Departamento de Comércio Exterior DECEX,
nos que um salário mínimo, os excluídos, a quem hoje vinculado ao Ministério do Desenvolvimento,
essa proposta também deu uma garantia constitucio- Indústria e Comércio Exterior, editou a Portaria
nal generosa. Generosa foi a proposta da constitucio- DECEX n° 08, de 1991, para atender a pedido das
nalização de um direito previdenciário para aqueles multinacionais fabricantes de pneus no Brasil.
que são pobres neste País, para os trabalhadores in- A essa Portaria se seguiram, sem citar todas, a
formais. A velhinha que é faxineira, que trabalha sem Portaria Interministerial nO 03, de 1995, a Portaria
carteira assinada, terá a possibilidade de dar uma IBAMA 138-N, de 1992, as Resoluções CONAMA nOs
contribuição diferenciada, não com 48 reais, mas com 23, de 1996 e 235, de 1998, e a Portaria SECEX n°
20 reais. 08, de 2000, que proíbem a importação de carcaças

Sr. Presidente, esta não é a reforma dos sonhos de pneus usados, para uso como matéria-prima na in-
de todos nós, mas também está longe de ser uma dústria de pneus remoldados.
agressão a direitos. Trata-se de uma mudança impor- No Governo anterior, era visível que as multina-
tante na organização previdenciária deste País. Des- cionais do cartel de pneus faziam o que queriam.
taco, sobretudo, a garantia constitucional de que nos- Chegaram até a induzir o Presidente Fernando Henri-
so povo mais pobre terá direito a uma previdência di- que Cardoso a erro, quando o Ministro José Carlos
ferenciada, que dirá: "Sim, tu não podes contribuir
com tanto quanto os outros, mas podes contribuir so- Carvalho, do Meio Ambiente, assinou e levou para

S.Exa. assinar o Decreto n° 3.919, que é um acinte à
mente com 8% do salário mínimo e terás direito a ga-

democracia e sem dúvida uma fraude.rantias previdenciárias que hoje não tens': Isso é uma
conquista de cidadania, de civilização, de uma Nação, Imaginem as Sras. e os Srs. Parlamentares que
de um povo que quer um futuro diferente. esse decreto foi editado sob o argumento de comple-

Sr. Presidente, esse é o balanço mais imediato mentar a regulamentação da Lei Ambiental n° 9.605,
dessa reforma, que não é, volto a dizer, a dos nossos incluindo no Decreto n° 3.179, que a regulamentou, o
sonhos - gostaríamos de regras de transição mais seguinte texto:
generosas e de oferecer mais para o nosso povo -,
mas também não pode ser considerada uma reforma
que agride direitos. Ao contrário, é uma reforma que
talvez ajude este País a construir um futuro de maior
dignidade para nosso povo.

Esse é o testemunho de alguém que sofreu du
ramente esta semana, mas que participou de um es
forço coletivo que envolveu esta Casa e o Poder Exe
cutivo. Respeitamos a luta social de todos aqueles
que estiveram nas ruas. Portanto, foi uma construção

,-,,-,~,-------' , ---
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Todos sabemos que é inconstitucional regula
mentar o que não estiver explicitado na Lei. E, nesse
caso, no texto da lei nem sequer consta a palavra
pneu. Sem dúvida uma fraude desavergonhada que
tinha endereço certo. A finalidade era "fechar" a em
presa BS Colway Pneus, do meu Estado, que, ao
produzir excelentes pneus, a preço muito menor,
tem contrariado os interesses das multinacionais,
que, em função de sua concorrência, foram obriga
das a baixar os preços de seus pneus para níveis in
ternacionais, do valor equivalente a US$90,00,
como eram vendidos antes, para apenas US$40,00
e ainda trocar o composto de borracha dos pneus
que produziam para o·mercado interno, passando a
utmzar o composto de .borracha de exportação,. o
que fez aumentar a durabilidade dos pneus por elas
fabricados para o mercado brasileiro, que antes du
ravam apenas 25 a 30 mil quilômetros.

Para.mim é até difícil acreditar que o Governo
possa,d.e forma tão leviana, colocar-se a serviço das
multinacionais, com objetivos tão vis, agredindo em
presas brasileiras ea democracia.

No atual .. Governo, (lúando se esperava uma
nova postura do Ministério do Meio Ambiente, este
assunto foi delegado pela Ministra Marina Silva à Ora.
Marijane Lisboa, que foi do Greenpeace, de onde foi
demitida.

Não poderiaexistirpessoa mais radical e ranço
sa do que a Ora. Marijane Lisboa, para servir tão bem
aos interesses das multinacionais do cartel.

E nem se diga que ela desconhece o assunto,
pelo contrário, conhece muito bem. Mas é tendencio
sa, para dizer o mínimo.

Para não me alongar sobre essa senhora e para
dar aos ilustres colegas desta Casa uma mostra da
forma como ela está conduzindo este assunto no Mi
nistério do Me.io Ambiente, infelizmente com o apoio
incondicional da Ministra Marina Silva, vou deixar
aqui lavrado um dos parágrafos da nota técnica que
ela entregou em uma·das reuniôes do CONAMA,
quando tratava deste tema:

"Se essa é a lógica petvetsa que está
por trás do tráfico de pneus usados, a sua
prOibição e o fim das liminares como instru
mento de ingresso podem trazer um aumento
da importação de pneus reformados, o que
não está proibido pela nossa legislação".

Levianamente, ela quer dar à empresa BS Col
way Pneus, que importa carcaças de pneus usados,
para uso exclusivo como matéria-prima na fabricação
de pneus remoidados, o tratamento de traficante, cri-

ando-lhe um enorme embaraço e muito constrangi
mento junto aos órgãos do Governo, principalmente o
IBAMA e a Receita Federal, encarregada de proceder
ao desembaraço aduaneiro das carcaças de pneus
por ela importadas.

A empresa BS Colway Pneus, que é O alvo e tro
féu mais cobiçado pelas empresas do cartel, já é
exemplo de excelência em todo o mundo e é aplaudi
da por todos que a visitam, inclusive pelo INMETRO,
que aprovou os pneus qüe fabrica com nota 10. Tam
bém é ela a criadora e base do Programa Rodando
Limpo - mutirão para erradicar a dengue no Paraná,
que foi aprovado pela ONU, no fórum Rio+10, em Jo
hannesburgo, em setembro de 2002.

Como empresa, é modelo 110 Brasil, sendo que
sua existência está escorada em cinco pilares, que re
almente a tornam muito forte:

1. qualidade de vida de sua equipe de trabalho e
ampliação da oferta de emprego;

2. defesa domeio ambiente;
3. defesa da saúde pública;
4. desenvolvirnento social;
5. desenvolvimento da cidadania.
Outrossim, a ernpresa em tela, que é administra

da com muita transparência, faz questão de mostrar
materializado os seus cinco fundamentos em açôes
com resultados efetivos e visíveis para a sociedade.

No que se refere à qualidade de vida e amplia
ção da oferta de emprego, ela mostra que seleciona
seus funcionários entre os residentes na comunidade
vizinha, entre áS nã,ofúmantes, mais os que largam
de fumar~ aos quais paga salários relativos a oito ho
ras de trabalho, embora cumpram turnos de apenas
seis horas diárias, para quepossam estudar e tam
bém com o objetivo deampliar a oferta de postos de
trabalho. Além disso, recebem vales-transportes diá
rios, apesar de a maioria, devido a distância e por op
ção própria, preferir Vir dê bicicleta para o trabalho. E
ainda: são moita bem treinados, durante vários me
ses, antes de corneçar a trabalhar efetivamente, cum
prindo, assim, aernpresa, sua tarefa de quali'ficar
mão-de-obra daqueles que até então não tinham
oportunidade de se inserir no mercado de trabalho.

Todostêm a opção défazer ginástica para melho
rar seu condicionamento físico, com personal trainer,
na academia que a empresa. implantáu na fábrica.

Aqueles qUê nãofa\tárnemostram melhoras em
seu condicionamento físico recebem o valor de
R$10,00 por sessão degihástica, três vezes por se
mana, o que significa até 30% do valor dos seus salá-
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rios. Aqueles que faltam à ginástica, recebem R$5,00
por sessão.

Desfrutam de um ambiente de trabalho demo
crático e amigo, sendo dignificados e tratados como
"o maior e mais importante patrimônio da empresa",
já que de fato, como resultado disso tudo, estão pro
duzindo 130% da capacidade nominal das máquinas.

Quanto à defesa do meio ambiente, foi pela inici
ativa, embasamento e luta dos diretores da BS Col
way Pneus, por meio de sua associação de classe, a
Associação Brasileira da Indústria de Pneus Remol
dados - ABIP, que se estabeleceu no Brasil a obriga
ção pós-consumo, com a edição da Resolução
CONAMA n° 258, de 1999, que exige de todos os fa
bricantes e importadores a coleta e destruição de
pneus inservíveis, na proporção dos que colocam no
mercado.

Além de ter sugerido e lutado por sua obrigação,
a BS Colway Pneus foi a primeira empresa a cumprir
as determinações da Resolução. Veja, por sinal, no
síte www.paranarodandolimpo.com.brquantos pneus
inservíveis ela coletou e destruiu desde 2001.

Quer saber mais sobre a diferença que a BS
Colway fez? Antes, os pneus velhos eram coletados e
transformados em pneus recapados e recauchuta
dos, que rodavam uns 10 a 15 mil quilômetros, até se
transformarem em "lixo-pneu", lançado de volta à na
tureza, onde acumulavam água das chuvas, tomando-se
criadouros ideais para o mosquito Aedes aegypti, que
transmite a dengue e a febre amarela urbana.

Agora, tanto para importar pneuS novos, remol
dados ou carcaças de pneus usados para uso exclu
sivo como matéria-prima para fabricar pneus remol
dados, é obrigatório coletar e destruir quantidade
equivalente de pneus velhos no Brasil, submeter-se à
auditoria do IBAMA e só depois proceder aos embar
ques nos portos de origem.

Essa obrigação pós-consumo, de contrapartida
ambiental pela venda de pneus no mercado brasilei
ro, é extensiva às empresas fabricantes do Brasil.

A empresa mencionada, em parceria com a
PETROBRAS, transforma os pneus velhos, depois de
picados em sua fábrica, em óleo combustível, gás e
enxofre, através do co-processamento de pneus pica
dos em conjunto com a rocha de xisto betuminoso.

Quanto à saúde pública. O Programa Rodando
Limpo é o melhor exemplo do cumprimento deste
ponto. Antecipando-se no cumprimento da Resolução
CONAMA n° 258/99, a BS Colway Pneus criou o Muti
rão para Erradicar a Dengue no Paraná, unindo todas
as Prefeituras e associações empresariais, a

PETROBRAS, a Itaipu binacional e o Governo do
Estado, mobilizando os catadores de papel, elevados
à condição de agentes de saúde e de defesa do meio
ambiente, e a comunidade, para coletar e destruir
pneus inservíveis e outros resíduos sólidos, que ser
vem de abrigo ao mosquito transmissor da dengue e
da febre amarela urbana.

O Programa Rodando Limpo foi aprovado na
Rio+10, em Johannesburgo, passando a ser reco
mendado pela ONU, sendo a Costa Rica o primeiro
país a aderir, criando lá o Programa Costa Rica Ro
dando Limpia.

Quanto à responsabilidade social. O Programa
Bom Aluno, iniciado em 1994, mantém hoje em Curiti
ba 380 crianças, originárias de famílias de baixa ren
da, selecionadas na rede pública de ensino, estudan
do da5a série da educação fundamental à universida
de e à pós-graduação. O Bom Aluno mereceu o prê
mio de excelência em tecnologia social da UNESCO
e Fundação Banco do Brasil, e os bons alunos con
quistaram 100% de aprovação em todos os vestibula
res de que já participaram, desde 1998, sendo 38,7%
deles em primeiro e segundo lugares, destacando-se
o primeiro lugar geral da Universidade Federal do Pa
raná, entre 49 mil candidatos, no ano 2000, e o prime
iro lugar geral da PUC, conquistado por uma aluna de
Medicina, no ano de 2001.

Até o ano 2002, oito universitários já haviam se
formado (Engenharia Mecânica, Administração, Vete
rinária, Biologia e Nutrição), sendo que outros 23 esta
rão se formando em 2003, sendo uma aluna em Medi
cina. Essa nova médica, que já está se credenciando
para uma pós-graduação de dois anos em Harvard,
será a primeira aluna do Bom Aluno a usufruir do pro
grama de pós-graduação, que prevê enviar 10% de
seus formandos para cursos de dois anos de pós-gra
duação nas melhores universidades do mundo.

O compromisso do desenvolvimento da cidada
nia está presente na atitude dos diretores, funcionári
os da fábrica, estudantes e orientadores do Programa
Bom Aluno, no respeito à saúde, ao meio ambiente e
no cuidado em relação a cada detalhe do jardim em
torno da fábrica. É aí no jardim da BS Colway que está
sendo edificada a sede do Grupo Escoteiro Guardião
das Águas, de Piraquara. Crianças e adolescentes
que estarão aprendendo pela prática dos ensinamen
tos de Baden Powel a ficar sempre alertas na defesa
do espírito de solidariedade e do verdadeiro sentido
da vida em sociedade.

Ainda sobre o desenvolvimento da cidadania, o
Projeto ADEBORI, que luta para que os negros che-
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guem à universidade e nela permaneçam, é hoje uma
das prioridades da BS Colway Pneus.

São esses cinco pilares-compromissos que for
mam a estrela a iluminar a relação da BS Colway
Pneus com seus funcionários, com seus clientes e
com a sociedade, e ela garante, pelos resultados de
sua atividade comercial, que o consumidor confia na
qUalidade e segurança dos pneus que fabrica e per
cebe na empresa o seu comprometimento com a so
dedade.

Apesar de tudo isso, o Ministério do Meio Ambi
ente, o IBAMA e o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior se recusam a enxergar,
encaixando-se no dito·popular que diz ser o maior
cego aquele que não quer ver.

Recentemente, constrangido por decisão da
Câmara Arbitral do MERCOSUL, o Presidente Lula
da Silva foi obrigado a editar o Decreto n° 4.592, libe
rando as importaçÕes de pneus remoldados, o que
trouxe um fato muito interessante a ser considerado
pelo Governo e pelo Congresso Nacional.

Uma empresa· francesa, denominada Le Fort,
instalou uma indústria de pneus remoldados no Para
guai, onde suas importaçÕes de carcaças de pneus
usados, como matéria-prima, gozam de incentivos
fiscais. Ela, que exporta. mais de 90% de sua produ
ção para o Brasil, está entusiasmada com as restri
ções que o Governo brasileiro impõe aos fabricantes
de pneus remoldados, razão pela qual estará ampli
ando sobremaneira sua indústria.

Enquanto iss~, o Governo do Paraguai está pro
curando o~ industriais br~sileiros, fabricantes de pne
us remoldados, para transferir suas fábricas para
aqu$le País, onde seriamfavorecidas com incentivos
fiscais.e afê ajuda de financiamentos, para lá ampliar
a oferta de empregos.

Di~lJíte desse quadro, questiono-me se pode
mos continuar tolerando pessoas como a Ora. Marija
ne Lisboa, que trata tão desrespeitosamente empre
sas como. a BS Colway Pneus, utilizando termos
como "tráfico de pneus usados" ao se referir às suas
atividades, enquanto o país vizinho valoriza e oferece
inúmeras vantagens para que as empresas fabrican
tes de pneus. remoldados lá se instalem, gerando os
empregos que serão perdidos no Brasil.

Não podemos continUar cegos e mudos diante
de tanta irresponsabilidade, cometida em nome da
defesado meio ambiente, quando de fato foram os in
dustd~isdo setor de pneus remoldados quem deram
solução ao problema do "lixo-pneu" no Brasil, tornan-
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do o nosso País um exemplo no mundo, aprovado in
clusive na ONU.

Ao finalizar meu pronunciamento, Sr. Presiden
te, encareço que seja enviado ofíelo ao Exmo. Sr. Pre
sidente Lula da Silva, requerendo que seja criado um
grupo de trabalho, formado por. técnicos isentos do
Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do Ministério
da Educação, do Ministério da Saúde e do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
para proceder à auditoria na BS Colway Pneus, que
me autorizou a desde já informar que está de pleno
acordo em abrir sua fábrica e seus programaspara tal
auditoria e avaliação, quando tudo que eu afirmei 8lqui
poderá ser confirmado ou contestado.

Depois dessa auditoria, sem dúvida será muito
mais fácil para osdignos Deputados desta Casa deci
dir pelo melhor texto legal sobre esta matéria, dentre
os inúmeros projetos de lei apresentados no Con
gresso Nacional, enquanto o Governo terá melhores
condiçÕes de orientar suas açÕes nos diversos Minis
térios que tratam deste aSsunto.

Sr. Presidente, peço a V. Exa que autorize a di
vulgação do meU pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.
A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente agra
deço ao Deputado Wilson Santos a preferência.

Sr. Presidente, peço a V. Exa a transcrição nos
Anais d$ mensagem que envio aos familiares e ami
gos de Roberto Marinho, irmanando-me com as ma
nifestaçÕes de pesar externadas por esta Casa.

Roberto Mari()ho, durante toda a suavida de jor
nalista e empresário, enfrentou preconceitos e muitas
críticas em relação ao caminho que quis construir
para este País, a fim de ser mais rico, mais justo e
mais equânime.

Muito obrigada.

MENSAGEM A QUE SE REFERE A
ORADORA

Roberto Marinho foi um homem que sonhou um
Brasil mais rico, justo e generoso. Para isso, construiu
um império nos meios de comunicação, que ajudou o
País a se conhecer melhor. A educação e a cultura
também perderam um amigo. Esta obra há de ser
consolidada e ampliada pelos seus filhos.

Brasília, 7 de agosto de 2003. - Deputada Veda
Crusius (PSDB - RS),Presidente.

O SR. WILSON SANTOS (P8D8 - MT. Sem re
visão do orador.) ~ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
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tados, o valoroso Deputado Sarney Filho, no último 31 centagem de desmate, 12,4%; área utilizada pela
de julho, foi extremamente infeliz em seu pronuncia- agricultura, 75.737 quilômetrosquadrados; área plan-
mento nesta Casa, ao dizer que apresentaria uma no- tada com soja, 47.536 quilômetros quadrados; por-
lícia-crime contra o Governador de Mato Grosso por centagem da Amazônia com área agrícola, 1,48%;
estar S.Exa. incentivando crime ambiental. Essa pos- porcentagem da Amazônia com soja, 0,93%.
tura do colega Deputado demonstra, no mínimo, falta Sr. Presidente, somente em Mato Grosso, as re-
de conhecimento dos dados e ações que o Estado de servas ecclógicas, reservas indígenas e o nosso into-
Mato Grosso desenvolve em parceria com o Ministé- cável pantanal representam uma área de 25,6 mi-
rio do Meio Ambiente, em especial com a Ministra Ma- Ihões de hectares, isto é, 5,2 vezes mais do que utili-
rina Silva. zamos hoje para produzir alimentos para o Brasil e

Antes de expor todo esse desconhecimento do para o mundo. Duvidamos que V. Exa tenha conheci-
nobre colega Deputado maranhense, gostaria de in- mento do impacto socioeconômico da agricultura, em
formar aos colegas Deputados que o atual Governo especial da soja. É importante, colegas, saberem que
de Mato Grosso está desenvolvendo um rigoroso pro- 1 milhão de hectares plantados com soja proporcio-
grama de fiscalização e controle de incêndios e já im- nam ao País: a título de exportações, 718 milhões de
plantou um sistema de rastreamento e fiscalização dólares; superávit líquido na balança comercial, 631
por satélite de desmatamentos ilegais. milhões de dólares; impostos federais, 100 milhões

Esta semana, a FEMA autuou um grande fazen- de dólares; impostos estaduais, 62,4 milhões de dóla-
deiro, Sr. Simione Filho, que está desmatando 3.100 res; impostos municipais, 11 milhões de dólares; em-
hectares numa área de proteção ambiental que mar- pregos diretos e indiretos, 60 mil somente no campo.
geia o Rio Cuiabá. A multa a ser aplicada a esse fa- Para produzir em 10 mil quilômetros quadrados são
zendeiro gira em torno de 18 milhões de reais. necessários ainda: 1.700 novas colheitadeiras, 5 mil

Sr. Presidente, o Governo do Estado também novos tratores, 1.050 novos caminhões, milhares de
está implantando um grande programa de reposição outros equipamentos agrícolas e 500 mil toneladas
de matas ciliares e de recuperação de áreas degrada- de fertilizantes ao ano.
das, que prevê a recuperação de mais de 1 milhão de Sr. Presidente, é importante dizer também que,
hectares de matas e florestas, ao agregar ao mesmo no corpo do seu depoimento, o colega Deputado dei-
o ambicioso plano de educação ambiental em Mato xa entender que o Governador deseja que se acabe
Grosso. com a Amazônia para se plantar soja. Isso é um ab-

A Ministra Marina Silva propõe também ao Go - surdo, porque mais de 85% do solo da Amazônia não
verno a implantação de corredores ecológicos ao lon- se presta à cultura da soja.
go dos principais rios e afluentes de Mato Grosso, Sr. Presidente, quero encerrar dizendo que não
para o que são necessárias alterações na legislação pertenço ao partido do Governador Blairo Maggi, sou
específica que trata do meio ambiente. do PSDB e S.Exa. é do PPS. Não faço aqui uma defe-

Se o Deputado José Sarney Filho tivesse bus- sa partidária nem correligionária, faço, antes, a defe-
cado informações antes de proferir seu pronuncia- sa do meu Mato Grosso. O meu Estado é destinado
mento, teria conhecimento de que se pratica, em ao agrobusiness, o meu Estado é destinado a ser o
Mato Grosso, a agricultura mais moderna e tecnifica- grande celeiro de grãos e o grande produtor de carne.
da do Brasil, quiçá, do planeta Terra, onde todas as Lá agregamos valores à produção e, por isso, somos
normas ambientais estão sendo observadas com ri-

o campeão mundial em produção de proteínas vege-
goro Se o nobre colega tivesse tido o cuidado deanali- tais e animais.
sar os números e os dados sobre o desmate e o uso
da terra da Amazônia, não se teria pronunciado sobre E ninguém, Sr. Presidente, nenhum lobby inter-

nacional, nenhuma ONG internacional que use estetal assunto. Por isso, vamos aos dados.
De acordo com índices fornecidos pelo INPE, ou aquele Parlamentarfará com que retrocedamos na

meta definitiva de fazer de Mato Grosso o grandetemos o seguinte quadro: território brasileiro, 8 mi-
lhões e 511 mil quilômetros quadrados; território ama- campeão nacional e internacional na produção de co-
zônico no Brasil, 5 milhões e 109 mil quilômetros qua- mida para o mundo.
drados; porcentagem da Amazônia na área do Brasil, Deixo aqui minha solidariedade ao Governador
59,7%; população na Amazônia, segundo o IBGE, 20 Blairo Borges Maggi e meu incentivo para que S.Exa.
milhões e 993 mil habitantes; área aberta até 2003, continue a trabalhar em favor do agrobusiness e da
segundo o INPE, 633 mil quilômetros quadrados; por- transformação do Estado em exemplo mundial. V. Ex"
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tem na sua trajetória o exemplo de seu pai, André jeto de lei que transfere a sede da Agência Nacional
Baggi, corajoso bandeirante do século XXI. de Saúde - ANS do Rio de Janeiro para Brasília. Esse

Ao Deputado Sarney Filho, aguardo S.Exa. nes- projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição
ta tribuna para, em breve, frente a frente, debatermos e Justiça e de Redação elá certamente travaremos
o futuro seguro e responsável do meu querido Mato uma batalha dura na defesa dos interesses do Rio de
Grosso. Janeiro.

Obrigado, Sr. Presidente. Deputado Jair Bolsonaro, o Governo Lula teve,
O SR. EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Sem revi- com suas bravatas e com tudo que contou, 82% dos

são do orador.) - Sr. Presidente, hoje vamos viver um votos no Rio de Janeiro, Estado em que teve sua mai-
dia curioso. Nos poucos pronunciamentos feitos até o or vitória. Não entendo como em tão pouco tempo de
momento, alguns Parlamentares da base do Governo governo tantas maldades possam ter sido feitas.
continuam imaginando que a população não tem no- Aliás, os aposentados do Rio de Janeiro lideram o
ção nenhuma do que se faz nesta Casa. ranking da maldade no Governo do PT, do Presidente

Lá atrás, o Partido dos Trabalhadores contou Lula. É fundamental que todos os Parlamentares pre-
uma série de histórias e bravatas - permita-me o Sr. sentes, independentemente de Estado, e o Governo
Presidente da República usar a expressão utilizada percebam quecada Unidade da Federação, cada Ca-
por S.Exa. - que o conduziu à Presidência da Repú- pital, cada cidade, cumpre uma função, tem sua voca-
blica e ao poder. Chegaram no Governo e fizeram ção. A função e vocação do Estado do Rio de Janeiro,
tudo absolutamente diferente dos seus compromis- principalmente dacidade do Rio de Janeiro, é a de ci-
sos de campanha. dade global, como dizem os estudiosos, tem como

Por isso ontem chamava tanto a atenção para a principal função a de matriz. Grande pólo radiador,
ética na política, para a necessidade de se tratar o sede de agências governamentais, o grande centro
eleitor com respeito, de se dizer a verdade e o que se turístico de eventos, palco de grandes empresas e de
pretende fazer quando chegar ao poder. grandes negociações. O papel do Rio de Janeiro é

Depois disso tudo já observo Parlamentares esse. Tanto que não há, por parte da cidade, necessi-
tentarem, de alguma forma, contar que a história ver- dade de disputar com esse ou aquele Estado, com
dadeira não é bem assim e que a reforma aprovada essa ou aquela cidade, a sede de indústrias. O Rio de
ontem traz grandes avanços para o País e para os Janeiro dificilmente faz isso. Ele briga por eventos
aposentados. Sejamos coerentes! Essa é uma exi - como os. Jogos Pan-Americanos de 20Q7, como as
gência e um pressuposto básico da convivência par- Olimpíadas, que disputamos com São Paulo. O Rio
lamentar. de Janeiro já perdeu a condição de Capital Federal,

Espero que hoje não haja um desfile de mani- sua principal vocação, s~m que qualquer contraparti-
festações pesarosas, dolorosas, do tipo "eu não que- da lhe fosse oferecida. Não pode perder esses ele-
ria, mas fui obrigado" ou "hão pude, não é bem as- mentos. A cidade enfrenta problemas graves, difícul-
sim". As coisas não são assim. dades, crise, processo de decadência e agora que-

Repito o que disse ontem: saúdo e respeito os rem tirar do Rio a Agência Nacional de Saúde, irnpor-
Parlamentares que votaram favoravelmente à refor- tante fator de atração de empresas e investimentos. É
ma e que mantiveram a coerência com seus ideais, inaceitável.
com aquilo que defenderam em suas propostas de Faço apelo nesse sentido aos Parlamentares,
campanha. Esses merecem meu respeito e até meus independentemente do Estado que representam. O
aplausos, apesar de discordar, no mérito, deles. Rio de Janeiro causa orgulho ao País, é a principal

Porém, é inaceitável que se continue a enganar a porta de entrada do Brasil e sua grande vitrine no âm-
população, como já vimos alguns Parlamentares fazen- bito internacional. Vários Parlamentares de todos os
do, Deputado Jair80lsonaro. A população precisa ficar Estados da Federação sentem-se em casa no Rio de
atentapara que isso não aconteça, porque aí é demais. Janeiro. Portanto, Srs. Deputados, é fundamental pre-
Já chegaram ao poder eng~nando e agora querem per- servarmos a viabilidade econômica dessa importante
rnanecer no poder enganandO. É um exagero! cidade, assim como sua dignidade.

Na verdade, Sr. Presidente, o que me traz a esta Sr. Presidente, deixo aqui meu protesto. Travare-
tribuna é a necessidade de fazer um breve registro so- mos essa batalha na Comissão de Constituição e
bre o nosso Rio de Janeiro. Na semana passada, na Justiça e de Redayão e esperamos que os Parlamen-
Comissão deFinanças eTributação, foi aprovado pro- tares nos acompanhem na decisão de deixar que per-
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maneça no Rio de Janeiro a Agência Nacional de Sa
úde.

Sinceramente, espero que hoje sejam ditas to
das as verdades; que não tentem justificar os equívo
cos cometidos na votação de ontem.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço a atenção a V. Exa.
a SR. BETa ALBUQUERQUE (PSB - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, apesar de a aprovação da proposta de refor
ma previdenciária ter assegurado ajustes e avanços
importantÍ3s, como integralidade, paridade, transição,
faixas de isenção para contribuição de servidores ati
vos, inativos e pensionistas e outros pontos sobre os
quais poderia discorrer longamente, algo ainda me
preocupa. Trata-se da fragmentação dos subtetos
para os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no
âmbito dos Estados. E, na condição de Vice-Líder do
Governo, tenho a responsabilidade de apontar esse
grande equívoco que os Governadores estão a exigir
do Governo Federal e desta Casa e que só trará difi
culdades na sua aplicação e observância.

Precisamos fixar subteto único. Se a reforma da
Previdência significa também, sem qualquer dúvida,
produção de perdas - e não há como tapar o sol com
a peneira; ela impõe perdas de direitos, o que é muito
desagradável, e ninguém o fez com alegria -, não
podemos admitir que elas sejam maiores para o funci
0nário público do Executivo, por exemplo, e menores
para o do Judiciário ou do Legislativo. Isso não é justo.

Sr. Presidente, é o caso das carreiras do Fisco,
da Fazenda Pública dos Estados - auditores, agentes
fiscais, fiscais de tributos -, que estão atreladas ao
Poder Executivo, cujo teto é o salário do Governador.
No entanto, sabemos que esse salário não retrata a
verdade. O Governador não precisa gastar um centa
vo do seu salário, pois tem suas despesas pagas pelo
Estado durante o exercício do seu mandato, o que é
justo. A fixação de subteto para servidores públicos
com base no salário do Governador produzirá perdas
e injustiças inigualáveis, pois para o Legislativo e o
Judiciário o parâmetro será outro.

Esse assunto precisa ser mais bem resolvido,
talvez no segundo turno da votação da PEC nO 40.
Vou continuar discutindo-o com o Governo Federal e
com os Governadores, porque fragmentar subteto é
não aplicar teto ou subteto algum. Até discordo do li
mite de 90% do subsídio dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal para os salários da magistratura dos
Estados. Se temos de fixar um teto, por que não o
mesmo para todos os Poderes? Seria muito mais fácil

a execução, haveria transparência e eficácia. A frag
mentação seguramente imporá prejuízos maiores ao
servidor do Executivo em relação ao do Judiciário e
do Legislativo. Se há perdas, que todos percam igual
mente. Se não há, que todos ganhem.

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer em defesa
do subteto único nos Estados. É o mais correto, o
mais exeqüível e o mais justo procedimento no que se
refere à reforma da Previdência.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho
também à tribuna para registrar, com muita honra, as
comemorações dos 146 anos de emancipação do
Município de Passo Fundo, cidade-pólo, regional, cul
tural, universitária, hospitalar, progressista. Fui eleito
2 vezes Deputado Estadual, sou Deputado Federal e
fui Secretário de Estado dos Transportes do Governo
do Rio Grande do Sul. Por isso, não poderia deixar de
prestar homenagem ao povo passo-fundense neste
dia, 7 de agosto, que marca o aniversário de emanci
pação do Município.

Com uma população de 168.458 habitantes,
Passo Fundo é considerado um pólo de desenvolvi
mento regional do Rio Grande do Sul. Possui localiza
ção privilegiada no MERCOSUL. Encontra-se no cen
tro dos eixos econômicos de Buenos Aires, Montevi
déu, São Paulo e Rio de Janeiro, permitindo acesso
às Capitais do Sul do Brasil e a países vizinhos.

O Município está dividido em 6 distritos, incluída
a sede, mais os distritos de Pulador (a 25 quilôme
tros), São Roque (a 8 quilômetros), Bela Vista (a 12
quilômetros), Independência (a 20 quilômetros) e
Bom Recreio (a 5 quilômetros).

A estrutura fundiária do Município, historica
mente caracterizada por pequenas e médias proprie
dades agrícolas, apresentou transformações, pas
sando de economia estritamente agrícola para amplo
desenvolvimento urbano, baseado em indústria, co
mércio e serviços.

No setor industrial, destaca-se a indústria de ali
mentos, couro e derivados, madeira e derivados, fer
ro, confecções, carne e derivados, bebidas e imple
mentos agrícolas. Como exemplo pode-se citar a
SEMEATO SA Indústria e Comércio que, em Passo
Fundo, possui 5 unidades de produção de máquinas
e implementos agrícolas, gerando mais de 2 mil em
pregos. Para demonstrar a capacidade do seu setor
produtivo, Passo Fundo realiza anualmente a
EFRICA - Feira de Exposição Industrial, Comercial,
de Serviços e Agropecuária.

Passo Fundo também ostenta a privilegiada
condição de pólo cultural, consolidando eventos im-
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portantes de nível nacional e internacional, como a atividades em 2002, mediante convênio com a Secre-
Jornada Nacional de Literatura e o Festivallnternaci- taria dos Transportes do Governo do Rio Grande do
onal de Folclore. Em sua trajetória exitosa de 22 anos Sul, no período em que estive à frente da mesma. O
em prol da formação de leitores, a 10a edição da Jor- espetáculo percorreu 37 cidades, realizando 79 apre-
nada Nacional de Literatura, promovida pela Universi- sentações, atingindo público superior a 140 mil pes-
dade de Passo Fundo, será realizada de 26 a 29 de soas. O texto do consagrado escritor gaúcho Sérgio
agosto próximo e conta com a expectativa de partici- Capparelli - Tô sem freio! - não tem como objetivo
pação direta de 15 mil pessoas (4.500 adultos e 11 ensinarleis ou regras de trânsito e, sim, difundirideais
mil entre criançÇl.s, pré-adolescentes e adolescentes) de valorização da vida.
da. comunidade local, regional, estadual e de outros Merece registro: ainda na questão do ensino su-
Estados. O evento busca o envolvimento de escrito- perior, a participação da Fac~ldáde deAdministração
re.s e léitor~s~, em especial, põe em relevo a necessi - do Planalto - FAPLAN, mantida pela Sociedade Edu-
dade de formar leitores das linguagens peculiares às cacional Garra Ltda., mais uma alternativa de vagas
diferentes manifestações culturais como a música, a aos estudantes de Passo Fundo, e que busca a sua
pintura, a dança, o teatro, o cinema,a fotografia, a ar- expansão com novos cursos, como Direito, Ciências
quitetura. Importante aqui homenagear todos os inte- Contábeis, Marketing e Comércio Exterior.
~ra~tes ·fd. t~missão dginiZadora da. 1oaPJo;n~a Na área de saúde, é importante salientar que a
~clona elteratura, e orma especla a . ro a. a- cidade de Passo Fundo é o terceiro maior centro mé-

nia Rõsing, que, como reconhecimento pelo seu tra - dico da Região Sul do Brasil, só perdendo para Porto
balhoem prol da cultura do no~o País, receberá no Alegre e Curitiba.
dia 18 de setell)bro próximo a Med(:ilha João Ribeiro, Por essas e tantas outras razões que mereceri-
da Academia Brasileira de Letras (ABL).

J' F f 11 . . I d F II am registro, Sr.Presi?ente, tenho muito orgulho de re-
.a oes lva .•• nternaclona . o· .o c ore apresen- presentar Passo Fundo e toda a sua gente na Câmara

ta espetáculos artísticos com a pr~sença de grupos das Deputados.
de diversos... países e Estado.s brasil.ei.ro.s, permitindo

. . . ~ I I . I ~ D Desejo. rea.firmar meus compromissos com os
assim mtewaçao cu tura com a p~puaçao. urante passo"funden.ses, de. luta pelas causas de interesse
as festividades, são proporcionadas ainda mostras e
vendas de artes~na.to,apresentação dos grupospar- da nossa comunidade, por novos investimentos, pela

ticipantes nas ru~s e lugares públicos, oficinas de ~~~~~~~:n~:~r:~:Úd:~~ad~:i~~~~:;~~~:' ~~~~
dan?asestrangeiras e gaú~has, etc. Este evento é re-
alizad?emtodosos anos p~res evem se destacando em novas lideranças, como o meu companheiro do
a cada edição, atingindo público aproximado de 150 PSB, Vereador Marcos Cittolin, agentescom capaci-
mil pessoas. dade de representação política dos anseios dos cida-

AUniversidade de Passo Fundo - UPF tem o tí- dãos de nosso Município. Como filho dessa terra, eX-
tulo de Univ~rsidadeComunitária Regional, com mais pressa e registroa alegria de comemorarmos os seus
de 12 milacadêmicos, ecolabora para o desenvolvi- ~~6nt~~OS de emancipação política e de desenvolvi-
mento?e()utras localidades além do Município. A
partir de2002,a comunidade de Passo Fundo passou O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
a contar com a Universidade Estadual do Rio Grande Presidência tem o prazer de registrar a presença no
do Sul- UERGS, que, em convênio com a UPF, pas- plenário de participantes do Encontro de Parlamenta-
sou aofere~r vagas no Curso de ~ngenhariade Ali- res sobre População e Desenvolvimento. De Portugal,
mentos. A criação da UERGS foi resultado de luta his- as Deputadas Luisa Portugal, do Partido Socialista, e
tóricainiciaija e1111986, quandoestiveâ frente do Di- Ana Manso, do Partido Sociál Democrata, que vêm
retório Central de Estudantes da Universidade de tratardo tema Tráfico Sexual e Abuso de Crianças e
Passo FUndo, onde curséiDireito. Adolescentes - A Experiência de Portugal; do Uru-

Também da Universidade dePasso Fundo, me- guai, a Deputada Daisy Tourné, que representa a
reCeapla!JSóo Projeto Viratrânsito. No próximo dia 12 Frente Parlame.ntar Latino-Americana contra a Explo-
de.agosto, o projeto receberá o Prêmio Volvo de Se- ração Comercial das Crianças e dos Adolescentes.
gurança no Trânsito, cujo objetiv~ é sensibilizar a so- Em nome da Casa, do Presidente João Paulo
ciedade para novas propostas de ações e melhoria Cunha, da Mesa Diretora e de tocl9s os que fazem a
efetivana~egurança do trânsito brasileiro, um dos Câmara dos Deputados, os sinceros votos de
mais violentos do mundo. O Viratrânsito iniciou suas boas~vindas. Desejo que, dos debates realizados
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nesta Casa, surjam soluções para os graves proble- O projeto de lei em questão veio atender aos in-
mas que afligem nossos povos. teresses d3 grandes empresas que adotaram a terce-

Muito obrigado a V.Exas. pela presença. irização como modalidade de contratação, estimula-
o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- das pelo imenso exército de desempregados em nos-

cedo a palavra à Sra. Deputada Ora. Clair. so País. Prova disso é que o projeto anistia de multas
A SRA. DRA. CLAIR (PT - PRo Sem revisão da e penalidades as empresas que tenham terceirizado

oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ini- mão-de-obra irregularmente e ainda lhes faculta a op-
cialmente venho a esta tribuna saudar a Casa pelos ção por novas regras ou por permanência da contra-
avanços obtidos em relação ao projeto original de re- tação (até então irregular) que vinham mantendo.
forma da Previdência encaminhado pelo Governo, es- Além de tornar legal a violação ao direito do tra-
pecialmente no tocante à manutenção da integralidade balho, o projeto disseminará a contratação precariza-
dos proventos da aposentadoria dos atuais servidores, da. Ao permitir que uma empresa substitua a contra-
às regras de transição, à fixação do teto e dos subtetos tação direta de trabalhadores pela contratação de
nos Estados e ao estabelecimento de um patamar serviços por tempo indeterminado, inclusive nas ativi-
para as aposentadorias, eliminando as aposentadori- dades-fim, o PL nO 4.302 consagra a inexistência de
as milionárias que desequilibram o sistema previden- vínculo empregatício, ainda que o trabalhador mante-
ciário. Não é o projeto ideal, mas temos certeza de que nha com a empresa tomadora relação de subordina-
poderá ser aperfeiçoado pelo Senado Federal. ção, pessoalidade e habitualidade, o que hoje carac-

Sr. Presidente, o objetivo do meu pronuncia- teriza a relação empregatícia, nos termos dos arts. 2°
mento é denunciar à sociedade a apresentação do e 3° da CLf
Projeto n° 4.302, de 1998, que regulamenta o contra- O PL n° 4.302, seja mediante o substitutivo da
to temporário de trabalho e a terceirização de servi- Câmara, seja mediante o do Senado, subverte com-
ços. Tramitando em regime de urgência na Comissão pletamente OS princípios trabalhistas porque estabe-
do Trabalho, ele precariza as relações de trabalho e é lece o seguinte:
mais perverso do que o projeto que alterava o art. 618 a) impede que a Justiça reconheça o vínculo
da CLT, que priorizava o negociado em detrimento do empregatício entre o trabalhador e a empresa que
legislado, mas felizmente foi retirado de tramitação contratou os serviços;
pelo Governo. b) permite que a empresa prestadora de servi-

O projeto que ora tramita na Comissão do Tra- ços subloque estes mesmos serviços de terceiros,
balho já foi aprovado por esta Casa, e o Senado apre- para depois vendê-los a uma outra empresa, criando
sentou substitutivo. Ambos os projetos são extrema- uma espiral de intermediários entre 2 extremos: o tra-
mente prejudiciais aos trabalhadores porque ampliam balhador que produz a mercadoria e a empresa final
o prazo do contrato temporário de 3 para 6 meses, po- que a coloca no mercado.
dendo ainda ser prorrogado por mais 3 meses e ainda Mudanças de tal magnitude devem ser repudia-
ampliado por tempo indeterminado se for feito acordo das por toda a sociedade. As propostas sobre terceiri-
coletivo. Assim, o contrato temporário poderá extra- zação de mão-de-obra e contrato de trabalho tempo-
polar o prazo de 1 ano e acabar com o contrato de tra- rário devem ser debatidas com toda a sociedade no
balho permanente. âmbito da reforma trabalhista.

Sr. Presidente, o projeto também prevê que as Assim, Sr. Presidente, encaminhamos ao Go-
empresas do setor de serviços podem exercer ativi- vemo solicitação para que retire de tramitação o Pro-
dade-fim das empresas contratantes, oque lhes pos- jeto de Lei n° 4.302, de 1998, e conclamamos toda a
sibilitaria não ter um único empregado. As empresas população brasileira a se manifestar contrariamente à
do País poderiam desenvolver suas atividades eco- aprovação da matéria.
nômicas por intermédio de empresas terceirizadas, Sr. Presidente, o Governo Lula jamais poderia
substituindo, assim, a relação de emprego por presta- concordar com a aprovação de projeto que subverte
ção de serviços. todos os valores trabalhistas e precariza as relações

Se o substitutivo do Senado for aprovado, tornará empregatícias, prejudicando os trabalhadores.
desnecessária a reforma trabalhista prevista para o Era o que tinha a dizer.
próximo ano. Isso porque a proposta permite a subcon- Muito obrigada.
tratação ou a terceirização de mão-de-obra generali- O SR. ÁTILA LINS (PPS - AM. Pronuncia o se-
zada em qualquer atividade e em caráter permanente. guinte discurso.) - Sr. Presidente, solicito a V. Exa o
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envio de indicação ao Poder Executivo, sugerindo a
instalação de Superintendência da Receita Federal
no Estado do Amazonas, conforme ocorre no Estado
do Pará.

Esclareço ao ilustre Presidente que o Amazo
nas é o Estado de maior arrecadação da Região Nor
te, razão que justificariaplenamente o presente pedi
do. Somente as atividades do Polo Industrial de Ma
naus, que possui 430 empresas instaladas, gerando
57 mil empregos diretos e 250 mil empregos indiretos,
é responsável por faturamento médio anual de 10 bi
lhões de dólares. Além disto, é também no Estado do
Amazonas que o turismo ecológico é mais desenvol
vido. É lá que se encontram as maiores reservas de
gás natural do País, enorme potencial para a expan
são da indústria da pesca e da mineração e outras
inúmeras atividades que agregam e consolidam sua
economia.

O Amazonas necessita de maior presença dos
órgãos governamentais, porque é o Estado de maior
extensão territorial do Brasil, com inúmeras comuni
dades isoladas e distâncias enormes a serem supera
das, que já constituem sério obstáculo ao acesso às
repartições públicas. Por esta razão, considero de
grande importância a implantação da referida supe
rintendência, melhorando e ampliando os serviços
oferecidos e diminuindo as dificuldades das empre
sas e dos cidadãos amazonenses.

Era .0 que tinha a dizer.
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, quero tratar, neste momento, de um assunto
que afeta toda a humanidade: o combate à poluição
pelo uso de fontes alternativas de. energia. A utiliza
ção de combustíveis ecologicamente corretos, além
de reduzir a poluiçãoambiental, pode contribuir para
o bem-estar de milhões de brasileiros, pois o Brasil
pode vir a ser o grande produtor mundial desses com
bustíveis.

Os combustíveis ditos convencionais, de origem
fóssil, são os grandes responsáveis pelo aquecimen
to do planeta e contribuem significativamente para o
aumento da poluição do meio ambiente. Os derivados
de petróleo e o carvão alimentam grandes setores da
economia atual, como a própria geração de energia
(as termoelétricas), a produção industrial e o trans
porte, totalizando aproximadamente 90% da energia
comercial utilizada no mundo. A queima desses com
bustíveis lança na atmosfera mais de 6 bilhões de to
neladas de dióxido de carbono por ano.

O óleo diesel é, atualmente, o derivado de pe
tróleo mais consumido no Brasil e, considerando o
perfil de produção das refinarias brasileiras, uma fra
ção crescente desse produto vem sendo importada.
Nossa importação anual de óleo diesel é de cerca de
40 milhões de barris. Esse derivado também apresen
ta expressiva participação na matriz energética mun
dial, principalmente no setor de transportes.

Tendo-se em conta o potencial agrícola brasileiro
eos condicionantes ambientais mundiais, torna-se
oportuno discutir a produção de alternativas ecologica
mente sustentáveis para esse derivado. A gasolina, as
sim como o óleo diesel, é outro combustível de desta
que Oócenário mLlndial que pode vir a ser substituído
por fontes alternativas.ecologicamente corretas.

O Brasil já possui tecnologia. de combustíveis al
ternativos que podem representar soluções econômi
cas e ambientalrnente viáveis. Combustíveis como o
álcool e o biodiesel podem melhorara qualidade do
ar, proporcionar desenvolvimento econômico e social,
além de reduzir a dependência do País em relação ao
petróleo.

O álcool é um combustível que já tem seu lugar
assegurado na matriz energética brasileira. O bicrliesel,
obtido de óleos vegetais (dendê, soja, palma e mamo
na) OU de gordura animal, pode ser usado puro ou
misturado ao diesel, sem necessidade de adaptação
do motor.. Por isso,. pode ser uma opção de atendi
mento à demanda interna de combustível.

O Brasil ainda importa 18% dos 36,8 bilhões de
litros de diesel que consome ao ano, conforme dados
de 2001. O biodiesel é uma denominação genérica
para combustíveis derivados de fontes renováveis,
principalmente de oleM de dendê, soja, palma e ma
mona. Comparado .ao óleo diesel del"ivado de petró
leo, o biodiesel reduz em até 78% as emissões de
gás carbônico, considerando-se a reabsorção pelas
plantas. Além diss~, ~eduz em 90%a.s emissões de
fumaça e praticamente elimina as emissões de óxido
de enxofre. Além de promover o desenvolvimento
sustentável, a indústria do biodiesel poderia inter
romper o fluxo do capital e trazer divisas para o País.

Entretanto, ainda há obstáculos a serem supe
rados. O primeiro deles é de ordem econômica, pois o
biodiesel ainda apresenta preços superiores aos dos
derivado de petróleo. O segundo obstáculo seria a
grande produção de glicerina, como subproduto do
processo industrial. Uma possibilidade seria aprovei
tar a glicerina comomatétia-prima para a produção
de plásticos biodegradáveis.



37376 Sexta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

No Pará existe uma empresa cuja frota é tocada venho a esta tribuna após a·manifestação justa dos
a azeite de dendê. As máquinas, os tratores, oscami- funcionários públicos e a tumutluada votação da refor-
nhões da empresa AGROPALMA funcionam a azeite ma da Previdência, em que foi aprovado o global da
de dendê sem nenhum problema. Esse combustível proposta do Governo, com emendas da bancada e ou-
tem a mesma propriedade energética do óleo diesel, tras fruto de acordo com os interesses dos Governado-
com a vantagem de que não é poluidor, além de ser res e de sua base de apoio. Esperamos que seja uni-
renovável e gerar emprego. Enquanto uma platafor- forme a votação nas próximas reformas, como a tribu-
ma marítima da PETROBRAS custa 500 milhões de tária e principalmente a agrária, que é a única reforma
dólares para gerar alguns empregos, na agricultura, que poderá gerar empregos direta e indiretamente,
para plantar cana-de-açúcar ou para produzir energia além de produzir alimentos para o povo brasileiro e
com azeite de dendê, a geração de empregos é enor- contribuir com o Programa Fome Zero.
me e o custo muito baixo. Diante disso, Sr. Presidente, a notícia que nos

Outras alternativas ecologicamente corretas chega é a de que o orçamento para a reforma agrária
são o Gás Natural Veicular (GNV) e a célula de com- é muito pequeno, enquanto que para pagar a dívida
bustível.. O GNV pode ser extraído da biomassa do externa disponibilizamos bilhões de dólares. Pergun-
lixo orgânico de origem biológica. Se utilizado com a to: será que não está na hora de fazermos uma audi-
tecnologia adequada, pode reduzir consideravelmen- toria na divida externa e saber quanto já foi pago? Te-
te a emissão de poluentes. Contudo, ainda há proble- nho certeza de que temos a receber.
mas a serem superados com relação à baixa autono- Sr. Presidente, se deixássemos de pagar so-
mia dos veículos e à perda de potência dos motores. mente um pouquinho da dívida externa teríamos re-

A célula de combustível é considerada por espe- cursos para alimentar todo o povo brasileiro e fazer o
cialistas de todo o mundo como a energia do futuro. Brasil voltar a crescer.
Por não haver combustão, ela pode gerar energia to- Muito obrigado.
talmente limpa, mas ainda muito cara. O desafio é re- O SR. SERAFIM VENZON (PSDB - SC. Sem
duzir os custos para torná-Ia viável. Pesquisas nesse revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
sentido estão sendo realizadas em vários países do Deputados, pretendo demonstrar minha preocupa-
mundo. ção com o ensino fundamental. Existem alguns pon-

Apesar da grande importância mundial dos tos que desejo compartilhar com meus ilustres pares.
combustíveis ecologicamente corretos, o Brasil só Para melhorar o sistema educacional brasileiro,
agora está dando a esse tema a devida importância. temos de fazer investimentos no aluno, no professor e
Enormes investimentos devem ser feitos em tecnolo- nas estruturas educacional e familiar. No ano passa-
gias alternativas capazes de produzir combustíveis do, apresentamos emenda no valor de 1 milhão e 600
ecologicamente corretos, agregando o maior número mil reais visando ajudar 3.200 alunos de Santa Cata-
possível deles à base energética nacional. No contex- rina a se requalificarem e continuarem a ser professo-
to das mudanças climáticas, a demanda mundial por res de ensino fundamental, isso porque a LDB exigirá,
esses combustíveis será crescente, e o nosso País a partir de 2007, que tenham cursado, no mínimo, a
pode vir a ser o grande fornecedor mundial. Faculdade de Pedagogia. Neste ano, apresentei

Por tudo isso enaltecemos as autoridades brasi- emenda no valor de 1 milhão e 800 mil reais para
leirasque estão direcionando atenção especial para atender os mesmos alunos e ainda os professores
com assunto da mais alta importância, que envolve a que querem fazer pós-graduação.
mais alta tecnologia do momento. O Brasil poderá ter, Sr. Presidente, é necessário que ensinemos, em
assim, ampliado o brilho que já vem conquistando en- primeiro lugar, às nossas crianças as técnicas de lei-
tre os países que melhor sabem utilizar a tecnologia tura antes da escrita, como acontece em várias na-
para oferecer à humanidade melhores condições ções desenvolvidas, entre elas França, Inglaterra, Di-
ecológicas. namarca, Canadá, Israel, Bélgica. Cada país utiliza

Sr. Presidente, solicito de V. Ex8 a divulgação do seus próprios métodos de alfabetização, mas todos
meu pronunciamento nos meios de comunicação da priorizam a leitura, fato que pouco ocorre no Brasil.
Casa e no programa A Voz do Brasil. Em segundo lugar, é preciso adotar medidas

Obrigado. para manter as crianças na escola. É inacreditável
O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pronuncia o se- que de cada 100 alunos que ingressam no ensino fun-

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, damental apenas 59 concluam a 88 série. Por isso,
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deve-se dar continuidade ao Programa Bolsa-Escola, 3 - Que haja maior divulgação nos Municípios
criado em 2001 pelo Governo do Presidente Fernan- sobre o Programa Bolsa-Escola, pois existem mais de
do Henrique Cardoso, incentivando 6,7 milhões de 640 mil bolsas sobrando por falta de utilização;
estudantes carentes a concluírem a primeira fase de 4 - Que a simplificação dos cadastros e dos re-
escolaridade no prazo adequado de 8 anos e não cadastros dos alunos seja objetivo a perseguir;
maisdemorarem em média cerca de 10,2 anos para 5 - Que haja maior agilidade da Caixa Econômica
terminar as 8 séries do ensino fundamental. As cau- Federal no processamento dos documentos escolares;
sas são as altas taxas de repetência, que alcançam 6 - Que os Estados e osMunicípios estudem as
21,7%. O estudante que perde 1 ou mais anos de es- matrículas dos alunos de 6 anos e a expansão de 8
tudo sente-se desmotivado e pode até desistir do para 9 anos do período do ensino fundamental;
aprendizado. 7- Que a repetênciaseja rras bem debatida, já

O Bolsa-Escola proporciona às famílias desfa- que prejudica tanto a continuidade dos estudos e a
vorecidas benefício monetário mensal de R$15,00 auto-estima dos alunos; e
por aluno de 6. a 15 anos, podendo a.família receber 8 - Que os Governos da Administração Pública
até R$4$,00 para atender a 3 filhos. Mas a verdade é invistam mais recursos para recuperação e expansão
que cerca de 4,3 milhões de indivídUos com idade en- do ensino fundamental.
tre 4 e14 ànosestão sem comida e sem estudo en- Para finalizar, desejo que cadafarnília concentre
quantoô45 mil bolsas-escola.estão ociosas no País. maior atenção na educação de seus filhos, pois serão

Mais do que nunca a família é importante nesse eles atores protagonistas ha construção destefabulo-
processo de aprendizagem. O incentivo e aconfiança so País cuja maior riqueza é o seu povo.
dos paispara a freqüência à escolafazema diferença. Muitoobri~éldo.

Participardo dia-a-diadas atividades escolares, ir às O SR. WAGNER LAGO (POT -MA. Sem revi-
reuniões di:} mã.es e pais .e verificar de perto aevolu- são do orador.) - Sr. Presidente,Sras. e Srs. O~utados,
ção do rendimento dos filhos são fatores que influen- não pude pronunciar-me ontem •. e anteontem nesta
ciamdifetamente no desenvolvimento deles. Casa, porque tive problemas.de saúde na •família.

Em terceiro lugar, a decisão de incluir crianças Hoje, porém, o~upo a tribuna para dizer as razões por
de 6artos no ensino fundatnentale sua expansão de que votei contra o projeto de reforma da Previdência
8 para 9 .anos é decisão de Estados.e Municípios, como um todo.
mas é necessário que haja debate nacional sobre es- Sr. Presidente, não é este o Estado que espera-
sas duas importantes medidas. mos se constrUa após 503 anos de dominação das

Lamentavelmente, registro ainda que 30% dos elites atrasadas. O Estado que esperamos deste Go-
alunos da 1a ~érie não são promovidos e perto de 15 vemo qUe ajudl2lmos a eleger é o Estado preocupado
milhões de.estud~ntesestão atrasados em relação a em resolver as questõesfunda~entaisdo País.
seus colegas. Entre as 36 milhões de crianças matri- Épreciso deixar claro àba~ca internacional que
culadas na~ sériesiniciais de ensino, apenas um ter-o Brasil não se s.ubmeterá ao~ juros escorchantes por
ço (cercade 12milhões)che~ará às oitavas séries e ela cobrados. Basta dizer, Srs.. Líderes do PT, que,
uma porção ainda menor (1 milhão) conseguirá pas- com a tímiqa diminuição da taxél;SEUC de 26% para
sar para o primeiro ano do ensino médio. 24,5%, o Brasil vai economizl2lr 4 bilhões, muito mais

\araque () Brasil seja incluído no rol dos países do que o Governo pensa •em angariar Gom essa ca-
desenvolvidOS é urgente queas 3 esferas da Adminis- penga reforml2l da previdência.
tração Públicainvistam rraciçamente na educação e Não se pode começarum Governo atropelando
adotem medidas de avanço na qualidade do ensino a Constituição e a segurançajtlrídica. Não tenho a
nacional. menordúvida deque vamos perderoportunidade de

Nesta oportunidade, ouso apresentar algumas adota~ todas as agendas políticas que este Governo
proposições ao Governo do Presidente Luiz Inácio poderia adotar. Voto em Lula desde o segundo turno
Lula da Silva: das eleições de 1989, mas S.Exa.escolheu os pnores

1 - Que haja reajuste salarial dos professores, caminhos e políticas, pois está dando continuidade
auxiliares e demais servidores do ensino público; ao desmonte do Estado brasileiro.

2 - Que haja melhores condições de aprimora- Sr. Presidente, pensei que eu teria pelo menos 5
mento profissional dos mestres; ou 1Ominutos para fazer meu pronunciamento, mas
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voltarei no horário da Liderança para tecer considera
ções sobre a questão da Previdência.

Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, sabem os companheiros des
ta Casa que lutamos muito- boa parte dos Parlamen
tares - para a reedição do REFIS, que acabou sendo
fe~a junto com a da Medida Provisória na 66.

Depois, com os vetos à Medida Provisória na
107, que dava 60 dias a pequenos e microempresári
os devedores do Tesouro e da Previdência, até a pes
soas físicas, para quitarem seus débitos junto à
União, ela precisou ser reeditada novamente. Infeliz
mente, em função da burocracia governamental,
transcorreram 37 dias para que fosse regulamentada,
preparada e disponibilizada toda a papelada para
quem quisesse se habilitar. Então, parte dos 60 dias
previstos na MP na 107 se esvaiu.

Na seqüência, vieram as greves do setor públi
co. E muitos empresários não puderam se habilitar.
Cientes de que isso poderia trazer sérios problemas,
o Deputado Ani'{aldo Vale e eu preparamos, num pri
meiro momento, o Projeto de Lei na 1.547, que, se vi
esse a ser aprovado, garantiria o REFIS para empre
sários e pessoas físicas também.

No entanto, em razão das dificuldades do perío
do de convocação extraordinária e do prazo de encer
ramento previsto na Medida Provisória na 107, ou
seja, 31 de julho, não conseguimos viabilizar a trami
tação em caráter de urgência, porque a matéria não
constava da pauta dos trabalhos extraordinários.

Conversei com o ilustre Presidente da Casa, De
putado João Paulo Cunha, que compreendeu a gravi
dade da situação e fez contato imediatamente, na nos
sa presença, com o Ministro Palocci, que mostrou boa
vontade em ajudar na solução do problema. Depois,
negociamos diretamente com o Ministto José Dirceu,
para superar os obstáculos e votar aquele projeto de
lei. Isso aconteceu na quinta-feira da última semana de
julho. Quando voltamos, na terça-feira da semana se
guinte, o projeto de lei já estava praticamente inviabili
zado em função do prazo, e ficamos na expectativa da
edição de uma nova medida provisória. O que se espe
rava, Sr. Presidente, diante da relevância e da urgência
dessa matéria, era que o Governo editasse medida
provisória versando sobre o tema.

No entanto, com o que deparou a sociedade
brasileira? Com o que deparamos nós, Congressis
tas? Com a Medida Provisória na 125, do dia 31 de ju
lho, editada no lusco-fusco da tarde, ocasionando edi-

ção extra do Diário Oficial para ter validade, mas que
tratava de outro assunto: da instituição no Brasil do
Sistema de Certificação do Processo Kimberley, rela
tivo à importação e exportação de diamantes brutos.
A medida provisória, em 12 artigos, trata da questão
relacionada ao comércio de diamantes brutos, como
se isso fosse relevante e urgente.

Finalmente insere no seu art. 13 - a exemplo da
prática que havia ainda no tempo da República Velha,
ou seja, a de colocar ao final de leis orçamentárias al
gum apêndice que tratasse de temas estranhos - as
normas tão importantes para o setor produtivo brasi
leiro, como um apêndice de uma medida provisória
que trata da certificação de processos de importação
e exportação de diamantes brutos. É um abuso, não
tem sentido.

O REFIS, por si SÓ, tinha que ser objeto de medi
da provisória específica. Seria muito importante, até
para que todos obtivessem acesso rápido às informa
ções e se habilitassem. Os jornais divulgam que milha
res e milhares de empresários buscam regularizar sua
situação e, conseqüentemente, não só pagar os débi
tos com o Tesouro, mas também e sobretudo manter
em dia os tributos com a União, por meio dessa medi
da provisória que agora tramita no Congresso.

Mas a pergunta que faço, Sr. Presidente, é a se
guinte: qual é a pertinência entre os 12 artigos iniciais
da medida provisória e a questão do REFIS? Nenhu
ma. Por que cometer, então, essa grave violação do
que todos chamamos de boa técnica legislativa? Por
que esse desrespeito a todos aqueles que, de todos
os cantos do País, aguardavam com ansiedade a
prorrogação do REFIS, o que só ocorreu no cair da
tarde do dia 31 de julho? Por que não legislar com cor
reção e boa técnica, editando medida provisória es
pecífica para o tema? Por que não atender com clare
za e exatidão a essa justa reivindicação do setor pro
dutivo brasileiro?

Creio que o Governo Lula deve oferecer com
brevidade a este Parlamento e à Nação brasileira res
posta a essas questões, até porque tenho a convic
ção de que vamos ter de elaborar projeto de lei de
conversão para salvar a medida provisória.

Muito obrigado.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, não poderia calar-me num momento como este
de tristeza para toda a Nação, que acaba de perder
um de seus filhos mais ilustres, o jornalista e empre
sário Roberto Marinho.



MEMORIAL FREI TITO

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR

Francisco Régis Lopes
Prof. do Departamento de História - UFC
Diretor do Museu do Ceará

É a memória que queremos perpetuar, na ho
menagem que fazemos a todos os cristãos que de
ram a vida para que pudéssemos hoje viver num
Estado Democrático de Direito.

Muito obrigado.

"Dia 10 de agosto de 1974, há 29
anos, no sul da França. Uma árvore, um ho
mem e, no meio, uma corda. Ficou o mistério
fundador, que subverte a história, como se
fosse o parto invertido de um mito da origem.

Morto nas tramas do tempo, Títo foi
salvo na peleja da memória (...)".
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Homem empreendedor, competente e determi- Dia 10 de agosto de 1974, há 29 anos, no sul
nado, o Dr. Roberto Marinho, agora, mais do que nun- da França. Uma árvore, um homem e, no meio, uma
ca, faz parte da história do Brasil, País que ele ajudou corda. Ficou o mistério fundador, que subverte a his-
a construir, colocando os meios de comunicação de tória, como se fosse o parto invertido de um mito da
massa por ele comandados a serviço da informação e origem.
da opinião pública, como verdadeira tribuna para a di- Morto nas tramas do tempo, Tito foi salvo na pe-
fusão dos anseios da sociedade brasileira. leja da memória. Nas histórias que podem ser escri-

Entendemos, Sr. Presidente e nobres Deputa- tas sobre a vida desse homem, o ponto final não resi-
dos, que ó Sistema Globo, formado pelos jomais e de naquele dia 10 de agosto. Oprimeiro grande im-
emissoras de rádio e televisão, vai continuar manten- pacto público foi o relato da tortura que ele sofreu, no
do o seu importante papel como instrumento da ma- início de 1970, mas depois sua vida e sua morte não
nutenção dos ideais democráticos defendidos pelo cessaram de provocar um sentimento enigmático,
inesquecível Dr. Roberto Marinho, a quem reverencia- com fronteiras cambiantes.
mos neste momento, fazendo votos de queDeus o·re- Memórias que sempre carregam dimensões pro-
ceba de braços abertos, onde quer que esteja, dan - vocativas - incômodo que se pergunta sobre os limites
do-lhe a paz eternà. da existência. Densidade de sentimentos que desnuda

A D. Uly de Carvalho, com quem Dr. Roberto a força das contradições. Envolvimento nos contrários,
Marinho dividiu seu coração generoso nas últimas dé- ao mesmo tempo: derrota e vitória, passado e futuro,
cadas, aOs filhos queridos - Roberto Irineu, João Ro- passividade e revolta, paciência e arrebatamento, ho-
berto e José Roberto - e aos demais entes queridos o mem e anti-humano, liberdade e prisão, capitalismo e
nosso sentimento de dor e de saudade. socialismo, começo e fim, alegria e tristeza, pobreza e

Muito obrigado. riqueza, fé e descrença, vida e morte...
O SR. JOÃO ALFREDO (PT- CE. Sem revisão Em março de 1983, depois da ida e vinda dedo-

do orador.) - Sr. Presidente, no próximo dia 10 de cumentos e assinaturas, foram autorizados a escava-
agosto, completam~se29 anos da morte de Frei Tito ção da sepultura e o transporte dos restos mortais
de Alencar Lima,. poeta, cristão, revolucionário, que para o Brasil. Mas, apesar da anistia e· da chamada
dizia que é preferível morrer do que perder a vida. "abertura política", nem tudo foi permitido. A peça de

Sr. Presidente, peço seja registrado belo artigo Licínlo Rios Neto, Não Seria oArco do Triunfo um Mo-
do Prof. Francisco Régis Lopes, do Departamento de numento ao Pau de Arara, sobre a vida e morte de
História da UFC, do qual leio apenas o início: Tito, recebeu a interdiçãoda Censura Federal. O filme

Frei Tito, de Marlene França, também foi proibido.
O documentário mostra fotografias, depoimen

tos, cenas da chegada do caixão ao Brasil e a missa
de corpo presente celebrada por DomPalllo. Tudoco
meça com o céu poluído de São Paulo. Um avião diri
ge-se à pista de pouso e deláé retirado o caixão. As
imagens no galpão do aeroporto marcam o tom do
que vai se desenrolar napelícula. o transporte do cai
xão se impõe de ummodotalque, depois, tudo que é
contado se torna uma história de corpo presente. No
mais completo sílêncio, Tito incomoda, como se fosse
uma estripulia do tempo.

Há dez anos, mais precisamente às 20 horas do
dia 17 de março de 1983, uma multidão de fiéis deixou
a Sé Primazde São João completamente lotada. Além
dos habitantes de Lyon, muitos vieram de outras cida~

des e outros paísés. No piso diante do altar-mor, a pre
sença misteriosa e indelével do caixão, coberto com
uma bandeiraelTl preto e branco, como fora há quase
nove anos, quandO o corpo de Frei Tito fora encontra
do debaixo da árvore. Envolvido pela densidade religi
osa e política que ressoava nas paredes da Catedral,
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Dom Balduino iniciou sua homilia dizendo que era uma
grande beleza a presença de tantos cristãos, a solida
riedade que nascia da morte de Frei Tito: "Porque ele
não é o único a ter pago o preço desta aventura evan
gélica. Ele está aqui acompanhado por milhares de
mortos sem nome e sem caixão que fecundaram, com
sangue, o solo de toda a América Latina".

No dia 25 de março de 1983, o corpo de Frei Tito
chegou a São Paulo, onde foi realizada uma celebra
ção litúrgica em memória de dois mortos pela ditadu
ra: o próprio Frei Tito e Alexandre Vannucchi.

Na Catedral, havia mais de 4.000 pessoas. A
memória foi a tônica. Memória de voz e carne. Missa
de corpo presente, pois há coisas que só os mortos
sabem dizer. Os dois caixões, um ao lado do outro,
davam a materialidade trágica do que era falado.
Eram duas caixas de ressonância. O verbo lembrar se
fazia encarnado, como se fosse a hóstia que se trans
formava no Corpo de Cristo.

Em seu pronunciamento, o advogado Mário Si
mas assim se manifestou: "É sempre triste recordar
tempos marcados pelo desrespeito à lei... Mas é in
dispensável recordar para que tais tempos não se re
pitam". Mário Simas não falou em nome da Igreja,
nem usou, de modo direto, a sua simbologia. Por ou
tro lado, seu pronunciamento chegou à mesma infe
rência de Dom Paulo Evaristo: "A verdade que nos li
berta também nos obriga a. conservar a memória dos
fatos".

O corpo de Frei Tito chegou a Fortaleza no dia
seguinte e foi velado na Catedral. Durante a missa de
corpo presente, liderada por Dom Aloísio Lorschei
der, Frei Domingos terminou seu pronunciamento
com as seguintes palavras: "Frei Tito é hoje um nome
internacional. O mundo inteiro conhece Frei Tito de
Alencar Lima, aquele jovem estudante que saiu de
Fortaleza e que volta hoje com o seu corpo, neste cai
xão' para cá, nesta cidade em que nasceu, onde rece
beu sua formação cristã, onde recebeu a amizade
profunda de todos os irmãos e onde ele vai continuar
agora intercedendo a Deus por todos nos".

O modo pelo qual frei Betto concluiu seu depoi
mento também ressaltou que a força da memória resi
de no seu poder de nutrir os rumos do futuro: "Tito vol
ta e nos traz uma desafiadora herança, a herança de
prosseguirmos pela nossa luta, pela nossa esperan
ça, com o caminho que ele nos abriu com seu próprio
sangue. A herança de um compromisso que cada um
de nós tem aqui esta tarde em Fortaleza de jamais
permitir que neste país alguém morra por querer lutar
pela liberdade e pela justiça" (jornal O Popular. Forta
leza, 30 de abril de 1983).

Ao lado da Catedral deFortaleza, onde foi vela
do o seu corpo durante todo o dia, um muro anônimo
anunciou a força que o tempo poderia ter: "TITO, A
LUTA CONTINUA". Era a luta dos oprimidos, a grande
causa que fez a vida e a morte daquele homem que,
ao invés de voltar numa urna pequena, voltou em um
caixão, como se fosse naquele agosto.

O escrito era público e anônimo, mas a mensa
gem tinha um destinatário específico, alguém estava
dizendo: "Tito, a luta continua...". Negação do ponto fi
nal. E Tito continuou. Nas imagens que vão do revolu
cionário marxista ao mártir piedoso da Igreja Católica,
com as mais variadas tonalidades e conexões. Nisso
tudo, foi permanecendo, com maior ou menor intensi
dade, uma dimensão misteriosa, ânimo que, ao mes
mo tempo, afirma e nega a perenidade. Emerge a per
cepção sobre um o passado que dirige apelos ao devir.

Tito foi se tornando, ao mesmo tempo, presença
e ausência do pretérito. Quando, no início de 2002, o
Museu do Ceará inaugurou o Memorial Frei Tito, Mar
tine Kunz escreveu: "Que o Memorial não se torne o
princípio do esquecimento, mas que seja possível di
zer: 'Não o conheço, Tito, e me lembro de você"'.

O Memorial se constituiu a partir de objetos do
Frei Tito que foram guardados pela família. Organiza
dos numa sala de exposição, tais objetos passaram a
compor um texto de história, narrativa aberta para
despertar reflexões sobre a relação entre passado e
presente. Uma tomada de posição diante da multipli
cidade de relações entre memória e esquecimento na
geração de conhecimento histórico. O tom que o Mu
seu do Ceará dá ao Memorial não cria nem confirma
a existência de um herói ou coisa parecida, pois o que
interessa é seguir os parâmetros e desafios de se
construir uma história social, comprometida com os
rumos da sociedade na qual vivemos e atuamos.

À sombra do álamo, Frei Tito transformou sua
carne em memória libertária. A história ergueu-se
como desafio para os vivos. Tratava-se da encenação
radical de um drama coletivo, que fora sintetizado e
ao mesmo tempo despedaçado. Escândalo que fez
tremer a própria noção de humanidade. Abalo sísmi
co que afetou a porosidade da pele - essa instável
fronteira entre nós e o mundo. O tempo passou, e a
história de Frei Tito assumiu a condição de grande
símbolo da luta pelos direitos humanos. Na memória
dos movimentos populares, Frei Tito tornou-se fecun
do. Palavra geradora, como diria Paulo Freire. Poder
de revolta, potência de rebeldia em face da injustiça,
como rebelde foi sua vida, do começo ao fim.

No centro do Memorial estão expostos seus
óculos. O tema sugerido é a visão: como Frei Tito en-
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xergava a sua própria história no meio de muitas ou- vos. E a seus descendentes eu darei esta terra como
tras. Imagino a posição privilegiada das lentes: entre posse perpétua'.
ele e o mundo. Afinal, quem era esse homemcorajoso O SR. BOSCO COSTA (PSDB - SE. Sem revisão
e fraterno? Como é que ele via o mundo e a sua pró- doorador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não
pria vida? Que forma de (re)ver o existente foi capaz tive a oportunidade de me manifestar quando da vota-
de fazer o que ele fez? ção da PEC n° 40, de 2003, para registrar que votei con-

Na maneira pela qual os objetos foram expostos tra a matéria, por entender que o Brasil necessita de re-
no Memorial, há propostas para o ato de interpretar a formas mais amplas do que a aprovada.
complexidade do passado. Ao redor dos óculos que Sr. Presidente, chamoa atenção dos nobres pa-
faziam parte de seu rosto, repousam outros objetos: o res para o projeto da reformatributária. Se o Presi-
rosário, que é presença e veículo da oração, livros dente da República não buscar o aperfeiçoamento
que alimentaram leiturõ:lsdiante do mundo e odesejo desse projeto, S.Exa. perderá grande oportunidade
de transformá-lo, certidão de nascimento, título de de realizar as reformas tributária e político-partidária
eleitor, carteira de trabalho, fotografias, cartas, a Bí - de quenecessita oPaís. Agradeço aV.Exa a oportuni-
bliagrifada.. , Pedaços da luta individualecoletiva, ter- dade de fazer esse registro na tarde hoje.
ritório entre opassado e o futuro - esse lugar de inter-Era.o que tinha a dizer.
seção temporal onde optamos e fazemos a história O SR. CARLOS SOUZA (Bloco/PL - AM. Sem
nossa de cada dia. revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito esta

Ao redor dél sua máquina de escrever, emergem oportunidadepara fazer apelo veemente às autorida-
algumas. fotogrélfias do movimento estudantil de des, precisamente ao. Ministro do Desenvolvimento,
1968, e um pedaço da denúncia de 1970: "... o que Indústriae COmércio Exterior, Luiz Fernando Furlan,
ocorreu comigo não é exceção, é regra. Raros os pre- e ao Secretá.rio da Receita. Federal, Jorge Rachid, em
sos políticos brasileiros que não sofreram torturas. d .,
Muitos morreram na sala de tortura. Outros ficaram relação à greve .. e servidores que ora se processa na

Capital do Amazonas.
surdos, estéreisou com outro defeito físico. Faço esta Várias indústrias doDistrito Industrial de Manaus
denúnc.iél, e.este a.• pelo a fim de que se evite amanhã a . . I" . . t' 'd d· .. f·1t d .
t . t r' d' rt I t rt () A Ja para lsaram suas alVI a es por a a e inSumos
riS e nO.lcla .•. e mais um mo o pe as o uras. ... para que continuem a prOduzir. Esses insumos, que se

esperança desses presos coloca-se na Igreja, única _ _
instituição brasileira fora do controle estatal-militar. encontram em nossos portos e aeroportos, nao sao Ii-
Sua missã(} é defender e promover a dignidade hu- beradosem virtude da. greve, que até acredito justa,
mana. Onde houver um homem sofrendo, é o Mestre por põ:lrte dos funcionários da Receita Federal. Mas o
que sofre"" Estado, que detém o único pólo de desenvolvimento

da região, não pode ser prejudicado deSsa forma.
Aoladoda~íblia, a certidão de nascimento: 14

de setembro de 1945, em Fortaleza. Bem perto, logo O prejuízo causado é de mais de28 milhões de
acima,~ua~ fotografias ampliadas de 1983,.que enfo- dólares por dia. Algode urQenteprecisa ser feito. Não
camd~as missas de corpo presente. Uma em Lyon e podemos sercomparadosasRegiões Sul e Sudeste,
a outra. em Fo!,\aleza. Era o percurso da volta ao Bra- que possuem 8, 10, 15 pólos .de desenvolvimento.
sil. Ao lado, .0 trecho de uma entrevista com Frei Tito, Nós ternos sóum, aZonaFrancade Mélnaus, que não
em 1971.: "I)evel'n0s suportar o exílio como suporta- é tratada com respeito pelas autoridades brasileiras.
mos a tortura. Continuo vivendo com as mesmas idéi- Sr. Presidente, a região mais dca do mundo, a
as, asme~maspo$ições de quando estava na prisão. Amazônia, tel\l apenas 2% de dêsmatamento de que-
Não sei quanto tempo ficarei longe de meu país. Mas imadaem todo o Amazonas. Isso se atribui à Zona
espero COrl"1 impacíêpcia. a oportunidade de oferecer Francél de Manaus. Será que nó~, amélzonenses, va-
minha humilde contribuição ao meu povo, se ele qui- mos ter de queimar nossa floresta para sermos res-
ser que eu continue a lutar com ele". peitados pelas autoridades?

No inicio do Memorial, está a reprodução ampli- Sr. Presidente, é o apelo que faço desta tribuna.
adÇl deulTía ptigina da Bíblia em francês, que acom- O SR. FERNAf'iDO FERRO (PT - PE. Pronuncia
panha\la os. últimos anos de FreiTito. Mas, a página o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs.
também eslá nomeio ou nofim, já que se trata de Deputados, quer~registrarcom satisfação recente de-
uma exposição circular. Grifadodecaneta, o seguinte cisão doTribunal Administrativo da Organização lnter-
trecho do Gênesis: 'Eu o tornarei fecundo e o multipli- nacional dó Trabalho.- 01T; que, em sua última sessão,
carei, até que chegue a ser uma assembléia de po- considerou nula a moçãopelaqual a Conferência Extra-
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ordinária dos Estados Partes na Convenção sobre Proi
bição das Armas Químicas - CPAQ afastou sumaria
mente o Embaixador Bustani do cargo de Diretor-Geral
da OPAQ, cargo este para o qual havia sido eleito por
unanimidade para segundo mandato.

Essa decisão resgata uma dívida com um com
petente funcionário de nosso Ministério das Relações
Exteriores e resgata frente à comunidade internacio
nal a seriedade do trabalho realizado pelo Embaixa
dor Bustani na luta contra a arrogante política de
"dono do mundo" que o Sr. Bush busca impor nas rela
ções internacionais.

Forjar situação, inventar agressões e assustar o
mundo com ameaças de destruição constituem-se
na política externa de dominação dos EUA, que para
continuar movendo sua economia não vê obstáculos,
não mede conseqüências, como recentemente, na
Guerra do Iraque, quando, forjando fatos, fabricou um
conflito internacional cujas repercussões ainda esta
mos por dimensionar.

A ação da OIT se contextualiza em cenário de
política externa onde o Brasil se insere com um novo
conceito de soberania, novo horizonte, novo Presi
dente, outra proposta de inserção na economia inter
nacional e onde a submissão ao comando do Hemis
fério Norte não mais se dá fazendo do Brasil refém de
interesses internacionais.

A demissão arbitrária do Embaixador Bustani,
antes do término de seu mandato, constituiu-se em
grave precedente internacional, que permitiria a de
missão sumária de outros diretores de entidades, tor
nando-os vulneráveis. O seu afastamento do posto de
Cônsul-Geral do Brasil em Londres, pelo Sr. FHC foi a
prova da submissão em que se encontrava a nossa
política externa.

É com profundo sentimento de alegria que vejo
resgatados os princípios de soberania das organiza
ções internacionais, através dessa moção da OIT,
que também concedeu ao Embaixador Bustani repa
ração por danos morais.

O atual Governo brasileiro já tinha reparado
essa injustiça ao conceder ao Dr. Bustani o cargo de
Embaixador do Brasil em Londres, uma das mais im
portantes Embaixadas na hierarquia diplomática. A
decisão da OIT é emblemática, pois representa o res
gate da soberania dos povos.

Sr. Presidente, peço que esta Casa envie comu
nicado à OIT parabenizando seu Tribunal Administra
tivo pela retratação internacional a um brasileiro ho
nesto que lutou com competência contra a tirania do
Sr. Bush.

o SR. DR. ROSINHA (PT - PR. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, no dia 6 agosto de 1945, no início de uma bela
manhã de sol, os Estados Unidos da América despe
jaram a primeira bomba atômica, cruel invenção do
engenho humano, sobre uma desavisada e indefesa
população civil.

Hiroshima, cidade de cerca de 350 mil cidadãos
japoneses, em apenas 30 segundos, teve 140 mil
pessoas mortas pela incrível nuvem de destruição
que atravessou a cidade num furacão atômico que
praticamente a riscou do mapa.

A decisão do Presidente Harry Truman, que
substituiu o Presidente Franklin Roosevelt, atendeu a
variados argumentos norte-americanos, dentre eles a
vingança pelo bombardeio japonês da base naval de
Pearl Harbour, no Havaí, que, segundo os EUA, foi fei
to à traição, embora alguns historiadores apontem fa
lhas do seu serviço de informação sobre a movimen
tação da esquadra japonesa nos mares do Pacífico.

Outro argumento norte-americano foi a necessi
dade de poupar da morte os milhares de "garotos"
convocados para a guerra e que enfrentariam os ja
poneses em cruéis e intermináveis batalhas nas mais
de trezentas ilhas do arquipélago nipônico.

Mais uma motivação, conseqüência inevitável
do domínio da tecnologia nuclear, seria poder de
monstrar aos soviéticos que os Estados Unidos da
América eram donos da mais poderosa arma de des
truição científica jamais vista pela humanidade.

Enfim, os norte-americanos comportaram-se,
decidindo-se pelo bombardeio atômico a Hiroshima,
da mesma forma que os nazistas derrotados: contra a
"solução finar' que planejava o extermínio dos judeus
e outros povos, criaram e aplicaram a lógica da "solu
ção científica", capaz de incinerar milhares de indiví
duos em questão de segundos.

No entanto, os soviéticos foram competentes
para acompanhá-los na loucura da corrida nuclear ar
mamentista, ainda que à custa do sacrifício de outras
políticas públicas que poderiam aumentar a qualida
de de vida do povo russo, e no final vieram a Glasnost
e a Perestroika, do líder Mikhail Gorbatchóv, que des
montaram o socialismo soviético e a URSS e fizeram
renascer a velha Rússia, sem os czares, mas clara
mente namorando a adoção de um sistema econômi
co neoliberal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pretendo
com a presente fala lembrar que o impiedoso e des
necessário bombardeio atômico a Hiroshima, há 58
anos, mudou a história da humanidade e deu início à
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corrida pela bomba nuclear, forçando outros países,
além da ex-URSS, a buscarem o domínio da tecnolo
gia atômica. Foi o que fizeram China, índia e Paquis
tão, por exemplo.

Aliás, Brasil e Argentina já "sonharam" com a
produção de artefatos nucleares, o que, com certeza,
além de consumir recursos financeiros e orçamentári
os escassos por essas bandas do MERCOSUL, afas
tariam quaisquer intenções de participação econômi
ca em bloco e menos ainda de integração regional.

Enfim, os Estados Unidos da América emergi
ram da Segunda Grande Guerra como a maior potên
cia econômica mundial, mas não puderam se servir,
no longo prazo, do poderio atômico para dominar
mais mercados,. o que não os impediu de sofistica
rem sua capacidade bélica, graças aos avanços da
tecnologia da ciência da informática, que permitiu a
produção de armamentos tão precisos como os mís
seis que usou na Guerra do<30lfo, contra olraque,
em 1991, e também no corrente ano de 2003.

No entanto, ?8 anosapós Hiroshima, novamen
te um país asiático, a Coréia do Norte, enfrenta o ca
pita�ismo norte-americano e sua manifesta intenção
de dominar a economia mundial, anunciando que do
mina a tecnologia para a fabricação de artefatos nu
c1eareseque não hesitará em utilizá-Ia para garantir
a soberania nacional norte-coreana, em especial con
tra possíveis ameaças norte-americanas de invasão
do seu território, ainda que sob opretexto de proteger
a Coréia do Sul.

Enfim, o modo de produção capitalista provou
que pode tanto produzir excedentes alimentícios,
para acabar com a fome no mundo, quanto bombas
atômicaE;de hidrogênio ou de nêutrons que varrerão,
em segundos, a humanidade da face do planeta.

Hoje, como no passado, o homem continua o
lobo do próprio homem, como ensinou Thomas Hob
bes, o grande filósofo inglês dos setecentos, e os
Estados Unidos da América, tendo sobrepujado to
dos osimperios capitalistas que o antecederam,
apresentam~se como o últimO dos predadores e dis
postos a dominar os mercados daqueles países que
tenham a coragem de enfrentá-los na luta pela pre
servaçãÓda sua soberania no plano internacional.

Corremos o riscode outras catástrofes como Hi
roshima e Nagasaki? Sim,. corremos esse risco, pois
os Estados Unidos da América não hesitarão em en
viar marinespara oCllpar qu~19uer território, em qual
quer quadra~té do planeta, onde os governantes e o
povo não aceitem. suas egoístas regras de comércio
exterior, destinadas a preservar a riqueza e o domínio
de suas empresas e de suas mercadorias no grande

mercado globalizado planejado pelo Consenso de
Washington.

Assim, devemos chorar por Hiroshima e Naga
saki, mesmo passado mais de meio século dos impie
dosos bombardeios atômicos que arrasaram dois in
defesos centros urbanos japoneses, sem nos esque
cer de que também devemos chorar pelos pobres do
mundo que chafurdam na pobreza e na miséria por
culpa da.s seculares contradições do capitalismo.

É o que nos cabia lembrar nestes dias de agosto
de 2003.

O SR. JOÃO FONTES (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, venho à tribuna solidari
zar-me com o Brasil inteiro, que amanheceu hoje de
luto porque seus servidores públicos tiveram arranca
dos direitos assegurados na própria Constituição, na
Carta Cidadã de 1988.

O dia de ontemfícará marcado na história deste
País, a mesma história que julgará aqueles que, num
passadobem recente, defendiam outras posições, ao
lado dos servidores públicos.

Mudaram. Tedos sabem das pressões. A im
prensa denuncia a distribuição de emendas e de car
gos. O próprio Presidente do meu partido, José Geno
íno, que esteve acompa.nhando as votações neste
plenário, deixou de lado a genuinidade e adotou a
transgenia. Sei da angústia de vários Deputados do
PT que gostariam de tér Votado ao lado dos servido
res públicos, mas não puderam.

Lamentavehnente, Sr. Presidente, não tive opor
tunidade de me manifestar ontem a favor dos servido
res. Aproveito este dia de luto para com eles me soli
darizar.

Peço perdão por meu partido ter traído sua his
tória. Vários Parlamentares nossos votaram no pas
sado pela inconstitucionalidade da mesma medida
confiscatória que ontem perpetraram contra os servi
dores públicos désté Pa.ís.

Sr. Presidente, gostaria que meu protesto fosse
divulgado no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB-MA. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, quero registrar nos Anais desta Casa artigo in
titulado Pólo &Pronex, publicado no jornal O Estado
do Maranhão, coluna Opinião, de autoria do professor
da Universidade Federal do Maranhão Allan Kardec
Duailibe Barros Filho. Diz o artigo:

"Há uma pergunta recorrente: o que o
Maranhão quer ser quando crescer? Ou seja,
qual a área de investimento que, junto aos
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seus recursos naturais e humanos, este esta- E, como não poderia deixar de ser,
do irá catalisar visando a sua sobrevivência tecnologia só é produzida através da produ-
nesse universo complexo e concorridíssimo? ção de conhecimento, que é um subproduto

O Maranhão tem enormes potenciais. imediato da pesquisa, seja ela na academia
Isso, todo mundo sabe. Alguns apostam no ou na empresa. De fato, o que difere os
potencial turístico de nosso estado, princi- grandes países dos menos desenvolvidos é
palmente da Ilha, Barreirinhas e Carolina. justamente a geração e manutenção de co-
Outros, no potencial tecnológico. O primeiro nhecimento. Hoje, infelizmente, no Brasil,
potencial é obviamente de construção a me- esse trabalho está mais concentrado na re-
norprazo do que o último. gião Sudeste.

Ainda que tenhamos indicadores que Por isso, admirei-me de, em sua colu-
devam ser atacados imediatamente pelos na de domingo n'ü Estado do Maranhão"-
governantes, não se deve desprezar a viabi- e na Folha de S.Paulo _, "Elio Gaspari ata-
lidade tecnológica do Maranhão. Ora, todos

car impiedosamente a iniciativa do ministro
sabemos da pobreza no interior e na capital

Roberto Amaral, do MCr, de descentralizar
do estado. Claro que devemos discuti-Ia,
mas tomando-se o devido cuidado de não o Programa de Apoio a Núcleos de Excelên-
imitar o mendigo de Saint-Exupery no livro cia, o Pronex. Este é um programa para fi-
Cidadela, visando comover os transeuntes. nanciar pesquisas de primeira linha, no país.
Na surdina, ele cultivava suas feridas, para Só são financiadas pesquisas de altíssima
que elas aparecessem sempre imundas. qualidade e, como era de se esperar, os re-

Acredito muito que devamos atacar o sultados até agora foram ótimos.
problema maranhense, com um choque de A idéia do ministro é aproveitar a inici-
desenvolvimento. Isso pode acontecer com ativa, mas com um foco mais distribuído e
a parceria Escola-Indústria, visando o me- mais desenvolvimentista. Ou seja, o MCr
Ihoramento dos índices de desenvolvimento trabalharia junto com as fundações de am-
de regiões, principalmente aquelas atrasa- paro à pesquisa (FAP) dos Estados, tais
das como a nossa. Se de um lado a escola como a nossa Fapema, aqui comandada pe-
provê conhecimento, de outro, a indústria fe- las competentíssimas mãos do professor
cha o ciclo, realimentando aquela, com em- Edson Nascimento. Com essa parceria,
prego e renda. E a grande beneficiada é a além da excelência da pesquisa (que temos
sociedade. capacidade de executar aqui, no Maranhão,

Por isso, é alvissareira a notícia da últi- não tenho dúvidas), apareceria como sub-
ma segunda-feira: sediaremos um mega-in- produto um componente de desenvolvimen-
vestimento cerca de R$4,4 bilhões, de uma to que agregaria valor ao resultado, tanto
usina siderúrgica que será instalada no Ma- econômico quanto social.
ranhão. A iniciativa é da gigante chinesa Bo- Acredito que essa idéia de descentrali-
asteel, com a Companhia Vale do Rio Doce. zação do PRONEX seja importantíssima
Essa usina pode ser um fechamento de um para o desenvolvimento científico e tecnoló-
empreendimento que tornará o Maranhão
em um Pólo Siderúrgico. gico dos Estados, porque, justamente, força

esses Estados a determinarem planos e tra
Nesse empreendimento, creio que seja

çarem metas a longo prazo, algo que noessencial a academia pal1icipar ativamente
desse trabalho, se preparando para quando Brasil quase nunca ocorre.
a usina vier, em 2007. As universidades, Elío Gaspari talvez tenha se empolga-
principalmente as públicas pelo seu compro- do com o único lado da estória que ouviu.
metimento social, têm de se integrar a esse Daí, talvez tenha escrito a frase infeliz de
contexto. Vão ser necessários, claramente, que 'O Pronex era um programa que funcío-
recursos humanos. Por exemplo, algo que o nava. Pau nele'. Ao contrário, que ele conti-
Maranhão necessita há muito tempo: um nue funcionando, mas que atenda às neces-
curso de engenharia metalúrgica. sidades do Brasil, evidenciadas em cada um

dos seus estados. O Maranhão agradece".
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Sr. Presidente, alguns cientistas estão empe

nhados na desestabilização do Ministério da Ciência

e Tecnologia. Fazem campanha sistemática, tentan
do denegrir a imagem do competentíssimo Ministro
Roberto Amaral, do meu partido, o PSB.

Por fim, quero manifestar minha felicidade e or
gulho de ter sido eleito para este mandato e assim ter
podido participar da memorável sessão de ontem,
que encerrou-se na madrugada. de hoje, quando fo
ram votados projetos de. altíssima relevância para o
desenvolvirnento deste País.

Esta Casi'i deu ontem demonstração de que as
forças aliadas do Governo Lula estão dispostas a aju
dar o governo socialista a transformar este País e
querem acolher os menos i'iquirihoados, como gran
de pi:lrteda poptilação do meu Maranhão, onde mais
de 300 miHamílias que sobrevivem da agricultura fa
miliarestã().desamparada~ e mais de 6 milhões de
aposentado~ do FUNRURAL dependem dessa mas
sa falida para receber por mês apenas 240 reais.

Dei me~ voto e meu i'ipoio aoGoverno Lula para
que ponsigamos, juntos, melhorar a distribuição de
renda no Brasil e dar boas condições de vida ao nos
sopovo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
() SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PP 

MG. Pronuncia oseguihte discurso.) - Sr, Presidente,
Sras. e Srs.Deputados, vimos a esta tribuna para justi
ficar o porquê do nosso voto "não" à reforma da Previ
dência. Temos de aproveitar este Pequeno Expediente
para êxpressar as nossas razões, pois infelizmente o
rolo compressordo Gove.rno não nos possibilitou o de
bate necessário no momento oportuno.

Repudiamos a forma como o Governo e outras
autoridades apresentaram à sociedade as suas justi
ficativaspara efetuar a reforma do sistema previden
ciári() do>setor público. Houvetotalrnanipulação de in
forma~õ~s, com argumentos sofismáticos que valori
zam fi'i.lácias de grande ~pelo popular,

As justificações ap~esentad(jls,repito, de forma
alguma refletem a realidade. Transformam o servidor
público,.nota~amenteo aposentaqo, .no responsável
pelo rOmbo. contábil d() sistema. Essi'i. imputação de
culpabílidade é tremenda injustiça e brutal inverdade.

Recordamos que, na condição de servidor es
pecialista em finanças públicas, elaborávamos há
mais de 20 arios, talvez 30 anos, as leis orçamentári
as d~ste f>~ís.Naquelaépoca havia a chamada Cota
de Previdência, cobrada sobre quase tudo o que se
consumia, como tributação indireta. A vultosa receita

gerada era contabilizada como extra~orçamentária,

daí sua destinação pouco controlada.
Aquela nossa intenção de prestar contas à soci

edade sobre a acumulação e a capitalização da Cota
de Previdência, que estaria nos dias atuais susten
tando as aposentadorias, foi impedida pelos gover
nantes da época. Aliás, aqueles mesmos governan
tes de regimes ditos autoritários que são satanizados
pelos atuais donos do poder. Esperamos que não ve
nham a proceder de maneira igual.

Cabe lembrar que a Cota de Previdência corres
pondia ao que deveria ser a contrapartida do Governo
parafazer face.à manutenção do sistema previden
ciário do setor ~úblico.Enquanto isso, o servidor sem
pre teve descontada em seus rendimentos totais ex
pressiva parcela de participação.

Nos dias atuais, entendemos que devem ser re
vistos os princípios contáveis utilizados para os regis
tros dos gastos sOyiais e,. bem assim, para definição
da responsabilidade da sociedade quanto ao seu fi"
nanciamento. Para tanto, será necessário que a refor
ma da Previdência Se dê à luz da reforma tributária,
até porque boa parcela das contribuições previden
ciárias vêm sen~odestinadas a outros gastos sociais.

Sr. PresidE:mte, Sras.e Srs. Deputados, acredita
mos perfeitamente. aceitável. ° .> estabelecimento de
um limite que serviria de ba~etant~para as contribui
ções dO servidor quantopara a contrapartida do Go
vemo. Ressalte-se, todavia,~ situação atual aque a
Previdência chegou por culpa de péssima. gestão,
desvios, soneg~ções, traydes e. uma série de outras
mazelas, e rotular o servidorpúblico como culpado é
inaceitável.

Apresentamo servidorpúblico como privilegia
do e comparam seus proventos de aposentadoria
comos benefícios pagospel()HegimeGeral dePrevi
dênciaSocial d()setor privado. Não vamos negar que
os benefícios p~gos pelo Regim~ Geral são aviltan
tes. Devemos lembrar que tais benefí?iosforam bru
talmente sacrifiyados quando da~eduçãode 20 para
10 salários mínimOS, indl,tlpendente doperíodo contri
butivo. Esta é uma dívida que deve ser resgatada e
não pode servir (jeexémplo para.jüstificar a busca de
nivelamento por paixo.

Ademais,Sr. Presidente, Sras.. e Srs. Deputa
dos, a comparação é inteirame~te mal intencionada.
Comparam os benefícios do set?rpúblico, em sua in
tegralidade, com os do setor privado, parcialmente, já
que não se com~uta() benefício adicional resultante
da previdência complementar. Ora, sabemos que ge
rentes, dirigentes e fUhciemáriosde alta qualificação,
particularmente os das empresas estatais, cujas re-
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munerações ultrapassam os limites do Regime Geral
de Previdência, aposentam-se com o valor limite mais
o benefício complementar.

Entendemos que para equacionar a questão
previdenciária, tanto do setor público quanto do setor
privado, melhor seria pensarmos na integração de di
versas políticas que nos conduzissem ao crescimento
real da economia, com geração de empregos, renda e
bem-estar social. A reforma da Previdência vista iso
ladamente é mero motivo para aumentar a carga im
positiva.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a socie
dade deve ter conhecimento de que é princípio básico
de tributação o aspecto de incidência sobre um "fato
gerador". Na forma em que se apóia a proposta de re
forma da Previdência, o fato gerador é o alongamento
da expectativa de vida, o que representa problema
para qualquer sistema de previdência. Porém, a solu
ção para esse problema não deve ser o desrespeito
aos contratos e às leis. Deve ser, sim, aperfeiçoamen
to duplamente negociado entre as partes envolvidas.

Finalizando, reafirmamos a exigência de de
monstração dos cálculos atuariais que servirão de
base para o estabelecimento das contribuições, as
sim como gestão transparente, com probidade e efi
ciência dos fundos necessários à manutenção de um
aJustado sistema previdenciário. No entanto, o Gover
no só ressalta os aspectos financeiros e, assim mes
mo, porque provavelmente carece de recursos para
programas de caráter c1ientelista e compensatório,
mas de pronta resposta eleitoral.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao Sr. Deputado Roberto Freire, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Como lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em nome do PPS, queremos regis
trar nossos sentimentos em relação à morte do jorna
lista Roberto Marinho.

Lerei a nota pública que o PPS editou hoje:

"O Partido Popular Socialista manifesta
o seu profundo pesar pelo· falecimento do
jornalista Roberto Marinho, que escreveu
fortemente o seu nome na história brasileira
ao construir e liderar um dos principais gru
pos de comunicação do País.

Mais importante do que as próprias
empresas que ele criou, ressaltamos o pa
pei que sua iniciativa exerceu sobre a cultu
ra brasileira, ampliando-a, tornando-a a

mais complexa, embora não isenta de críti
cas. A cultura é um dos grandes bens de
que o Brasil dispõe para inserir-se no con
texto internacional.

Enviamos aos filhos e aos familiares
de Roberto Marinho, extensivas aos funcio
nários e diretores do conglomerado, as nos
sas sinceras condolências".

A nota é assinada por mim, Presidente Nacio
naldo PPS.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao Sr. Deputado Sebastião Madeira.
O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, durante esses dois dias da discussão e
votação da reforma da Previdência, foi muito citada
aqui, como mau exemplo, a distorção salarial dos juí
zes. No caso do Maranhão, por exemplo, não tenho
procuração da referida juíza para defendê-Ia. Quero
apenas prestar um esclarecimento, porque não gosto
de injustiça. Essa juíza é Desembargadora e Presi
denta do Tribunal de Justiça do Maranhão. Como ela é
Presidenta do Tribunal de Justiça, tem direito a uma
gratificação durante o tempo em que exercer o cargo.
Essa gratificação consta no seu contracheque do mês
de julho, como também o recebimento de férias, 50%
do 13° salario de 2003 e mais uma parcela de reposi
ção salaria.! do Plano Collor.

Queria fazer esse esclarecimento, porque o va
lor do seu contracheque do mês de junho é bem me
nor - chega a um terço daquele valor usado à exaus
tão nesta Casa como mau exemplo.

Portanto, seria o mesmo que veicular para todo
o País que o salário do Deputado Federal do mês de
julho, quando houve a convocação extraordinária, foi
de 36.000 ou 38.000 reais. Seria uma notícia falsa,
como foi a notícia aqui citada à exaustão por muitos
Deputados da base do Governo, não sei se por desin
formação ou por má-fé, causando constrangimento
àquela juíza, que também é a Presidenta do Tribunal
de Justiça do Maranhão.

Feito este esclarecimento, quero falar de outro
assunto.

Na segunda-feira, fiz pronunciamento nesta
Casa sobre contrato que o Ministério Extraordinário
de Segurança Alimentar e Combate à Fome - MESA
fez com a UNESCO, entidade internacional, para im
plantação do Fome Zero. Quando informei seu valor,
a meu ver, absurdo e totalmente incompatível com um
programa dessa magnitude, o Deputado Professor



Sr. Presidente, é totalmente impossível enten
der o que ocorre dentro de nosso sistema financeiro.
As estatísticas do Banco Central mostram que hou
ve a completa estagnação dos índices de oferta de
crédito para a economia do País. E isso é grave,
porque sem financiamento nossa economia não tem
como retomar o necessário impulso de desenvolvi
mento. Daí as agruras por que passa o País, o de
semprego, a capacidade ociosa da indústria, a que
danas vendas comerciais e todas as conseqüências
disso decorrentes.

Sucede que, neste quadro de estagnação, os 2
maiores bancos privados brasileiros, o BRADESCO
e o Itaú, publicados os balanços referentes ao pri
meiro semestre deste aho,acusam ambos lucros lí
quidos superiores a R$1 bilhão. E e essa contradi
ção - explicável, como sabemos, mas inteiramente
injustificável - que queremos analisar.

A nós não resta qualquer dúvida quanto ao
fato de que a parcela maior desse lucro provém dos
juros pagos pelos títulos públicos. De fato, a dívida
nacional, ao final do período, já beirava os R$900 bi
lhões. No semestre foram pagos R$74 bilhões dessa
dívida, um valor 60% maior do que a despesa reali
zada no ano passado no mesmo período.

Sabemos de todos os sacrifícios que se impôs
o próprio Governo ao definir o superávit primário,
num patamar, aliás, superior àquele fixado no acor
do com o FMI. Ora, essa sangria com os juros torna
inútil tão grande sacrifício. Tanto que, para este ano,
calcula-se que o superávit déverágirar em torno de
R$78 bilhões, mas somente os juros da dívida san
grarão dos cofres públicos R$150 bilhões. Trata-se
de um sacrifício - é de se observar- que impedle os
investimentos públicos, notadamente na área de in
fra-estrutura e de saúde pública, e empobrece ainda
mais os Estados.e os Municípios com a redução de
cotas do Fundo de Participação; enfim, é uma árdua
cruz, que é penoso continuar carregando.

E como ficamos, Sr. Presidente, Srs. Deputados?
A inflação está seguramente domada, o que, va~e di-

"O Fome Zero não paga R$17 milhões
em! sal8.rios, não contratou 45 consultores
com salários de R$4 mil e R$10 mil e não
gasta R$1 milhão com passagens e diárias
como afirma a reportagem. Isso é uma previ
são de gastos para 1 ano, em cima de mar
gem de valores estimativos que podem ser
aplicados ou não neste período. O que não
for gasto retoma aos cofres do governo".

"Hoje, o Deputado Sebastião Madeira
utilizou-se de matéria da Folha de SPaulo
para desgastar um dos maiores programas
da história do País - e talvez em âmbito
mundial - de erradicação da fome, o qual
tem por objetivo garantir a todos os brasilei
ros dignidade e respeito, direito a fazer 3 re
feições diárias".

Respondo ao Deputado Professor Luizinho, a
quem respeito como grande Parlamentar, que não é a
minha crítica que desgasta o Programa Fome Zero e
que ela não foi baseada na reportagem do jornal Fo
lha de SPaulo. Minha crítica foi baseada na cópia do
contrato que recebi após ter feito requerimento de in
formações ao Ministério Extraordinário de Segurança
Alimentar e Combate à Fome. Constatei ali valores
absurdos, superfaturados, totalmente incompatíveis,
que deixam indignado qualquer brasileiro engajado
nesse programa, cpmo eu, que fui Relator da medida
provisória que o criou.

O Deputado Professor Luizinho leu na ocasião a
seguinte Nota de Esclarecimento do Ministro José
Graziano:

Sr. Presidente, agora é que fiquei preocupado
mesmo. Ao afirmar que isso não é verdade, o Ministro
mostra que não leu o contrato que assinou. Está aqui o
contrato assinado pelo Ministro José Graziano com to
dos esses valores especificados com a maior clareza.

Mais do que isso, ao dizer que são valores esti
mados e que o que sobrar será devolvido, pergunto
aos nobres colegas Deputados: como o Governo
paga um contrato - porque o contrato já foi pago, dos
26 milhões com a UNESCO, 24 milhões e 300 mil rea
is foram pagos no dia 30 de junho - com valores esti
mados e espera quea UNESCO vá pechinchar com
os fornecedores, com os prestadores de serviço, e o
que for economizado lhe seja devolvido?
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Luizinho, Líder do Governo na Câmara dos Deputa- Ora, meus senhores, seria esperar que cada um
dos, fez um pronunciamento logo depois e disse o se- de nós fôssemos a Velhinha de Taubaté para acredi-
guinte: tar nessa ilusão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
este é mais um discurso em que levanto a questão do
sistema financeiro nacional, no qual continua a incrí
vel contradição.
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zer, não lhe tira muito da ferocidade. Mas os bancos,
mesmo na certeza de que os índices inflacionários não
são ameaça por demais expressiva para seus emprés
timos, continuam a preferir os títulos públicos, com ren
das garantidas e risco praticamente nulo.

Assim, Sr. Presidente, enquanto o COPOM não
desenvolver um mínimo que seja de sensibilidade so
cial, isto é, enquanto não entender que a taxa SELlC
deve ser consideravelmente reduzida, fazendo com
que os empréstimos ao setor produtivo passem a ser
também apetecíveis, enquanto isso não ocorrer, o
País seguirá enfrentando mais um ano ou talvez uma
década de estagnação oude desenvolvimento pífio
o que, convenhamos, não permitirá que se faça nada
contra a miséria, contra a fome, enfim, contra a exclu
são social, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB-RO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.e
Srs. Deputados, a municipalização da FUNASA (Fun
dação Nacional de Saúde) em Rondônia não foi uma
boa decisão. A prova disso são os índices crescentes
de malária e dengue, além do desleixo como são tra
tados os programas de tuberculose, hanseníase e le
ishmaniose.

Não posso fazer aqui uma crítica simplista, ape
nas como um desabafo inútil. Mas posso tecer co
mentários sobre a efetividade da mudança. O que ela
produziu de bom para a comunidade? Os serviços
municipalizados ficaram mais ágeis e eficientes?

A velha SUCAM acabou. A velha Fundação
SESP também foi extinta. Veio mais tarde a Fundação
Nacionalde Saúde- FUNASA. Na região amazônica,
exercia um papel indispensável- erradicar e/ou con
trolar as endemias. Principalmente a malária. Quem
conheceu a Fundação SESP por certo tem saudades.
Serviços médicos exemplares. Educação em saúde,
saneamento básico e eficiente serviço de informação
e estatística. Tudo foi para o ralo.

Controle de endemia é um serviço complexo.
Que exige conhecimento técnico, pessoal bem treina
do. Toda uma estrutura de hierarquia de execução,
avaliação e controle. Além da necessidade de um
competente planejamento de ações, tanto na área de
educação em saúde, como na do diagnóstico e do tra
tamento dos doentes, como, se for necessário, nas
ações de borrifação residencial com· inseticidas.

A descentralização da FUNASA para os Municí
pios, grande parte deles sem estrutura de gerencia
mento dos programas de saúde, não se converteu
numa mudança para melhor. Ainda mais com a reco-

nhecida transferência de competência e encargos
sem o correspondente aporte de recursos. Tudo foi
motivo para um verdadeiro desmonte dos programas.

A coisa foi rolando. Em Rondônia, este ano de
2003, os dados estão aí para serem comprovados, os
índices de malária estão assustando. Mesmo em Mu
nicípios que estavam controlados. É a prova mais cla
ra da inobservância de cuidados e ações.

A Constituição Federal, de verdade, impõe co
mando único para a saúde. Teoricamente é defensá
vel. Mas, é lógico, desde que esse comando esteja
devidamente preparado para assumir responsabilida
des. Entregar competências especializadas para
quem não tem condições de exercê-Ias é antes de
tudo um ato de profunda irresponsabilidade.

O Ministério da Saúde conhece muito bem os
Estados brasileiros e suas organizações estaduais de
saúde - as Secretarias de Saúde. E sabe muito bem
que a maioria dos Governos aplica baixos valores dos
seus recursos próprios na saúde pública e são deslei
xados com os programas e com as estatísticas. As co
isas seguem os ritmos da própria natureza e as pes
soas vão se acomodando com suas doenças no ritmo
da solidariedade. Em Rondônia não é diferente.

Pode-se até descentralizar, mas com um moni
toramento continuado, com rédeas curtas e cobrança
de resultados. Não como foi feito - jogar a "bucha"
para pequenos Municípios é fazer como Pôncio Pila
tos: lavar as mãos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. COlBERT MARTINS (PPS - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, esta semana encerra-se precocemente
com o falecimento do Diretor das Organizações Glo
bo, o jornalista Roberto Marinho, lamentado e ressal
tado nas palavras do Deputado Roberto Freire, Líder
do nosso partido.

O falecimento de Roberto Marinho coincide com a
aprovação, por esta Casa, da reforma da Previdência
Social, que há mais de 10 anos tram~a no Congresso
Nacional e agora se encaminha para sua finalização.

Chamamos a atenção para o fato de que na vo
tação de ontem, muito mais do que posição partidá
ria, vimos a posição da Câmara dos Deputados, em
que alguns partidos que no passado apoiaram as re
formas agora votaram contra elas e outros que estive
ram contra elas agora as propõem. Na verdade, a for
ma de pensamento evoluiu: há nova identificação de
objetivos, que seguramente podem e devem ser al
cançados, até mesmo com a finalidade de aprovar
uma reforma tão importante como a da Previdência.
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Ontem, nas palavras do Líder Roberto Freire
mais uma vez ficou patente a necessidade das refor
mas de Estado. De nada adiantarão apenas reformas
pontuais na Previdência Social, que são mais ajustes
fiscais do que reformas efetivas. A propósito, arefor
ma tributária,pelo que sabemos, já encontracada vez
mais dificuldades para tramitar no Congresso.

O PPS entende que temos de evoluir para supe
rar as dificuldades, os entraves. Precisamos reformar
o que for nécessárioem benefício da sociedade, que
nos elegeu para aqui representá-Ia.

Concluímos a primeira etapa de um trabalho
que deve prosseguir não de olho na bolsa ou no dólar,
muito menos no mercado. Estamos tratando da vida
de homens, mulheres, daqUeles que se aposentarão
agorae dos que afarão depois. Ternos de fazer o me
lhor não apenas com o opjetivo de aumentar a arreca
dação de Estados e Municípios e da União, mas tam
bémco.lno d~ traçar um pacto com a sociedade.

Entendemos que normas de transição, medidas
que atenuem os impaetos,a eXemplo do que fizerampaí
ses como al~ália, devemser perseguidascada vez mais.

O P~Sélssumiuposição firme - pessoalmente,
tive dificuldades específicas quanto à questão dos
inativos., por minhatrajetória, por minha ideologia, por
meu voto. As reformas estão caminhando, mas, muito
mais doqu~ reforrnar pont~almente a Previdência, é
precisouma grande reforma do Estado brasileiro.

Obrigado.
O$FtJOÃO MENDES DE JESUS (Bbco/PSL

RJ. Prol1Uncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs.. Deputados, comunico a esta Casa, aos no
bres pares e aomeu Estado, o Rio de Janeiro, queme fili
ei oficialrnent~ ao PSL - Partido Social Liberal, que pas
soa r~rese~tarnesteParlamento.

T?mei esta decisão por me. identificar com a
postura do PSL no cenário político nacional. Encon
trei nesta nova legenda espaço .dé coesão com as
propostasde governo do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, que deseja colocar o País no rumocarto e,
comisso, mudar oseu paradigma político, o que impli
ca tambéll1 reforma. radical das prioridades do ho
mem, .él·~er condl.lzida pela educação, para o pleno
aprov~itélll1ent? das suas potencialidades, concilian
do libe~daded~ agir (pela ação negativa do Estado di
ant~ decertos direitos, como locomoção e expressão,
entre outros, desde que estejam em acordo com as
norma~legais)coma igualdade de possibilidades
(media?te.açõe~positiva~ do Estado por meio de po
líticassociaise melhor distribuição de renda).

Sr. Presidente, o PSL apresenta-se como um
partido que acredita que o Brasil está no rumo certo;
que não tem medo de desafios; que me dará a liber
dade de atuar nesta Casa conforme fui eleito: com a
convicção de que estou respeitando o povo do meu
Estado. Esse povo acreditou nas minhas propostas e
me deu um voto de confiança ao eleger-me para re
presentá-lo na Câmara dos Deputados.

sabedor de que não há democracia sem parti
dos políticos sólidos, pois foram os partidos que con
solidaram ademocracia no ultimo século e torna
ram-se os maiores responsáveis por sua estabiliza
ção, digo que no nosso Brasil há diferentes classifica
ções de partidos polfticos. Há poucos dias, a impren
sa noticiou que um grupo de Deputados cogitava a
possibilidade de criar um novo partido. Quero dizer
aos nobres colegas que não há.necessidadede cria
ção de um partido novo,. um partido de ocasião, pois
serão sempre partidos que se formam para um mo
mentodavida nacional o~ para a defesade uma aspi
ração~specfficél' Encerrando-se o período histórico,
ou tendo sido alcançado o objetivo, ou tornando-se in
viável, opartidofatalmente tenderá adesaparecer.

Incluímos. nesse grupo. ospartidos que se for
mam exclusivamente para operacionalizar uma lide
rança pessoál, como legendas criadas em um passa
do nãomuito di~tante.Ne~seGa~oespecífico, a lide
rançachega aopoder e consolida o partido. Caso não
transmita forte çonteúdoideológico op doutrinário, o
partido .não sooreviverá; será apenas um partido,
como já disse, de oC(lsião.

Os partidosq~eclassifico.como de. ocasião são
os que mai~fre~üentelTlenteabrigamfrentestempo
rária~ de difere~te:s f?rrryações doutrinárias. Elas se
reúnempor.tere';fl.obi~tivo c0';flum imediato e, uma
vez atingido ou es~0~éld90objetivo almejado, desa
parece a razão quejJ.lstificava a coesão, e o partido,
inevitavelmente,divigecs~.

O PartidoSp~iª1 Liberal, Sr. Presidente, partido
a quehoje estoufili~9o,temcOrno uma das suas pro
postas principaisa defesa do liberalismo, na essência
do seu significado, ou seja, doutrina que visa estabe
lecer a libe~dadepolíticado indivíduo em relação ao
Estadoepre~o?i;zªoport~nidades iguais para todos,
dando direitosiguai~acadafiliado desta agremiação
e não um pseu90Hberalismo. ultrapassado. Temos
consciência d~queemlJ~ país corno o Brasil, com
estruturas soci~is tão. injustas, o Estado ainda é es
sencia� emvárioss~tor€!s,como por exemplo na situ
ação presente de ac~lerar as reformas que o Presi
dente Lula vem propondo a esta Casa.
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O Partido Social Liberal cresce rapidamente e Estou triste com esses fatos; indignado com a felici-
de maneira muito positiva. No ano 2000, elegemos dade do Govemo ao anunciar tal resufiado; revofiado
nosso primeiro Governador, no Estado de Roraima. com o sorriso estampado no rosto dos Deputados do
Hoje contamos, nas nossas fileiras, com cerca de 16 Partido dos Trabalhadores ao dar a notícia à sociedade
Deputados Estaduais nos Estados de Alagoas, Cea- brasileira. Mas esperançoso também, Sr. Presidente, de
rá, Rondônia, Roraima, Paraná e São Paulo, com 360 que as promessas feitas ontem e o toma-Iá-dá-cá não se
Prefeitos e quase 2 mil Vereadores eleitos em todo o concretizem. E de que, no segundo turno, os que foram
Brasil. Um partido que, embora pequeno, sempre enganados e os que, infelizmente, ainda dão seus votos
pensou grande desde sua fundação. Um de seus fun - em troca de alguma coisa reflitam sobre o serviço público
dadores é o Senador Romeu Tuma. Na Legislatura deste País, que não merece o tratamento que lhe deu o
passada, a bancada do PSL viu-se representada pela Governo Federal.
liderança do Deputado Lincoln Portela, eminente Par- Muito obrigado.
lamentar do Estado de Minas Gerais. O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB - SC. Pronun-

Quero registrar que, a partir deste momento, o cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
PSL crescerá dia após dia. O partido está no caminho Deputados, esta Casa acaba de aprovar a PEC n°
certo: caminha junto com o Presidente Lula, para pro- 40/03, que alterou profundamente o sistema previ-
mover as mudanças sociais e estruturais de que este denciário brasileiro. Foram mudanças que de forma
País tanto necessita. direta e indireta mobilizaram todos os segmentos da

Sr. Presidente, peço a V. Exa que autorize a di- sociedade. Agora, com igual denodo e responsabili-
vulgação do meu discurso nos meios de comunica- dade, vamos nos dedicar à outra reforma, a tributária.
ção desta Casa e no programa A Voz do Brasil. As alterações propostas peloProjeto de Emen-

Era o que tinha a dizer. da à Constituição n° 41/03 hão de ser debatidas neste
O SR. JAIR BOLSONARO _ Sr. Presidente, plenário e aperfeiçoadas no calor dos debates e, com

peço a palavra pela ordem. certeza, na pressão dos segmentos atingidos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem Particularmente, gostaria de apresentar à apre-

V. Exa a palavra. ciação dos meus nobres pares alguns pontos do sis-
O SR. JAIR BOLSONARO (PTB _ RJ. Pela or- tema tributário que julgo importante o aprofundamen

to do debate e, se possível, inclusão de emendas de
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, redação.
somo-me aos que manifestaram voto de pesar pelo Priml3iro, trato do Imposto sobre Grandes Fortu
passamento do jornalista Roberto Marinho. nas, previsto no art. 153, VII, da Constituição Federal.

Apresentamos o Projeto de Resolução n° 60, Entendo que a arrecadação deste tributo, a exemplo
que propõe denominar Sala de Imprensa Jornalista de FPE e FPM, deveria ser objeto de rateio entre os
Roberto Marinho o espaço destinado aos profissiona- entes federados.
is de imprensa que cobrem as atividades da Câmara Em segundo lugar, quero me referir ao Imposto
dos Deputados. sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Qua-

Desnecessário falar da vida de Roberto Mari- isquer Bens ou Direitos. O Governo Federal, salvo
nho para justificar essa proposta, considerando que melhor juízo, deveria passar a competência sobre
as realizações desse magnânimo profissional, que, esse tribut:> para o Poder Público Municipal, uma vez
durante décadas, simbolizou o jornalismo brasileiro, que o Município já mantém afinidade com tributo e já
são por demais conhecidas de todos, transforman- detém estrutura de cobrança implementada.
do-o em verdadeiro sucessor nos tempos modernos De igual forma, o ITR - Imposto Territorial Rural te-
do marechal Rondon. ria melhoraplicabílidade se aprovássemos sua compe-

Muito obrigado. tência integral aos Municípios. Como justificativa podeda-
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- mos elenCélr a vocação municipalista quanto ao imposto

cedo a palavra ao Deputado Alberto Fraga. sobre a prcpriedade, uma vez que já possui a tributação
O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Sem re- do IPTU. Por outro lado, o Município mantém estreita li-

visão do orador.) - Sr. Presidente, manifesto minha gação com o INCRA. Há em muitos Municípios funcioná-
tristeza pelo massacre, pela covardia praticada, nes- rios treinadosdesde há muitos anos à disposição daque-
sa madrugada, contra os servidores, a qual significa- le órgão federal. Some-se ainda, Sr. Presidente, que os
rá o desmanche do Estado. Municípios brasileiros têm assumido com muitas dificul-

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



INFORMATIVO A QUE SE REFERE O
ORADOR

Aos 26 anos, após o desaparecimento de Euri
c1es de Matos, responsável pela empresa e colabo
rador do seu pai, foi que o Dr. Roberto Marinho re
solveu assumir a direção do jornal.

O criador das Organizações Globo fez parte da
história do Brasil neste último século. Homem de
ação, um empreendedor e, antes de tudo, um profis
sional de imprensa, que não conseguiu dissociar-se
da profissão nem no momento em que recebia O
Globo como herança do seu pai,lrineu Marinho,
morto prematuramente de infarto.

Desde então, o empresário determinado e de
visão não parou de investir e apostar na comunica
ção e formou um verdadeiro império, que hoje é re
conhecido e respeitado não só no Brasil, mas no
exterior.

Roberto Marinho se fez respeitar no meio em
presaria� e político e nos últimos anos foi Um homem
influente na esfera da política nacional. Foi consultor
de políticos importantes na vida do País.
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dades responsabilidades que de direito competem à Nos meios de comunicação, suas empresas
União, como a assistência ao homemdo campo, notada- jornalísticas são exemplo da perseverança e do in-
mente noque tange a transporte, educação, saúde etan- vestimenta profissional e da notícia de qualidade.
tas outras funções que o Governo Federal vem transfe- Seu quadro jornalístico não fica a dever a nenhum
rindo para os Municípios. O Município tem maior conhe- país de primeiro mundo.
cimento e vivência sobre esse tributo, não só para co- Na teledramaturgia, Roberto Marinho também
brá-Io, mas também para administrar o produto dessa ar- deixa um legado para a posteridade. As novelas da
recadação, aplicando-o no próprio Município, em benefí- Globo atravessaram fronteiras e invadiram países,
cio principalmente do produtor rural e de sua família. inclusive socialistas, como China e Rússia.

Creio, Sr. Presidente, que é chegada a hora de a Roberto Marinho não morreu. Despediu-se do
competência e o produto da arrecadação serem dis- palco desta vida. A cortina baixou, mas ele, através
ponibilizados em maior percentual para os Municípios de sua memória e do seu.exemplo, permanecerá na
brasileiros. A reforma proposta projeta crescimento coxia, nos bastidores, dando apoio e força a todos
do bolo tributário e fundamentalmente se faz neces- os que continuam atuando.

Muito obrigado.
sário que se aumente a participação municipal nesse O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF.
montante que o País arrecada. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, cumprimen-

Por último, entendo que um país como o nosso, to a famflia do Dr. Roberto Marinho e as Organiza-
de dimensões continentais, não pode prescindir de ções Globo, solidarizando-me neste momento dedor.
uma reforma agrária, que certamente seguirá a refor- Eregistro que a Companhia Paulista de Força e
ma tributária. Porém, sobre este assunto, especifica- Luz recebeu, ontem, em Brasília, o prêmio de melhor
mente, voltarei a me pronunciar em uma próxima empresa distribuidora de energia elétrica do Brasil.
oportunidade. Militei nesse setor muitos anos. A CPFL é uma

Muito obrigado. escola da energia elétrica brasileira. Seu Presidente,
O SR. ROGÉRIO TEÓFILO (PFL - AL. Pronun- Dr. Wilson Ferreira Junior, e seu Vice-Presidente, Dr.

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Hélio Viana Pereira, sâo homens conhecidos no setor
Deputados, o Brasil amanheceu mais pobre de idéias, elétrico brasileiro. Eu acho que é de justiça registrar

~ p~e~:~~:db~~~~~lo~~~;~ff:s:n~r~~g~~:~~~o~ nos Anais da Casa nossa alegria com este novo mo-
surpresos. com a notícia do falecimento do jorn.alista mento que vive a CPF~,outra vez liderando as em-

presas de distribuição de energia elétrica do Brasil.Roberto Marinho - um homem cuja imagem sóbria e
tranqüila transmitia a sensação de imortalidade. Muito obrigado.

o SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS - RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, solicito a V.~
queautorize a transcrição nosAnais da Casa de informa
tivo que faço sobre assuntos de grande relevância.

Encaminhei ao Presidente da República reivin
dicação no sentido de subsidiar a compra de medica
mentos de combate à hepatite C. Mais de 3 milhões
de pessoas seriam atendidas com esses medicamen
tos, que hÓjetêm difiêúldade de comprar, e podería
mos trabalhar de forma preventiva.

Menciono também nesse documento a importân
cia de o IBAMA trabalhar de forma preventiva e da regu
larização de escolas p~blicas e privadas, pedindo aten
ção especial do Governo do Estado nesse sentido.

Muito obrigado.
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IOIAlDOMUNII DEFENDE j A NECESSIDADE
FlEXIBllllAR NA BESsAo E INVESTIR

D81BIMI
mleAcio

o deputado federal AglOldo Muniz. PPS·RO.
defendeu em 81OS111a a necesslClOde do IBAMA
lnS1IMO Braslelro de Melo Ambiente. flexibilizar suas
aç6es consideradas "poIlclolascos" e priorIZar o
trabalho preventivo e educativo como o melhor
formo de entrenlomento dos questões ambientais
em RondÓhIo. em·decorrência de se tratar de um
Estado com caracter/stlcos regJonalS bem
diferenciadosdosdemaisestodos.
Poro Agnaldo MU1lz é preciSO urgen1emen1e que a
presidência nacional dO 18A.MA e o MInistério do
Melo Ambiente repensam seus posicionamentos.
pois a radicalização. com a opção na repJessão.
além de não resolver o problema ainda favorece o
cOlTUpção e a injustiças. como vem ocOlTel1dO no

REGULARIZIÇÃO DM
E PRIVADAS

Ao alertar o Governo
Estadual sobre os prOblemas
enfrentados pelos estudantes que
concluem o ensino médio (antigo
segundo grau ou colegial), o
deputado federal Agnaldo MunIZ
vai encaminhar oficio à secretario
Estadual de Educação e ao
Conselho Estadual de Educação,
Visando a efetiva regulariZação
das escolas públicas e privadas,
através do expediente oficial de
reconhecimento,

O caso vem se agravando
ao longo dos tempos, destaca o
deputado Agnaldo Muniz. ao
alertar que em decorrência da
grande maioria das escolas terem
apenas o documento de
autoriZação de funcionamento

mcmentocomo setormadelrelroronctonlense.
A pteSidênCía nacional do 1BAMA. o deputado
federal AgnaldO Muniz vai lentor reverter uma
decisão do representação desta organismo em
Rondônia, que resolVeu de formo odmlnlsirOtlva.
sentenclor e penalizar todos os madelJelros. 00 não
conceder mais os ATPF AutoIttação de Transporte
de Produtos FIorestOIS. Esta medido admlnistlollva.
altamente questtonável. disse Agnaldo Munz
comete mais uma Injusllço ao setor mOdelreiro. ao
penalizar de formo generalizado todo um
segmento Importante poro o economia locale Que
alémdegerar empregoerando. ·tombém têmsua
ImportOnCíO no recolhlmentodetrfbUtos.

ESCOlAS PÚBliCAS"

expedido peloConselho Estadual
de Educação. a falto de
reconhecimento- destes
estabelecimentos de ensino,
acaba penalizando os
estudantes por ocasião do
recebimento de seus diplomas e
certificados e em outros casos,
aumenta ainda mais a
burocracia. pois os documentos
são enviados para Porto Velho. De
acordo com Informações da
própria Seduc. apenas 25% do
contingente da escolas
existentes no Estado, dentre as
pertencentes a rede pública
estadual de ensino e a rede
privada de ensino, encontram-se
funcionando regularmente.
dentro da legalidade.
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DEPUTADO QIERBOVERIOSUISIDIINIO COMPIIIE MEDICAIEITOl
QIE CIRA.A HEPATITE C

AlndúSfrlaformocêullco blO$llElio
têm con~eguldo grandes ovanços.
inclUSIVe. no COf'T1bOt6 o uma dOenÇa
silenciosa que tem matado mois
bloSIleios que o AIDS. e neste sel\t\dO. o
podêr público deve. se envolver
Imedlotomante. A declOlQÇÔO é dO
deputadO teoerol Agnaldo Muniz. PP5. dO
encomlnhor 00 Governo Federal
reMndlcoção. no. SélltkiO de que a
compra !=le rem.éCllos que têm
réYOIuclOOodo. o combate a hepa1tte C
clÓl1fCa. tenhamSUbSldos.

De acordo com.lnforrnaçQes extIO·
oIIclalS. maIS de •~ mtthóes de. l:lIasIIeJrOS
sorrem com o hepa1tte C. 16gIstJar1do-se

estallSlícamente um dada alarmante de
óbitos supedar aos casos de AIDS. POro
AgnaldO Muro: jó está disponível no
mercodo alguns remédios Que têm
gOlQO~doacUIadepacientes. algunsdesteS
a esp&1O de 1Tansplontes há .VárIOS anos, A
cU'a dO hepa1lt6 C crônICO 16 elIlste.
garantem E!$P6CIallstos. mos no entarrto.
esta satllaçâo ainda nllo está o diSPOSlçcO
dO gronoe malarlO dospoclentes deVIdO ao
altO valor de comerclallzoçêo. Esclarece o
partomentor quesãovÓ/los oscosos de CUltl
comprovado. como no coso de seu colega
de. COmara e de. bancada o deputado
GeIOIdO Tt>:ldeU. PPS. um dOS incenff\ladOleS

dO demOCrol1Zação da acesso a estes
medICamentos.

PQra gar~r esle acesso aos
pacientes corenteS e alé mesmo viobllzor
vlo SUS. o dePutado Agl\oldO MunIZ quer
que uma. ação rápida do MinISlér1a do
saúde. S\bSlCllClndo ou até mesmo. ao
garonUr o ampliação dO compro de~
medlcomentos. certamente. acObOto
oc~ndoobalOlaomento dO prodUtO.
"ElIP$IO o senslbltidOde;dOs outondad6S
dO .área de saúde de negoclor.com
labOrotórloS. pois ao .fornecendo a
populoç1lo. Q custo '!Ql cair com certeza
pek:lmetode". declarou.

,PS í aDlelbor OPção para as
"i ras QU8 não conlam comI apolo do

çonomia na camaalba e'eitoral'de 2004
0$ dIrelórlos leglOnO\ e l'nUliclpoI

do PP$. defIogrOTom 0I'Ilem. d1J/Cnfe
reun/Oa extraordinário. uma. amplo
caT't'OfIhCI da llIIaçco de iIdeIanças em
Porto vetno. preparandO a base poro a
componho eleitoral de 2004. A lelI'lião tal
P!6SldIdO pelo deputado fed6roi AgloldO
MrnIZ. que ClI\Ut'1CIaU chQpQ mojOIItárto
completo paro vereoctor e condlda!lJos
pI6prlos já pllJ1lCOmen1e deftnldas em
Portollelho. JI-PolQn6eemCoeooL

Paro o depuIoda Agnaldo MunIz.
o PPS em I'0I1o V6ho vai tazer a gqnde
cll'erençanacompenhQElIellOroIde2004.
com uma deserM:lItUra COIl"(lleIomen
divorciada do componho passada.
QI.D'Ido o poltldo andO encon1Ta>'a-se
em pnxe6SO de es1IIJItJração. passando
aIndo pela fase de consoIk:Ioçâo de
lderanços.

O totor diferenciai. segunoo o
depuladO. é que enqucnIo noqueIe5
porIIdOII Que contam com o PI6S6IlÇodos

lnIIIuIodos "orondes coclaues" a das
deIanIores de pOder' ElCCII"Ó'TlICO. um
candldoloo\IElI6CXiot rnesmosendaU"nO
grande .lIderonço. dificilmente lerá
ChCI'lC6S de emplacar um mandato no

Cómora MunICipal de \Iel'6Cldl:lles de
Porto Velho.. no. PPS. esta mesmo
IderOt'1Ço. teró proltcOTlente de 80 Q 100
parcentos de chOnOElS de emplacar um
maõdo!o,

PQro AgI\oldO MuniZ enquanto
em 0U\l0S polI1das, essas \IcieK1nçQS que
não detém Q poder econ6mlco serv!JãO
apenas de "eSCada' poro os
condldoll.tOSdospoderosos, no PPSestas
mesmos lIderonços estaão dIsPutandO
em lQUO!dode de concIlÇóes c:om QUlro$
canefiaotos na 1'1'lSStTlQ.Jl/. sem a
!llOSSOCTedOScornponhasmlllClnártoS. "O
condidolo que esIIYer flgUIDndo nQ
nomlnofo de candidatas que
certamente estarão com suas

campanhas mllIon6rios nas ruos. com
menos de 3 mil valOS não ernpbco um
mondolo". obSeIvoU.

O deputado fed6fol AgI\oldO
Murlz d6CIOTOU duranle o reunião que
cleIIagrou o Inicio do componha de
fllÔÇão de lideranças no CaplIci, Que o
P1'S já.1rObdha com o hlpátase de
candldclturOS própdOS para prefellO em
Porto\letlO.JI-PoranÔe8l1lCacoal.

Em Porto Velho. Q nornJnafo de
candidatos a vereador será completa.
deSCartOndo-seassmCOllgCÇóonop/tlpQCClOnà.
De ccordo Com Agnaldo~ o PPS 1TObaIho
dentro do (JiQ/eÇ<» deemplacar de 4. 5 ou ojé
mesmo ó vereadOres. OUran1e o raUl1lOo
exl1CCIdIn6rIO. conjt.JnlP enll& o Dmt6I1o R9gIOrd
doPPS de Ilonct6lllCl e o 016161\0 MunICIpal da PPS
da Porto~. dIverSOS lIde!anÇOS de d1tEllal'rt8&
segmentos 1l2:eram ftllações.lncl\Jslva. da
cotegoOO de tuncion6riopjbltco. ~o.
comércIO poIronot e de troOOihoclOles. IlilllglOSO.
ele.



"No final da década de 80, através da
luta de Chico Mendes e de seus companhei
ros, o Acre teve a oportunidade de mostrar
ao Brasil e ao mundo que havíamos chegado
à era dos limites. Que a floresta amazônica
não suportava mais tanta devastação, tanta
pobreza, tanta discriminação contra seu
povo, índios, seringueiros, ribeirinhos, peque
nos agricultores, todos detentores de cultura
e conhecimento que poderiam ser de grande
utilidade para o futuro da humanidade.

Chico Mendes, infelizmente, precisou
morrer para mostrar a todos que a maior flo
resta tropical do planeta não podia acabar
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O SR. SARAIVA FELIPE - Sr. Presidente, peço porque, com ela, morreriam as esperanças
a palavra pela ordem. de novas descobertas para vários males hu-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem manos. Além disso, sem ela, o mundo ficaria
V. Exa a palavra. menos colorido, menos exótico, menos na-

O SR. SARAIVA FELIPE (PMDB - MG. Pela or- tural, menos humano.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta- Quinze anos depois, o Acre tem outra
ria de solidarizar-me com a família do jornalista Ro - chance de mostrar algo inédito para o país e
berto Marinho e com todo o País, que se viu confran- o mundo. A nova chance está inserida no
gido pelo seu passamento. 'Encontro Internacional de Jornalismo Ambi-

Aproveito para anunciar que entramos, no dia 5, ental da Amazônia', previsto para ocorrer
com fulcro no art. 117 do Regimento Interno desta em Rio Branco, nos dias quatro, cinco e seis
Casa, com pedido para realização de sessão solene de setembro próximo.
em que a Câmara dos Deputados homenageará a Além de vir embalado num nome pom-
memória do ex-Deputado Sérgio Arouca, grande sa- poso, esse evento, caso queiram seus orga-
nitarista, nosso companheiro nesta Casa por 2 Legis- nizadores, pode ser fundamental para a so-
Ie:,turas, com quem mantivemos relação de amizade e brevivência da própria floresta, cuja impor-
de companheirismo por mais de 30 anos. tância para o mundo foi competentemente

Com a anuência do Líder do PMDB, Deputado mostrada por Chico Mendes.
Eunício Oliveira, fizemos o pedido para celebrar a me- Para início de conversa, considero que
mória do grande companheiro Sérgio Arouca. os jornalistas participantes do encontro de-

Muito obrigado. vem discutir e refletir essencialmente sobre
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Con- o conteúdo de tudo aquilo que se publica

cedo a palavra ao Deputado Zico Bronzeado. hoje sobre a Amazônia nos veículos de co-
O SR. ZICO BRONZEADO (PT _ AC. Sem revi- municação da própria região, do Brasil e do

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- exterior. Pelo que se tem observado até
dos, venho mais uma vez a esta tribuna para abordar aqui, com raríssimas exceções, a grande
tema de fundamental importância para o País: O jor- maioria das matérias jornalísticas publica-
nalismo sustentável- o novo desafio da categoria, ar- das sobre a região não tem refletido, nem
tigo de autoria do jornalista acreano Romerito Aquino de longe, o que vem a ser de fato a sua flo-
publicado no jornal Página 20. resta, suas potencialidades, suas transfor-

No artigo, Romerito chama a atenção da cate- mações e nem como pensam as popula-
ções que nela habitam.

goria para a importância ea responsabilidade com
que o tema deve ser tratado e fala do significado do O material jornalístico publicado se Ii-
Encontro Internacional de Jornalismo Ambiental da mlfa, quase sempre, a passar ao público in-
Amazônia, a ser realizado em Rio Branco, Capital do formações fornecidas por pessoas que vi-
meu Estado, nos dias de 4 a 6 de setembro próximo. vem nas cidades e não conhecem de perto

o mundo genuíno da floresta. As informa-
Diz o competente jornalista: ções se restringem, na maioria das vezes, a

conhecimentos técnicos, acumulados ao
longo do tempo, mas não devidamente reci
clados e atualizados.

Quem vive nas cidades da região não
sabe qual a real importância do igarapé, de
dfHerminada árvore ou de certo pássaro
para o equilíbrio dos diversos ecossistemas
amazônicos.

Raros são os jornalistas que adentram
a floresta e conversam com suas popula
ções para elaborarem suas matérias ou
seus artigos sobre a região. Outro dia, hou
ve uma rara exceção a essa regra na im
prensa acreana, quando o velho companhe-



Ao finalizar, quero mais uma vez render mi
nhas homenagens ao jornal Página 20, na pessoa
de seu Diretor-Geral, Elson Dantas, por dispensar
diariamente espaço para esse tema, e em especial
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iro Elson Martins se deslocou até o projeto ao jornalista Romerito Aquino, pela preocupação e
Cachoeira (em Xapuri) para depois, em arti- intransigente defesa que tem demonstrado do de-
go neste jornal, falar-nos do 'novo' seringal senvolvirnento sustentável do planeta.
que nasceu no Acre, bem distinto daquele Por fim, quero comunicar a todos os pares desta
que os acreanos, os brasileiros e os estran- Casa que o artigo escrito pelo jornalista Romerito
geiros tinham conhecimento até então. Aquino mereceu da Federação Nacional dos Jornalis-

Pelo artigo, passamos a saber que o tas - FENAJ elogios especiais, o que me envaidece
novo modelo de seringal - o do manejo sus- bastante e me dá a certeza de que não estou sozinho
tentável dos recursos madeireiros - já existe nesta luta.
há anos. Mas só soubemos dele porque um À Federação Nacional dos Jornalistas, à Associ-
colega se dispôs a ir até lá para descrevê-lo, ação dos Jornalistas do Acre e ao Governo do Estado
para conversar com seus habitantes, para di- meus parabéns pela iniciativa do Encontro, que, sem
zer que o novo seringal pode e está se trans- dúvida, será de grande importância para a humanida-
formando num modelo correto de ocupação de, principalmente para as gerações futuras.
social, econômica e ambiental da floresta Quero também me solidarizar com a família Ma-
amazônica. Daí vem a indagação: se não há rinho, que sofre com a perda do ilustre jornalista Ro-
interesse dos profissionais em adotarem berto Marinho, que contribuiu muito para o jornalismo
essa nova concepção de comunicação sobre do Brasil, Gomo todos os canais de televisão, Deputa-
a Amazônia, o que se esperar, então, dos dos, autoridades e personalidades deste País ressal-
donos dos veículos de comunicação? taram desde as 22h de ontem.

O debate do Encontro Internacionalde Meu muito obrigado.
Jornalismo Ambiental da Amazônia deve O SR. LEANDRO VILELA (PMDB - GO. Pro-
passar essencialmente pela mudança do nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
eixo de visão do jornalista da própria região. Srs. Deputados, hoje, o Brasil chora a perda de um
Ele é que será capaz de traduzir para o país dos nomes mais influentes da sua história recente.
e o mundo a importância da floresta, dando Consternado, venho a ~sta tribuna fazer minha home-
razão aos argumentos usados por Chico nagem póstuma ao jornalista Roberto Marinho, Presi-
Mendes para chamar atenção do mundo dente das Organizações Globo. Um homem cuja tra-
paraela. É preciso ir lá na mata conhecê-Ia, jetória e. uma prova inconteste do seu valor e que,
desnudá-Ia, admirá-Ia, fiscalizá-Ia, para de- sem sombra de dúvida, deixa a vida para a entrar
pois escrever a todos, com uma linguagem para a história. íntegro,empreendedor, apaixonado
jornalística própria, da região, o quanto ela pelo trabalho,idealista, perfeccionista, Roberto Mari-
pode, realmente, fazer o diferencial do Brasil nho deixa. a marcada determinação, do talento e da
diante do planeta. responsabilidade social.

Com isso, certamente, nascerão na re- Ernseus 98 ànos de vida, não apenas construiu
gião agências de notícias, jornais, revistas e um verdadeiro império, o maior grupo de comunica-
outros periódicos especializados numa nova ção do Brasil e um dos maiores do mundo, como tam-
concepção de Amazônia. Aquela que inte- bém criou um parapigma de jornalismo e de progra-
ressa a todos, particularmente os que nela mas delVquehojeécopiado por muitos, o célebre
habitam, à exploram racionalmente e a pro- "padrão Globo de qualidade".
tegem. O encontro de Rio Branco pode se
transformar, sim, na semente do novo jorna- Do pai, Roberto IdneuMarinho, herdou a paixão
lismo, o jornalismo sustentável, aquele que pela notícia eoentão embrionário jornal O Globo. Aos
pode mO$trar ao resto do país e ao mundo o três filhos, e ao Brasil, deixa um conglomerado de mí-
que o planeta .tem a ganhar efetivamente dia e entretenimento c()~solidado e o legado da honra
com o desenvolvimento racional de sua mai- e da ética. Não foi um literato, mas poucos homens e
or floresta tropical". mulheres ihfluenciaram tanto a cultura deste País a

ponto dernerecer otitülo de imortal concedido pela
Academia.Brasileira de Letras.

Um grande homem nãopode titubear diante dos
acontecimentos.Roberto Marinho nunca foi partidário
da omissão. Durante 7 décadas, influenciou os desti-
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nos deste País, e não se furtou a empunhar bandeiras total de 16,2 bilhões de dólares, valor substancial-
e a defendê-Ias com garra. Como todo homem de per- mente superior aos 14 bilhões apurados nos 7 primei-
sonalidade forte, teve seus adversários, entre eles os ros meses de 1997, ano em que o setor apresentou o
lendários Samuel Wainer e Assis Chateaubriand, seu segundo melhor desempenho.
mas sempre mereceu deles o respeito e a admiração. O superávit comercial do agronegócio, de janei-

Não temia desafios, porém soube escolher o ro a julho deste ano, de 13,5 bilhões de dólares, tam-
momento certo para agir. Quando perdeu o pai, aos bém ultrapassou uma marca histórica. Houve um in-
20 anos, preferiu não assumir de pronto o comando cremento de 40,27% em relação ao total negociado
de O Globo, exercendo diversas funções na redação no mesmo período de 1997. Outro recorde foi batido
do jornal. Em 1931, sentindo-se preparado, assumiu o no que tange ao volume exportado em 12 meses.
controle do jornal, e, de maneira moderada, porém te- Entre agosto de 2002 e julho de 2003, o montante ob-
naz, fez dele um dos mais respeitados veículos de co- tido através de exportações foi de 28,781 bilhões, va-
municação brasileiros. Sob a égide de Roberto Mari- lor 27% acima dos 22,2 bilhões exportados entre
nho, O Globo tornou-se um jornal noticioso, em opo- agosto de 2001 e julho de 2002.
sição ao jornalismo partidário vigente à época. No acumulado dos últimos 12 meses, o comple-

As sementes das Organizações Globo ele lan- xo soja e o grupo papel e celulose, que exportaram,
çou em 1944, ao inaugurar sua primeira emissora de respectivamente, mais 70% e 42%, foram os principa-
rádio. Em 1965, criou a TV Globo Rio. O seu talento is responsáveis pelo notável desempenho dos nos-
para os negócios fez a jovem emissora de TV se es- sos produtos no comércio exterior. Entre janeiro e ju-
palhar em rede pelo Brasil e se tornar líder de audiên- lho deste ano, conseguimos incrementar nossas ven-
cia. De lá para cá, imprimiu seus valores a milhões de das externas para todos os blocos econômicos. Ven-

demos 74% mais para a Ásia; 55,6% para a Oceania;brasileiros, que todos os dias assistem com atenção a
programação da Rede Globo de Televisão. 28,8% para a União Européia; 23,8% para a Europa

Oriental; 26,6% para o MERCOSUL; e 20,4% para o
O seu amor pelo Brasil e o seu senso de respon- NAFTA.

sabilidade social não se refletiram apenas na postura '
E surpreendente, senhoras e senhoras, que umcorreta adotada pelos veículos de comunicação que

setor consiga resistir aos juros extorsivos cobrados
criou. A Fundação Roberto Marinho, criada em 1977,
tem dado uma grande e inequívoca contribuição à pelos bancos, que sufocam as demais atividades pro-

dutivas; ao clima de instabilidade gerado pela onda in
educação e à cultura deste País. conseqüente de invasões que assola este País; e às

Contudo, de maneira indubitável, a paixão e a fi- vergonhosas deficiências em infra-estrutura que es-
delidade ao jornalismo, o apego ao tratamento sério e trangulam nossa economia. As dificuldades para ar-
responsável dispensado à notícia são a maior heran- mazenamento, as estradas esburacadas, a escassez
ça deixada por este grande homem. Roberto Marinho de hidrovias e ferrovias e a ausência de planejamento
soube dar continuidade ao trabalho dos grandes jor- e integração do nosso sistema de transportes não
nalistas que o precederam, e seu exemplo guiará as têm conseguido deter o homem do campo.
próximas gerações. Ele segue firme, gerando divisas e mantendo de

Aos filhos, Roberto Irineu, João Roberto e José pé nossa débil economia. Esses números, que mere-
Roberto; à viúva, Sra. Uly de Carvalho Marinho; e a cem comemoração, devem ser alvo de detalhada re-
toda família, manifesto minhas sinceras condolências. flexão. Não é possível que o Poder Público continue
Que a força do exemplo deste grande brasileiro os omisso em relação ao setor que mais demonstra fôle-
ajude a manter viva a sua memória, através das Orga- go para alavancar o desenvolvimento deste País.
nizações Globo. O setor financeiro, para o infortúnio de quem

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. produz, também bate recordes sucessivos de lucrati-
A despeito dos sinais nada animadores emitidos vidade. Infelizmente, às custas do desemprego de mi-

pela nossa economia, o agronegócio demonstra fôle- Ihões de trabalhadores, da estagnação da indústria,
go e se consolida como o ramo de atividade mais pu- da retração do consumo, da queda acentuada da
jante no País. Mais uma vez, o setor apresenta núme- qualidade de vida das famílias e do encerramento das
ros que nos enchem de orgulho e alegria, e, principal- atividades de diversas empresas.
mente, que se refletem em mais emprego e renda. De Não pode ser correto um modelo de país que
janeiro a julho deste ano, as exportações do agrone- protege quem sufoca0 setor produtivo e dificulta o de-
gócio atingiram novo recorde histórico, chegando ao senvolvimento do sustentáculo da sua economia. É
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preciso, urgentemente, que o Brasil deixe de ser o pa- mada afeta a atmosfera, aumentando a quantidade
raíso dos banqueiros e trate com justiça o agronegó- de gás carbônico, com possibilidades de afetar até o
cio. A agricultura só precisa de respeito para se tornar processo de formação de nuvens de chuva.
ainda mais forte e libertar o nosso País desse quadro Em Rondônia, em decorrência do modelo agrí-
lastimável de dependência e subdesenvolvimento. cola predominante caracterizado pelo baixo nível tec-

Acredito, com todas as minhas forças, que o Go- nológico empregado, pelos pequenos produtores ru-
vemo Lula é capaz de promover essa mudança. Mas, rais da agricultura familiar de baixa renda, tem se pro-
como todos os brasileiros, não posso deixar de cobrar duzido o tipo clássico da agricultura migratória - das
celeridade. Ao Ministro da Fazenda, Antonio Palocci, derrubadas e queimadas - tesultandoem areas alte-
solicitei recentemente a liberação rápida de recursos radas,vulgarmenteconhecidas como capoeiras, que,
paro o Plano Agrícola e Pecuário 2003/2004. O ho- segundo estimativas da EMBRAPAlCPAF-RO, já al-
mem do campo reconhece a iniciativa do Presidente cançariam mais de 3,5 milhões de hectares.
Lula de ,aumentar o montante de crédito disponível, O pousio f1orestaloufallowéumaprática utiliza-
mas precisa que este dinheiro seja liberado a tempo da para deixar a roça descansar e, enquanto isso, a
de preparar a terra para o plantio. terra se refaz ese torna, novamente, mais produtiva.

Os produtores de milho de todo o País, qUe não N A ~. 'd '~ " ". . I'
. '. a. mazoma, a pro, u9ao a,gropecuana, a em

têm cOrlseguidop,elopr()duto nem m,.esmo o valor su- d t' ut't d I I d I'f . , 'd ' b e re Irar n nen es oso o, ace era o processo el-
iClent~ para cobrir os custos de pro ução, tam. ém xiviação ou la,v,agem dos horizon,te,s d,o perfil de um

confiam no bom sl:lnsoe no patriotismo deste Gover- I f . ~ d t .
no. Mas não suportam rnais esperar. É indispensável so o, e avorece a mvasao oerreno porervas Inva-
que a Companhia Nacional de Ab,ast~ciment,oc,o,m- soras, mato e pragas. O pap<:}tprincipal do pousio flo-

'I 1 . , 'Ih- d I resta,l épossibilitar a re"cupera,"ção,"da cap.a,cidade pro,-pre urg,entemente,pe o menos, ,,2 ml ao e tonea - d' d r '~d d b ' .
da do produto, para que o agricultor tenha uma me- utlva •a terra, sem aap Icaçao e a u osquímiCOS.
Ihor remuneração. Na sua grande maioria, os pequenos produtores da

A liberação de recursos para a aquisição de mi- ::~~ô:~inne~~'i~.êm renda sufiCiente para comprar
lho foi uma das reivindicações que apresentei ao Mi- . '

nistro Palocci, em conjunto com outrosParlamentares eles t~:~~~lo~~~::::f:rim~:d:r~:t:~rd~:~~s i~~
conscientes daim,portância do setor agrícola. Desta
t 'b ' f I M' . t d' ~ raso Os arbustos e árvores, que se desenvolvem du-n. una, a,ç,oum,',ape,o aos IOIS ros" a area econo-

. . I 'd ~, ranteo período de pousio florestal, formamo que semica para que <:}vem em consl eraçao os numeros
apresentad()s pelo agronegócio e deixem deprivilegi- denomina capoeira. Emoutras palavras, as capoeiras
ar o combate cego à inflação em detrimento da saúde são florestas secundárias jovens que nascem em ro-
econômica do nosso País. çados OUpastagens abandonadas,

Sr. Presidente, peço a V. Exa que meupronunci- Vár,ias es~écies amóreas El arbustivas da capo-
amento seja. divulgado nos órgãos de comunicação eira têm raízes que penetramcamadasmais profun-
da Casa. das dosolo"pessa forma, ef;sasespéciesvão buscar

MUito obrigado. nutrientes que não podem ser absorvidos pelas raí-
O SR NllTON CAPIXABA (PTB - RO. Pronun- zes dasespéei~sagrícolas cultivadas. Os nutrientes

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. retirados das camadas maisprofundasdo solo con-
Deputados, as queimadas são cenas comuns na centram-se nasfolhase ramos das espécies arbores-
zona 'rural da Amazônia na época de preparo de área centesearbustivasdacapoeira. Quando~ssasfolhas
para plantio. O fogo, uma das mais antigas tecnologi- e ramos caem no chão, sed~compõem aos poucos e
as incorpor~das aos sistemas de produção, é utiliza- enriquecem a terra em nutrientes ematéria orgânica.
do atéos dias atuais~ por facilitar a limpeza da área e Assim, a capoeira acumula progressivamente,
por tornar os nutrientes da vegetação prontamente na superfície do, solo, nutrientes e húmus, e favorece
disponíveis para a fase de cultivo, através das cinzas. uma boa. reciclagem dos nutrientes, a qual preenche

J1pesardisso, constitui'hoje um grande proble- um papel ímportantena recuper~ção.da fertilidade
ma, devido aos seus efeitos negativos ao meio ambi- natural do solo. A matériaorgânigam~lhora a estrutu-
ente eàvida. O que se vê nos jornais e na televisão ra do solo, aumentando suaporosidade e capacidade
durante a estaçãoseca é a imagem de um Brasil em de absorver a chuva e o ar, e diminuindo também o
chamas, pontilhado de tocos de queimadas. A quei- risco de erosão,
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Por outro lado, a capoeira contribui para eliminar
pragas e doenças que atacam as culturas agrícolas,
pois formam uma cobertura bastante densa, prote
gendo o solo da violência das chuvas pesadas que
compactam a terra e arrastam toneladas de solo, bem
como protegem o solo do calor excessivo do sol, que
destrói o húmus.

As raízes mortas aumentam a porosidade do
solo e o seu conteúdo de húmus. Isso quer dizer que a
capoeira melhora a qualidade do solo. A acumulação
de matériaorgânica e o melhoramento da estrutura fí
sica do solo favorecem a multiplicação de minhocas,
de minhocuçus e de outros pequenos seres vivos,
muitos deles microscópicos, que aumentam a fertili
dade do solo.

Muitas vezes, quando termina o período de pou
sio florestal, a capoeira é derrubada e queimada e o
terreno é utilizado para um novo período de produção
agrícola e pecuária.

É importante assinalar, Sr. Presidente, que o
sistema de pousio florestal discutido tem valor real e é
empregado quando a densidade demográfica da po
pulação é de densidade baixa (inferior a 5 habitantes
por quilômetro quadrado). Quando a densidade de
mográfica aumenta e atinge 10 a 20 habitantes por
quilômetro quadrado, fica impossível assegurar terra
suficiente para a população e, como conseqüência, o
período de pousio florestal fica mais curto, impossibi
litando a recomposição da fertilidade natural das ter
ras. Ao final, a fome redispersará a população rural.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para a
agricultura, os principais efeitos negativos da queima
da vegetação durante a fase de preparo de área para
o plantio são as perdas de nutrientes retidos na bio
massa dessa vegetação, que atingem valores de 96%
de nitrogênio, 47% de fósforo, 48% de potássio, 35%
de cálcio, 40% de magnésio e 76% de enxofre, com
prometendo a sustentabilidade do sistema de produ
çiio da agricultura familiar.

Preocupado com este cenano, o
CPATU-EMBRAPA Amazônia Oriental, em parceria
com as Universidades de Bonn e de Góttingen, Ale
manha, através do Programa SHIFT (Studies of Hu
man lmpact on Forests and Foodplains in the Tropics)
e de projetos complementares que formam o Projeto
Tipitamba, vem desenvolvendo estudos sobre o pre
paro de área para o plantio sem uso do fogo.

A tecnologia consiste basicamente na trituração
da biomassa da vegetação secundária (capoeiras) e
na sua utilização como cobertura morta no solo para
os cultivos. As vantagens desse processo são: ele evi
ta as perdas de nutrientes pela queima da vegetação;

melhora as condições químicas, físicas e biológicas
do solo, pela adição de matéria orgânica; flexibiliza o
calendário agrícola, devido à maior retenção da umi
dade do solo; garante um melhor balanço de carbono;
reduz a incidência de ervas daninhas durante a fase
de cultivo; permite o ganho de tempo durante o pro
cesso de preparação de área; reduz os riscos de in
cêndios acidentais; reduz a penosidade do trabalho
de preparo de área para o produtor; e cria a possibili
dade de períodos consecutivos de cultivo, aumentan
do a intensidade de uso da terra.

A agricultura migratória - ou agricultura da po
breza - é responsável pelo desaproveitamento de ex
tensas áreas de florestas densas na Amazônia. Vi
sando desacelerar o crescimento do desflorestamen
to bruto na Região Norte, que cresceu de 21,5 mi
1hões de hectares, em 1988, para 34 milhões, em
2000, o Governo brasileiro, aconselhado pelo Ministé
rio do Meio Ambiente, editou uma série de medidas
provisórias que culminaram com a Medida Provisória
n° 2.166, em sua 67a edição.

O texto atual da MP n° 2.166/67 foi proposto
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 
CONAMA e aprovado com voto contrário e solitário
da Confederação Nacional da Agricultura - CNA. A
entidade assim se posicionou por entender que a me
dida contém disposições altamente prejudiciais ao
setor rural, pois impõe restrições ao usoeconomica
mente viável da propriedade rural.

A referida medida provisória definiu que, nas
propriedades onde a cobertura arbórea se constitui
de florestas, "não será admitido o corte raso em pelo
menos oítenta por cento (80%)". Levando-se em con
ta o que disciplinou o Código Florestal, Lei n° 1.771,
de 1985, que definia a reserva legal como 50% da
área da propriedade, a abrangência da MP n°
2.166/67 é prejudicial e nefasta, pois envolve toda a
Região Norte (3.869.637 km2); a parte norte da Re
gião Centro-Oeste (453.403 km2), que corresponde à
metade de Mato Grosso; e a parte oeste do Maranhão
(250.032krn2), que corresponde a três quartas partes
do Estado, totalizando uma área de 4.573.200 hecta
res; ou seja, 457.307.200 hectares.

Nas propriedades onde a cobertura arbórea se
constitui de fitofisionomias florestais, não será admiti
do o corte raso em, pelo menos, oitenta por cento
(80%) des~)as tipologias, o que reduzirá aquele total a
uma área de utilização efetiva de 91.461.440 hectares,
igual à do Estado de Mato Grosso. 'lÊ a Amazônia sem
terras e Rondônia vestida numa camisa-de-força'.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há dez
anos o CPi\TU-EMBRAPA Amazônia Oriental iniciou,
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com a cooperação do Governo alemão, por intermé
dio do citado SHIFT, um esforço integrado voltado
para viabilizar um futuro sustentável parad agricultu
ra familiar na pioneira fronteira agrícola da Amazônia,
no nordeste do Pará, focalizando omanejo da capoei
ra, em especial nas fases de preparo da área para
plantio e de pousio florestal.

Para conferir a essa iniciativa de pesquisa e de
senvolvimento uma identidade duradoura, recor
reu-se à equipe de lingüística indígena do Museu
Emílio Goeldi para selecionar um nome indígena que
expressasse a essência do projeto: o foco na capoei
ra. Assim surgiu o Tipitamba, palavra adaptada da lín
gua dos índios tiryó, do norte do Pará, que significa
ex-roça ou capoeira.

O Projeto Tipitambadesenvolve pesquisa parti
cipativa para melhorar o sistema de produção junto
aos agricultores. Os resultados não poderão ficar limi
tados aos produtores da agricultura familiar do nor
deste do Pará, porque, em Rondônia, temos proble
mas iguais ou assemelhados, à espera de soluções
datecnologia. Segunda a EMBRAPAlCPAF-RO, exis
tiriam 3,5 milhões de capoeiras totalmente sem apro
veftamento. Estas terras estão localizadas na área
central do Estado de Rondônia, nas Sub-Zonas 1.1 e
1.2 da Zona 1 do Zoneamento Socioeconômico Eco
lógico.

A equipe técnica da Amazônia Oriental que con
duz o Projeto Pititamba tem na liderança a Ora. Tatia
na Deane de Sá, o pesquisador Osvaldo R. Kato, da
EMBRAPA, e Andreas Block, doutorando na Universi
dade de Gôttingen, Alemanha.

A minha proposta é que o CPATU - EMBRAPA
Amazônia Oriental, de Belém, trabalhe em parceria
com a EMBRAPAlCPAF-RO na difusão dessa nova
tecnologia, em esforço conjunto com as Secretarias
de Estado de Agricultura, Produção e Desenvolvi
mento Econômico e Social, com a EMATER-RO e o
CEPLAC/SUPOC, assim como com associações de
produtores, cooperativas e organizações não-gover
namentais.

A introdução do equipamento criado para fazer a
trituração das capoeiras é indispensável. O tr~urador

AHWI FM 600 é um equipamento desenvolvido para di
ferentes aplicações florestais como limpeza de áreas,
parques, paisagismo, trituração de galhadas e fresa
gem de tocos de pouca espessura, e que tem demons
tradosua.eficiênciano preparo de área para plantio via
corte e tr~uração para vários fins, incluindo cultivos de
ciclo curto, médio e longo e pastagens. O triturador fron
tal é acoplado a umtrator agrícola de rodas.

O equipamento tem as seguintes características
técnicas: acoplagem em três pontos para a categoria
11 e 111; potência distribuída pela transmissão principal
através de eixos de transmissão articulados; rotor aci
onado por correias de transmissão; rotor com ferra
mentas individuais intercambiáveis de vidia; chapa
pós-trituradora com controle hidráulico, que garante
uma boa trituração posterior; garra hidráulica; conjun
ção de barra quebra-mato. Potência: FM 500-80, 140
cv; FM 600-140, 180cV. Número de rotações do rotor:
1.000 rpm. Largura de trabalho: 2.300 mm.

O Fresador Florestal FM 600 é fabricado Pela fir
ma Hawi, de São Paulo, a um custo de R$145.000,00.
A aquisição por esse alto custo somente poderá ser
viabilizada se o equipamento for adquirido por uma
associação de p~quenos agricultores. Encaminharei
ao Orçamento Geral da União de 2004 uma emenda
destinada à aquisição doprimeiro fresadorflorestal a
ser instalado naárea de uma associação de produto
res de Rondônia, a ser escolhida.

Sr. Presidente., Sras. e Srs. Deputados, estou
contando com o apoio indispensável do Exmo. Sr. Mi
nistro da Agricultllra, Pecuária e do Abastecimento,
Dr. Roberto Rodrigues;. do Presidente da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, Dr.
Clayton Camparihola; do Chefe do CPATU
EMBRAPA AmazôniaOri~ntal, Emanuel Adilson de
Souza Serrão; do Chefe.da EMBRAPAlCPAF-RO,Dr.
Newton de Lucena Costa;. do engenheiro agrônomo
SonivalLima, da EMATER-RO; e do Superintendente
da CEPLAC/SUPOC, engenheiro agrônomo Francis
co das (ihagasR Sobrinho, para promover a introdu
ção, a difusão e aadoção da novatecnologia contida
no Projeto Pititarnba.

Muito obrigâdp, Sr. Presidente.
O $R. P~E~IOENTE(Inocêncio Oliveira) - Esta

Presidência terno prazer de anunciar a presença em
plenário .do grande Governador do Estado de Rorai
ma, Flâmarion Portela, que veio fazer uma visita ao
seu particular amigo, o 10 Vice-Presidente da Casa,
Deputado Inocêncio Oliveira.

Apre~entoà S.Exa. os mais •efusivos cumpri
mentos, desejando um belíssimo trabalho à frente da
quele Estado, para que possamos fazer dele um dos
mais prósperos dq País.

Meus cumprimentos, ilustre Governador.
OSR.PRE$I~ENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao nobre DeputadoDavi Alcolumbre.
O SR.OAVIALCQLUMBRE(PDT -AP. Pronun

cia o seguinte discUrso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, um dos pontos que abordei na campanha
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eleitoral passada foi a dedicação que empreenderia sobre o Programa de Incentivo ao Primeiro Emprego,
às políticas voltadas para a juventude. Dentre as mui - no qual 160 pessoas, durante o período mencionado,
tas expectativas que nosso País ansiosamente nutre, estarão distribuídas em 15 postos de atendimento 10-
uma está direcionada às políticas de geração de em- calizados nos diversos bairros da Capital.
prego, especialmente para os jovens que aguardam o Evidentemente, alguns critérios foram adotados
primeiro emprego. para inscrição. São eles: estar na faixa etária de 16 a

Assim, sintonizado com essa expectativa, o Go- 24 anos; estar regularmente matriculado na rede de
verno do Estado do Amapá, dentro de poucos dias, ensino público ou privado (em qualquer modalidade de
lançará em Macapá, com nosso integral apoio, o Pro- ensino); não ter registro na carteira de trabalho; ter ren-
grama Primeiro Emprego (PPE), que será executado da per capita de, no máximo, meio salário mínimo. O
pela Secretaria de Estado do Trabalho e da Cidada- jovem deverá se cadastrar na sede de seu Município.
nia. Já estão alocados no Orçamento do Estado 3 mi- Assim, caros colegas, apresentamos e aplaudi-
Ihões de reais, com o objetivo de gerar, neste ano, mos essa bela iniciativa lançada em nosso jovem
1.300 empregos. Estado, cujo Governador, Waldez Góes, com o auxílio

O PPE é um programa moldado para a juventu- de uma equipe administrativa jovem e arrojada, mani-
de e certamente será referência nacional em termos festa, na prática, sua preocupação com políticas de
de geração de emprego e renda. Tem o maior valor incentivo e sobretudo de abertura de horizontes aos
em bônus em relação aos programas similares exis- jovens amapaenses.
tentes em outras regiões do país. Inclui dentre suas Era o que tinha a dizer.
ações o empreendedorismo, como alternativa para o Muito obrigado.
jovem que pretender se enquadrar no perfil de auto-
gestão de pequenos negócios, além de outras oportu- a SR. DR. HELENa (PP - RJ. Sem revisão do
nidades planejadas com muito critério e de acordo orador.) - Sr. Presidente, Duque de Caxias também
com a realidade local. está de luto com o falecimento do jornalista Roberto

A concepção do Programa Primeiro Emprego Marinho. Naquela cidade ele edificou a maior gráfica
ocorreu como forma de dar respostas no momento da América do Sul, e a partir dali começamos a gerar
em que se questiona o futuro profissional da juventu- cidadania. Por isso, estamos sofrendo juntos, irmana-

dos com todo o Brasil.
de, que, diante das exigências do mercado de traba-
lho, almeja, naturalmente, urna chance -na verdade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago à
a primeira chance. tribuna dois assuntos.

Na definição do Programa, o Governo contou O primeiro é a recriação da Superintendência
com urna equipe técnica e criou uma Gerência de de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. O com-
Projetos de Incentivo ao Primeiro Emprego, tendo no- petente Ministro da Integração Nacional, Dr. Ciro Go-
meado para o desafio de chefiá-Ia o jovem Marco mes, tem pela frente urna árdua missão: fazer com
Johnny de Oliveira do Nascimento, líder de movimen- que o novo órgão funcione de fato, cumprindo o seu
tos da juventude, conhecedor dos problemas, anseios objetivo maior de redenção do povo nordestino, que
e espaços buscados pelos jovens tanto na economia sempre esperou que a SUDENE o libertasse da misé-
quanto na política e na sociedade. Nesse trabalho ria e da falta de trabalho. Antecipadamente, queremos
certamente se inclui urna política voltada para o de- parabenizar o Ministro pela certeza de que sairá vito-
semprego, com a missão de dar uma resposta imedi- rioso, mormente porque o modelo a ser colocado em
ata à sociedade jovem amapaense. funcionamento será bem diferente daquele de outro-

Além de coordenar os preparativos para o lan- ra, principalmente quanto ao aspecto da corrupção e
çamento do PPE, previsto para o dia 8 de agosto no da influência nefasta de "certos políticos", que encon-
Teatro das Bacabeiras, a Gerência do Programa Pri- trarão urna dificuldade muito grande na implantação
meiro Emprego, composta por uma equipe multidisci- de seus tentáculos.
plinar, incluindo psicólogos, professores e administra- O órgão renasce com garantia de eficiência.
dores, entre outros profissionais, está ministrando Corno disse o Presidente Lula, a Superintendência
Treinamentos de Atendimento ao público, para todos nasce "com uma blindagem contra a corrupção". A
os envolvidos no processo de inscrição, cujo período nova SUDENE passará por radical mudança admínis-
vai de 11 a 29 de agosto. trativa, e a aprovação dos projetos virá cercada de

Os treinamentos têm o objetivo de igualar os co- grandes cuidados. Todas as responsabilidades esta-
nhecimentos básicos de atendimento e noções gerais rão divididas com as instituições financeiras privadas,

- -------_..-_.-------_..._---- -- -
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que efetuarão os desembolsos à medida que os cro- Olímpica de Duque de Caxias. Na oportunidade, os
nogramas de investimento forem cumpridos. atletas foram condecorados com a medalha Zito, o

Com o apoio da rede bancária será adotado o Amigo do Esporte. Segundo o Secretário de Esporte
sistema de microcrédito, que vai disseminar os finan- e Lazer, Jonas Santana, a medalha é um reconheci-
ciamentos. Como nordestino nascido em Campina mento ao Prefeito Zito pelo investimento no setor.
Grande, na Paraíba, não poderia deixar de aplaudir, O objetivo do programa é dar oportunidade aos
na pessoa doMinistro Ciro Gomes, a nova estrutura a jovens de conhecerem as diversas modalidades es-
ser implantada na SUDENE. Estamos certos de que o portivas e se decidirem por uma. Além disso, busca
sucesso. será total. Afinal, a experiência de Prefeito, atingir o desenvolvimento integral do adolescente
Governador de Estado e Ministro da Fazenda fazem com o estímulo à frequência escolar,.a alimentação e
de S.Exa. o homem certo para essa implantação. oacompanhamento médico, desenvolvendo, assim, a

O sonho do grande brasileiro Celso Furtado cidadania.
estámais próximo de se tornar realidade. O criador da É importante ressaltar que Duque de Caxias,
SUDENEe implantador de. todo o sistema da Supe- antes conhecida como "cidade do bangue-bangue",
rintendência de Desenvolvimento do Nordeste viu, hoje é a "cidade progresso". Graças a diversasinicia-
como nós, sua obra ser objeto de. escândalos de cor- tivastomadas pela atual administração, caiu em 39%
rupção, oque levou o ex-PresidenteFernando Hemi- o índice de violência no Município, que hoje conta
que Cardoso a encerrar suas atividades, quando o com 1 milhão de habitantes.
rombo advindo de falcatruas chegou a R$l ,4 bilhão. O PID funciona. de segunda a sexta-feira, de

Em abril deste ano, a Auditoriada Controlado- manhã e à tarde, naVilaOlírnpicadacidade enocen-
ria-Geral da Uniãoconstatou irregularidades em 36 dos tro Esportivo Laury Villar (Rua8altazar da Silveira, na
41 projetos que examinou. Esses projetos somavam 410, Parque Felicidade), onde a comunidade também
desvios que chegavam à alta cifra de R$15 milhões. tem aula de ginástica.

O órgãofoicriadoem 1959. Através de um me- Os interessados em participar das atividades
canismo de renúncia fiscal, ind4ziainvestimentos em esportivas, inteiramente gratuitas, devem se dirigir à
novos projetos, com o objetivo d~ r~uzir o desequilí- sede da Secretariade Esporte e Lazer, no endereço
brio regionaLEssa foi a idéia que, lamentavelmente, já mencionado, acompanhado do resp··onsável, com
fracassou.Mas, agora, será diferente. O nome experi-
ente de Ciro Gomes proporcionará, tranqüilamente, ~~:~:~~o~:~i~~.xérox da certidão de nascimento e
perspectivas de alto grau de sucesso.

Por ~ssa razão, queremos, destatribuna,ex- Além de incentivar o esporte, o Prefeito Zito,
pressar maisumavez anossÇi total confiança no Mi- dando prosseguimento à sua meta de implantação de

nistro e no êxito da nova SUDEtJE ~::.-:~t;r~~~~~~~:U~jd~~;~~:~~:r~~~~e~:sc:~
Sr. Presidente, passpa abordl'!r duas recentes e

importante~ realizl'!çÕesdaadministração do Prefeito julho, obras de drenagem, pavimentação e ilumina-
de Duque de Caxias, José Camilo ~ito dos Santos. ção a vapor de sódio em nove ruas do jO Distrito.

A Secretariade Esporte eLazer da nossa cidade Forambeneficiadas, desta feita, às ruas A, 8, D,
realizoU,no últirnodia199ocorrf;mte,a festa de encer- E, F, G, H, Goindira e Ferreira de Menezes, próximas
ramentoda. primeirafased~s atividades do Programa ao postode saúde de1mbariê. A população local tam-
de Ini?iação Desportiva (PIO). O evento aconteceu na bém pôde presenci~r um showcom o grupo Louca
Vila Olímpica. do· Município, situadp. na Rua Garibaldi Paixão Faz aFesta, evento que deveri~ ter acontecido
s/na, noBaitro 25deAgosto, 10 Distrito. Na ocasião, o no últim0sábado (12de julho). Mais uma vez, as chu-
Secretário deEsporte ~. La~erjJon~sSantana, Nome- vas obrigaramo Pref~ito Zito a adiar o início da soleni-
nageou o. Prefe.ito~osé GamiloZito. dos Santos Filho dade de comemoração.
como De$r:>?rfista Número Um da cidade. A atual administração orgulha-se de já haver sa-

O PIDvisa atend~rcriançasnafaixa etária de 7 neado 3 mil ruas. Hoje, a Secretaria Municipal de
aos 17 anos, nas se~l.lintes móda.lidades esportivas: Obras màntém frentr:ls de. trabálho em drenagem e
futebol, vôlei, judô, basquete, atletismo, handebol e pavimentação em 15 diferentes bairros. A Av. Briga-
futsal. deiro Lima e Silva, uma das principais vias de acesso

O evento reuniu mais de 1.500 atletas dos pólos ao Bairro 25 de Agosto e ao centro da cidade, e a Av.
de Saracuruna, Xerém, Mineirão, Laurizão e da Vila Presidente Roosevelt, principal via de acesso a Sara-
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curuna, um dos mais fortes centros comerciais do 2°
Distrito, estão sendo reurbarnizadas.

Afirmou o Prefeito Zito:

"Duque de Caxias é possuidor de uma
área de 465 quilômetros quadrados, e te
mos consciência de que ainda há muito a
fazer. Algo nos orgulha, sobremaneira: é
que, em nossa administração, fizemos mais
obras de saneamento básico que todos os
outros Prefeitos juntos, em 60 anos de histó
ria da cidade. São 118 escolas municipais,
sendo 9 creches, 3 hospitais municipais, 4
postos de saúde 24 horas, 5 novas unida
des de saúde implantadas e outras 17 refor
madas e ampliadas, além de 100 praças.
Nosso Governo não pára, e nem pode pa
rar, isto porque queremos e precisamos
transformar Duque de Caxias numa cidade
cada vez mais feliz".

Sr. Presidente, é impressionante obseNar o di
namismo com que vem sendo implementadas todas
as obras realizadas pela Administração Zito. Está,
pois, de parabéns toda a comunidade caxiense pelo
sucesso de seu mandatário maior.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. MAURíCIO RABELO (Bloco/PL - TO.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
externar minha satisfação de estar no Parlamento
mais uma vez e ser atendido com tanta gentileza por
V.Exa., que procura, de maneira muito hábil, atender
a todos os Parlamentares, tanto os novos quanto os
antigos. De minha parte, agradeço-lhe muito por isso.

Faço coro com todos os Parlamentares do Bra
si�' que hoje estão lamentando o passamento do ilus
tre jornalista Roberto Irineu Marinho, Presidente das
Organizações Globo de Televisão.

Em nome do Estado do Tocantins; do povo to
cantinense, que recebe os sinais da TV Globo por
meio das Organizações Jaime Câmara; da Diretora
Fátima Roriz; do Governador Marcelo Miranda; de
toda a bancada tocantinense e em meu nome, faço
este registro de pesarpelo passamento do jornalista
Roberto Marinho, um grande construtor de sonhos e
grande divulgador da cultura do Brasil no exterior.

Sr. Presidente, manifesto ainda minha alegria
por termos promovido, mediante as votações de on
tem, a inclusão social de mais de 40 milhões de brasi
leiros esquecidos e sofridos, principalmente do interi
or da Amazônia e do Brasil. Tenho orgulho de ter par
ticipado dessa votação e ajudado o Presidente Luiz

Inácio Lula da Silva a promover, de maneira mais jus
ta, a distribuição de renda em nosso País.

Era o que tinha dizer.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Município de Paranavaí, no
Paraná, sediou recentemente importantes atos em
prol da agricultura brasileira. Com a presença do Mi
nistro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ro
berto Rodrigues, promoveram-se naquela cidade o
Seminário da Cultura da Mandioca e o lançamento do
Programa Plantio Responsável da Mandioca. O êxito
das realizações deve-se à eficiência com que as or
ganizou a ABAM (Associação Brasileira dos Produto
res de Amido de Mandioca).

Na oportunidade, o Vice-Governador do Estado
do Paraná, Orlando Pessuti, garantiu o apoio do Exe
cutivo Estadual à implantação de um Centro Tecnoló
gico da Mandioca· no Município de Paranavaí, atual
mente o maior produtor de raiz e fécula da euforbiá
cea no Paraná.

Aos 1.400 participantes do seminário - entre
produtores rurais, técnicos, empresários e lideranças
políticas -, declarou o Ministro Roberto Rodrigues:
"Vamos crescer em mandioca e chegar à produção de
1milhão de toneladas mais cedo do que se imagina".
Esse, o propósito dos idealizadores do Programa
Plantio Responsável, que se baseia no equilíbrio en
tre a produção da matéria-prima, a capacidade insta
lada da indústria de amido e ademanda do mercado.

A Câmara Setorial da Mandioca se incluirá no
âmbito do CONSAGRO (Conselho da Agroindústria)
e se responsabilizará pelo estabelecimento de políti
cas públicas para a cadeia produtiva, conforme proje
tos encaminhados ao Governo por representantes do
setor e peln diretoria da ABAM. Mostra-se, assim, per
feitamente alcançável a meta de produção de 2,2 mi
lhões de toneladas de amido de mandioca até 2008.

Para o Presidente da ABAM, João Eduardo Pas
quini, são alvissareiras as perspectivas do setor. Há
muito a conquistar, como, por exemplo, a indústria de
papel. Embora seja o amido de mandioca qualitativa
mente superior ao de milho, os mandiocultores só
atendem a cerca de 25% desse mercado. Conside
rem-se, ainda, os clientes estrangeiros, que, se não
representam muito hoje, poderão vir a ser amanhã os
maiores compradores do produto.

Para a indústria da panificação, as vendas do
amido de mandioca já chegam a 200 mil toneladas,
informa o Presidente da ABAM. O volume poderá ser
muito maior, em razão do projeto de lei apresentado
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pelo insigne Deputado Aldo Rebelo, Líder do Governo
nesta Casa, que estabelece a adição de derivados da
mandioca à farinha de trigo, em que se baseia, na for
ma do pão de cada dia, a alimentação de milhões de
brasileiros.

Como adverte o empresário João Eduardo Pas
quini, o amido de mandioca é um produto orgânico
pela própria natureza, já que praticamente não requer
a utilização de defensivos agrícolas. Tudo, portanto,
leva a que seja cada vez mais e mais consumido, para
o fortalecimento da agricultura, a prosperidade da
economia e a melhora da condição alimentar do nos
so povo.

Ao participar, em Paranavaí, de um plantio simu
lado de mandioca, no comando de moderna planta
deira de fabricação nacional, o Ministro Roberto Ro
drigues deu mais um grande passo em favor do de
senvo�vimentoagrícola. Com a colaboração de em
preendedores como João Eduardo Pasquini, Presi
dente da ABAM, abre-se para o Brasil uma nova era
na história da agricultura.

Muito obrigado.
O SR. VITTORIO MEDIOU (PSDB - MG. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a aprovação do texto básico da refor
ma da Previdência na madrugada de ontem repre
sentou, mais que uma vitória do Govemo, um presen
te da Oposição. O Presidente Lula contou com uma
boa dose de sorte e com aquilo que seu partido não
deu ao antecessor Fernando Henrique Cardoso: apo
io para não deixar a Pátria falir.

Basta analisar os números da votação para con
firmar que em sua base o Governo conseguiu somar
apenas 296 votos a favor, 12 a menos dos 308 neces
sáriospara aprovar emenda constitucional. Exata
mente 93 Parlamentares, ou 24% do total dos gover
nistas.presentes, não acompanharam a proposta do
Governo. Isso se deu apesar das concessões distri
buídas pelo Planalto, que, em outras épocas, eram ta
chadasde "compra de votos" e chegavam às raias do
pedido de aberturade CPI.

A persuasão dos Parlamentares aliados, espe
cialmente doPMOB e do PTB, deu-se tirando-se do ar
o sistema SIAFI, que deveria registrar em tempo real
e à luz do diaas movimentações financeiras da União.
O qUeacont~ceu ainda não ficou claro, mas tudo indi
ca que os seguidos adiamentos de votação têm a ver
com a·liberação de verbas do interesse de aliados.

A vitória, todavia, não veio pelas práticas que o
velho PTconpenavacomo pecados mortais; o Gover
noteria perdido dolorosamente não fossem os 62 vo-

tos que a Oposição lhe deu de graça (29 do PSDB e
33 do PFL). Sem eles, a larga margem de 50 votos
(além dos 308 necessários), comemorada ontem
sem muita alegria, choveu bondosamente do céu.

As piores decepções vieram de dentro de casa,
com a debandada de 15 Parlamentares, 11 do PT e 4
do PCdoB. O índice de infidelidade foi de 12% no PT e
de 36% no PCdoS. No cômputo geral somente o PL,
do Vice José Alencar, e o PPS, de Ciro Gomes, se de
monstraram totalmente fiéis. O PTB e o PSB se igua
1aram numa taxa de infidelidade de 17%, e, o PMDB e
o Pp, de 30%. No PDT, a taxa foi de 31 %.

A segunda. etapa. da reforma será outra parada
torta e arriscada para o Governo, pois ainda existe, com
a votação dos destaques, a possibilidade de alterar o
conteúdo da proposta que alivia as finanças públicas.

Pressões nãofaltam e o contingente de 93 go
vernistas infiéis poderá subir conforme a temperatura
das próximas votações, deixando, assim, o sucesso
do Governo nas mãos da banda responsável que mili
ta na Oposição. Nesse quadro de incerteza, pode se
prever um aumento preocupante do fisiologismo, tal
vez maior do que aquele que atormentou o Governo
de Fernando Henrique e que levava o PT a denunciar
escândalos.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Vittorio Me
dioli, o Sr. Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Takayama, § 2 0 do art 18
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Takayama) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Paulo Feijó.

O SR, PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras, e Srs. De
putados, venho ao plenário expor minha posição no
processo de tramitação da reforma da Previdência,
em que assumi voto contrário à taxação dos servido
res inativos e pensionistas, por entender que se trata
de matériapolêmica, trazendo em seu bojo, inclusive,
variadas dúvidas que não foram suficientemente es
clarecidas pelo GoVerno Federal., principalmente no
que se refere ao descumprimento de dispositivos
constitucionais.

Em minha trajetória política, no decorrer de
meus mandatos como Deputado Federal, imprimi no
exercício de minhas atividades marca de coerência e
respeito aos meus princípios. São pontos que com
põem minha personalidade e que são reconhecidos
pela população, que São identificados pelo cidadão
comum que acompanha minhacondutaparlamentar.
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Embora concorde com a necessidade de se es
tabelecer no País um novo arcabouço para a Previ
dência, não pude admitir a taxação dos inativos, em
face do que esta alteração representa de prejuízo
para milhões de aposentados e pensionistas, e, desta
forma, tenho transparentemente me colocado contrá
rio à matéria, confirmando minha discordância com o
voto contrário por mim dado.

Defendemos intransigentemente que o Brasil
modernize sua infra-estrutura para conseguir melhor
aproveitamento de suas potencialidades, de forma
que se integre com maior agilidade ao panorama
mundial. Defendo essas reformas constitucionais
com o mesmo raciocínio adotado desde a gestão do
PSDB à frente do Governo Federal, que teve de en
frentar oposição radical do PT justamente contra as
alterações que hoje são propostas pelo Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.

Não posso fazer oposição irresponsável, extre
mada e radical contra o Governo do Presidente Lula,
porque não seria a ele ou ao PT que o meu gesto es
taria trazendo prejuízos, mas, sim, ao conjunto de in
teresses da sociedade brasileira, que não espera
isso de meu mandato ou do mandato de qualquer ou
tro parlamentar desta honrada Casa de leis.

Assim sendo é que marquei uma posição clara
de optar pela votação do relatório geral da reforma da
Previdência, compreendendo que, apesar de o texto
não ser ainda o ideal, se comporta como um esforço
de modernização do sistema, e, portanto, eainda me
lhor do que o atual aparato estabelecido.

Desejo frisar, Srs. Presidentes, que tenho a
compreensão particular de que o Governo do Presi
dente Lula, eleito democraticamente nas eleições, e
com uma votação expressiva, não deve se isolar do
restante da sociedade, e que deve manter sempre a
premissa básica de que sua gestão deve atender às
demandas, não de grupos, partidos, setores, mas de
toda a sociedade.

Um governo se faz para todos, um país melhor
se busca para todos, e penso que o Presidente Lula
tem em suas mãos os instrumentos que podem tornar
a sua gestão mais ágil. Notadamente, a agilidade go
vernamental é mais esperada por aquelas camadas
mais carentes, nos Municípios de pequeno e médio
porte, que dependem sim de uma presença maior da
União, seja promovendo investimentos em infra-es
trutura, saúde, saneamento, seja por força de progra
mas de inserção social.

Como Deputado Federal eleito pelo Estado do
Rio, e com fortes ligações com os Municípios do inte
rior fluminense, das regiões norte e noroeste princi-

palmente, sei o quanto o cidadão comum, o mais hu
milde, o trabalhador, torce para que o Governo Fede
ral deslanche e inicie o processo de retomada da ati
vidade econômica, promovendo geração de empre
gos, firmando convênios com Prefeituras, atuando, de
um modo geral, com maior presença do que vem
ocorrendo atualmente.

Faço estas declarações como uma exposição
de minha postura na votação da reforma da Previdên
cia, em que me concedo o direito de discordar do Go
verno no ponto da taxação dos inativos, mas com a
isenção necessária de declarar ter esperanças de
que a Administração Federal avance, faça o País
crescer.

Ao término deste discurso, gostaria de afirmar
que, para assistir a este crescimento, me coloco à dis
posição para colaborar com projetos que forem enca
minhados pelo Governo Federal, ressalvando, entre
tanto, que os analisarei sempre à luz de minha cons
ciência e de minha coerência.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ELlSEU PADILHA (PMDB - RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, as mais recentes pesquisas norte-ameri
canas sobre vítimas de acidentes sinalizam para o
que representa um primeiro atendimento inadequado.
Mais de um terço das pessoas que sofreram das cha
madas lesões externas, bastante caracterizadas por
acidentes de trânsito, agressão e outros atos de vio
lência, têm a sua situação agravada quando o socorro
imediato é realizado por pessoas sem a necessária
especialização.

Por mais elogiável sob o ponto de vista humani
tário, o socorro prestado por pessoas sem treinamen
to específico representa um agravamento da situação
das vítimas, provocando seqüelas sérias, temporári
as ou definitivas, na área neurológica. E até fatais.

As principais estatísticas brasileiras desconsi
deram esse aspecto no caso das vítimas de situações
de violência após o atendimento hospitalar. Apenas
para ilustrar o quanto essa situação merece atenção,
na Região Metropolitana de Porto Alegre, segundo le
vantamento da Secretaria Estadual de Saúde,
10,75% das mortes são causadas por essas chama
das causas externas. Decorre daí a importância de
um primeiro atendimento especializado, ágil e com os
mais modernos recursos tecnológicos existentes.

Por esse motivo, é elogiável a iniciativa do Go
verno do Rio Grande do Sul ao lançar, esta semana, o
Projeto Salvar. Ao descentralizar o atendimento hos
pitalar e qualificar os serviços emergenciais, o Projeto
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Salvar representa um grande avanço para a popula- der, aglutinador, que ia buscar nos colaboradores a co-
ção de 31 Municípios mais próximos da capital gaú- operação voluntária e a participação solidária, pois jor-
cha e que concentram mais de um terço dos habitan- nal é produto intelectual, que depende do espírito. E
tes do Estado. não se concretiza sem a chama do ideal, nem se mate-

O Projeto·Salvar consiste na parceria com Pre - rializa sem a vocação de quem o faz.
feituras, unidades da área da segurança pública, in- Desse núcleo jornalístico, surgiram as Organi-
c1uindo os bombeiros, hospitais públicos e santas ca- zações Globo, passando pela rádio, que ele comprou
sas no sentido de criar referências regionais no aten- no Rio, e mais tarde, a televisão, com estações gera-
dimento de urgência, através de UTls móveis e equi- daras no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte e no
pes especializadas. Além disso, o projetobusca o trei - Recife. Em meio século, consolidou uma rede de co-
namento de voluntários, principalmente taxistas, para municação social, com jornal, revistas, estações de
que o atendimento seja procedido de maneira a não TV.e rádio - inclusive a mais recente, a CBN -, pro-
agravar a situação do paciente. dutoras de telenovelas e tranSmissoras a cabo, que

Nestaprimeira etapa do programa, serão bene- afirmaram a liderança brasileirano setor de radiojor-
ficiados os hospitais de Alvorada, Canoas, Gravataí, nalismo e telejornalismo em toda a América Latina.
Guaíba, Montenegro, Novo Hamburgo, Sapucaia do Ele construiu as émpresas com uma visão naci-
Sul, São Leopoldo eTaquara. Mas a intenção do Go- onal eabrangente, na busca da valorização da nossa
vemo Rigotto é estender essa medida para outras re- cultLira em todos os níveiseemtodos os rinc()~s, fa-
giões do Rio Grande do Sul. zendo com que o Brasil se visse na sua identidade,

OProjeto Salvar cresce em importância, Sras. e que é única e plural, destacando os contrastes do
Srs. Deputados, nUlTl momento muito delicadopara a nosso perfil sociológico e antropológico, lTlas,. ao
saúde pública do nosso Estado. Em função da redu- mesmo tempo, induzindo os brasileiros a reconhecer
ção por parte do Governo Federal no repasse dos re- os seus valores próprios e a orgulharem-se de suas
cursosdoSUS, há forte diminuição da oferta de leitos raízes étnicas e culturais.
para internação gratuita.e desativação de setores em Posso dizer que a TV Glóbo fez, com aimagem,
vári()s .nospití'lis~aúchos, principalmente em Porto o queGilberto Freyre fez com a palavrano seu c1ássi-
Alegre. São flagrante~ ?s prejuízos à população mais co Ca$a Grana~.e Senzala:. o Brasil sentir-se nação e
carente que busca o sist.ema público de saúde. o brasileiro se reconhecer como povo.

O Governo gaúcho está no caminho inverso, Quero tranSmitir.em nornedo meu Estado - da
busca~do aproximar cada vez mais o atendimentoda minhagente do sertão eagrest19 de Pernambuco - e
população m<iisnecessitada, e por essa razão mere- no meuprópriotoda a solidariedade aos filhos de Ro-
ce nossos elogios. berto Marinho: Roberto Irineu, João Roberto e José

Mtlit() obrigado. Roberto, coma mensagernde confiança na continui-
O SFt INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pro- dade da obra rénovadora que Roberto Marinho.dei-

nunciapseguihte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e xou nos campos da comunicação social e da educa-
Srs. D:putados,impossibilitado, por motivo superior, ção no Brasil e que fica como patrimônio das atuais e
de com~arecer ao .enterro e acompanhar as homena- futuras gerações.
gens póstumas que serão prestadasao Dr. Roberto Propus, ainda na noite de ontem, em nome da
Marinho, desejo dar este pequeno testemunho. Mesa Diretora, traduzindo o sentimento de toda a

Rpbêrto Marinho foi, no Brasil, o exemplo clássi- CasCi,Uma sess&o especial em homenagem ao brasi-
co do .heróischumpeteriano, que acumulou riqueza leiro .Roberto MCirinho, que,sei, teráa aprovação des-
pelo talentóepelotrabalho, aliados a uma notável per- ta Casa, em data que a Mesa agendará, ainda nesta
sistênci<i e ?onstância, que o fizeram vencer todas as Sessão Legislativa,
adversida~es. Muito jovemainda, preferiu, com a mor- rytuito obrigado.
tedopai,lrinellMarinho,deixarqueojornalcontinuas- O SR. L1NCOLN PORTELA (BlocolPL - MG.
se nasmã?s doseu redator-chefe, para, dentro das Pronuncia o Seguinte discurso;) - Sr. Presidente,
oficina~ieryas salas de redação, ele próprio aprender o Sras. e Srs. Deputados, os golpes mais sofisticados
ofício, ~quil()que os jornalistas mais velhos e tarimba- estão atraindo asSt:iltantes e outros criminosos. Eles
dos cha~ram"acozinha do jornal". Só depois,julgan- estão se especializando.. Hoje usam .equipamentos
do-se pr~parado,.assumiria a direção e a editoria. Mas, eletrônicos e, com isso, estão conseguindo diminuir
nesse gesto, já se vislumbrava a personalidade do lí- os riscOs de seremflagrados.
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Com a facilidade de acesso a celulares, compu- tude de seus investimentos, principalmente no setor
tadores ligados à Internet e outras tecnologias, os das telecomunicações.
bandidos não têm mais a necessidade do contato O DI'. Roberto Marinho, sem dúvida alguma, é
pessoal com suas vítimas na hora de aplicar seus gol- uma das mais marcantes personalidades que ajuda-
peso Bandidos que antes praticavam assaltos a mão ram a construir o século XX, cumprindo com obstina-
armada, hoje são golpistas. Essa mudança deve-se ção longa e exitosa trajetória de jornalista e empresá-
ao fato de ser mais fácil arrancar dinheiro com os gol- rio, cujo exemplo reforça em cada um de nós, brasilei-
pes, pois normalmente os estelionatários não usam ros de todas as gerações, a certéza de que o trabalho
da violência. é o mais poderoso instrumento para a transformação

A quantidade de crimes auxiliados pela eletrôni- dos sonhos em realidade.
ca e que envolvem grandes cifras cresceu assustado- Foi ele um homem que enxergou além do seu
ramente, e os golpes mais simples, como "boa noite, tempo. Ousado nas ações, firme nos propósitos, de-
cinderela", "bilhete premiado", "jogo das tampinhas" e terminado nos objetivos, alcançou em vida o reconhe-
outros, ficaram em segundo plano. Hoje, os golpes cimento geral pelos relevantes serviços prestados ao
mais comuns praticados pelos bandidos são o da Brasil. Tinha defeitos e virtudes, mas estas acabaram
venda de carros e celulares roubados, chegando a sobrepondo-se àqueles, sobretudo pela dimensão da
render mais de 1 milhão de reais. obra que edificou e legou para a posteridade.

SI'. Presidente, creio que as penas menores Poucos viveram tanto com tanta intensidade po-
para esse tipo de crime têm estimulado e atraindoes- Iítica como o DI'. Roberto Marinho. Na condição de jor-
ses vigaristas. Hoje, a condenação máxima para este- nalista, cobriu o fim da República Velha com a Revo-
lionato é de 5 anos de reclusão, pois trata-se de crime lução de 30, conheceu os bastidores da Era Vargas,
contra o patrimônio. Mas, muitas vezes, esses crimi- acompanhou a redemocratização de 45, vivenciou os

anos de desenvolvimentismo de Juscelino Kubitsnosos não costumam ficar presos por muito tempo, e
chek, testemunhou a renúncia de Jânio e o calvário

outros tantos sequer são pegos.
de Jango, viu os militares assumirem o poder em

Gostaria de fazer aqui um alerta a toda popula- 1964, assistiu à edição do AI-5, registrou a derrocada
ção, principalmente aos mais idosos, para que fiquem da ditadura e o surgimento daNova República, que se
atentos a qualquer oferta de ganhos fáceis, automó- seguiria dos Governos José Sarney, Fernando Collor,
veis e celulares com preços bem abaixo dos pratica- Itamar Franco, Fernando Henrique e, por fim, Luiz
dos pelo mercado, bilhetes, consórcios e tantos ou- Inácio Lula da Silva.
tros. Fujam, verifiquem, investiguem! O Brasil do século XXI, País que ainda sofre

Afinal, o procedimento desses criminosos é com as contradição de ser a 8a economia do planeta e
quase sempre o mesmo; o que muda é forma de apli- ostentar a pior distribuição de renda do mundo, vai
cal' os golpes. sentir muito a falta do DI'. Roberto Marinho. Com ele,

Era o que tinha a dizer. desaparece uma época que produziu acentuadas
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMOB - GO. Pro- mudanças na vida nacional e foi protagonizada por

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e grandes homens, entre os quais destaco Barbosa
Srs. Deputados, venho hoje à tribuna da Câmara dos Lima Sobrinho, Alceu Amoroso Lima, Hélder Câmara,
Deputados manifestar minha solidariedade à família Carlos Lacerda, Tancredo Neves e Ulysses Guima-
Marinho e meu profundo sentimento de pesar pelo rães, além de outros.
passamento do extraordinário empreendedor e admi- Associo-me à tristeza de O. Lily, dos filhos Ro-
rável figura humana que foi o DI'. Roberto Marinho, berto Irineu, João Roberto e José Roberto e de toda a
Presidente das Organizações Globo e membro da família Marinho pelo falecimento desse ilustre brasile-
Academia Brasileira de Letras. Trata-se de perda irre- iro e lhes apresento as minhas condolências, solidari-
parável. zo-me também com as Organizações Globo.

O Brasil deve muito a esse homem notável, que Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
por 78 anos trabalhou interrupta e incansavelmente O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS
pelo desenvolvimento social, político, econômico e (B1oco/PL -- MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
cultural do País. As Organizações Globo são um mo- Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez,
dE~lo empresarial para todo o mundo, impondo-se pela mostra-se indispensável a contribuição da Federação
aprimorada qualidade de seus produtos e pela ampli- das Indústrias do Estado de Minas Gerais ao desen-
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volvimento econômico e à evolução das grandes
questões nacionais. Sempre participante, sempre
responsável, a entidade não apenas defende com
competência os interesses do setor ou do Estado;
mais do que isso, mantém-se atenta ao debate políti
co-institucional, oferece subsídios às discussões de
interesse coletivo, colabora com o amadurecimento
do debate em nível nacional.

Tal como vemsendo insistentemente destacado
pela atual direção, a cargo do brilhante empresário
Robson Braga de Andrade, a atuação daFIEMG par
te do pressuposto de que o Brasil deverá enfrentar,
nos próximos anos, o maior de seus desafios. Tra
ta-se de promover, em tempo recorde, uma agenda
de crescimento econômico sustentável e um pacto
solidário que, de fato, permita a superação de um dé
ficit social secularmente acumulado. Para tanto, im
põe-se de modoprioritário a desoneração do sistema
produtivo.nacional e a definitiva inserção de nossa
economia nos mercados globalizados.

Tendo em vista tais objetivos, que exigem um
esforço conjunto do Governo e da sociedade, a
FIEMG vem participando, no âmbito de uma grande e
articulada ação empresarial, da discussão estabele
cidaem torno das reformas tributária e previdenciária,
que hoje encabeçam a pauta nacional.

Em um documento·precioso, .em que pondera
ções e sugestões se alinham de forma extremamente
coerentEl e fundarnentada, a.Federação considera a
necessidade premente de uma ampla reforma tributá
ria, capaz; de favorecer o real e •imediato crescimento
econômico. Preconiz~ndo a instituição de um sistema
tributário m€lis simples e mais eficaz, mais moderno e
mais transparente,. aC?mP€lnhado da ampliação da
basedecontribuintese da desoneração da produção,
o dqcumento·e)(preSSa, basiçamente, a.preocupação
com as distorç?~sdeumsistemaoneroso, complexo
e injusto, que favorece o desemprego, a sonegação e
a reéessão.

Encarecendo o foco na competitividade e no
crescimento, na isonomia tributária e na simplificação
dosi~erna,a FIEMG temo cuidado de apontar al
guns riscos da atual proposta, no que se refere, inici
almente, à possibilidade de um aumento da carga tri
butária, cujo volume atual,.sem sombra de dúvida, já
responde por boa parte do chamado Custo Brasil.
Mostra,€lind~, como seriam importantes a eliminação
da Gumulatividade tributária, que afeta de ponta a
ponta a cadeia produtiva, especialmente no que se
referEl. à •CPMF; a desoneração das exportações,
acompanhada da tributação para as importações; e,

sobretudo, a simplificação e a segurança nas regras
de aplicação do ICMS.

Em nosso entendimento, Sr. Presidente, são
contribuições desse porte que trarão amplitude e se
gurança aos debates, na medida em que represen
tam a perfeita inserção de todos os segmentos da so
ciedade, no caso o setor produtivo, ria discussão dos
temas de interesse nacional. Com sua participação, a
Federação mineira demonstra, mais uma vez, que
tem sido fundamental no desenvolvimento da indús
tria do Estado, sempre orientando, informando e ana
lisando, tendo em vista a eficiência empresarial e a
qualidade da produção. Com um histórico de grande
desempenho e larga experiência, que se estendepe
las áreas de consultoria econômica, tributária, traba
lhista e jurídica, relações internacionais, relações sin
dicais, meio ambiente, assuntos legislativos, capitali
zação e financiamento, a FIEMG coloca-se à mesa de
negociações com muito a oferecer em favor do País,
pormeiodo debate eda elaboração das melhores so
luções.

Nossos cumprimentos, assim, mais uma vez, ao
Dr. Robson Braga de Andrade, pela grandeza do tra
balho realizado à frente das indústrias mineiras, certo
de que, neste delicado momento de transição refor
mista, sua participação será de grande validade para
o processo e para o futuro deste País.

Muito obrigado.

Durante. o discurso do Sr. José Santa
na de Vasconcellos, o Sr. Takayama, § 2 0 do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
InOCêncio Oliveira, 10 Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se ao

v- GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Zé Geraldo.
S.Exa. disporá de 25 minutos na tribuna.

O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, to
dos aqueles que me ouvem neste momento, quero
manifestar também meus pêsames aos parentes e
amigos do jornalista e empresário Roberto Marinho.

Após 2 dias de intenso trabalho, de muita discus
são, e quase 2 noites de votação da reforma da Previ
dência, venho a esta tribuna para tecer alguns comen
tários sobre os primeiros 6 meses do Governo Lula.

Começo, falando das ações desenvolvidas pelo
Ministério de Desenvolvimento Agrário, que são: a re
cuperação do Sistema NaCional de Assistência Técni-
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ca e Extensão Rural e o lançamento do Plano Safra Historicamente, apenas os grandes produtores
para Agricultura Familiar 2003/2004. tinham acesso aos bancos. Embora 50% dos alimen-

a Plano Safra contará com um crédito de R$5,4 tos que chegam à mesa dos brasileiros sejam produ-
bilhões. É o maior volume de recursos destinado a es- zidos pela agricultura familiar, os pequenos produto-
ses agricultores na história do País, o que vai permitir res quase não tinham acesso aos bancos. E, quando
aumentar de 970 mil para 1,4 milhão o número de tinham, não era em situação favorável.
contratos do Programa Nacional de Fortalecimento No Ministério Extraordinário de Segurança Ali-
da Agricultura Familiar - PRaNAF. mentar e Combate à Fome, as iniciativas do Governo

No mesmo caminho, o Ministério da Agricultura, para acabar com a fome e a miséria no País, somadas
Pecuária e Abastecimento trabalha pela implantação às ações da sociedade, vêm alcançando resultados
do Seguro Rural, que tem como objetivos garantir bastante positivos. De um lado, temos ações imple-
renda aos produtores, em caso de perdaspor produti- mentadas para combater as causas estruturais da
vidade ou receita, ao viabilizar operações de seguro fome e da pobreza e, ao mesmo tempo, assegurar
privado rural; facilitar aos produtores e agentes eco- que haja comida na mesa de quem mais precisa. Ao
nômicos contratarem financiamentos e operações co- contrário do que dizem os opositores da mudança, os
merciais, substituindo garantias patrimoniais e aval; quais qualificam o programa como assistencialista, o
estimular o mercado de seguro privado, disponibili- Fome Zero é um conjunto de ações que estão sendo
zando informações de zoneamento agrícola e estatís- implementadas gradativamente. a objetivo é promo-
ticas sobre agricultura e clima; e subsidiar os produto- ver medidas para garantir segurança alimentar e nu-
res em c~so de perdas, dentro das normas da aMC. tricional a todos os brasileiros. As iniciativas envolvem

Há ainda a operação especial de compra direta vários Ministérios, as 3 esferas de Governo - federal,
de alimentos da agricultura familiar, por meio da estadual e municipal - e a sociedade civil.
Conab, que tem como meta garantir renda aos pe- Nesse sentido, os números demonstram que, a
quenos produtores, atender a programas sociais de cada dia que passa, mais e mais brasileiros se enga-
erradicação da fome e recompor os estoques públi- jam no esforço para acabar com a fome no País - é o
coso Serão, em todo o País, 65 pólos criados pela mutirão contra a fome e a miséria. Já são mais de
Conab para comprar e classificar os produtos. A ope- 1.000 as empresas inscritas para usar a logomarca
ração objetiva ainda impedir que os intermediários se do Fome Zero e promover ações de solidariedade; 55
apropriem de parte da renda dos pequenos produto- empresas e entidades certificadas como Parceiras do
res, que não têm acesso aos mercados. Fome Zero; 34.254 postos de coleta de alimentos no

a Plano Safra 2003/2004 tem como principais li- País; e mais de 300 Municípios contam com centros
nhas de ação: medidas de apoio à produção e comer- de recepção e doação de alimentos. Até 20 de junho
cialização agropecuária; programas de investimento passado, os postos do Banco do Brasil, da Caixa Eco-
para alavancar a competitividade; geração de empre- nômica e dos Correios arrecadaram 1.503 toneladas
go e renda e modernização da agricultura familiar - de alimentos para o Programa Fome Zero.
Proger Rural; incentivo à produção de alimentos bási- a Governo Lula implantou medidas substancia-
cos; e recomposição de estoques públicos. Para a sa- is para a decolagem do programa, tais como o Car-
fra 2003/2004, houve um aumento de 25,8% no volu- tão-Alimentação, que garante R$50 por mês para os
me de recursos destinados ao crédito rural. beneficiários, o qual já contempla 128.856 famílias de

Todas essas ações nos mostram os números do 158 Municípios do Nordeste e norte de Minas Gerais.
agronegócio. A balança comercial agropecuária re- Com essa ação, resolvemos o problema imediato da
gistrou, neste semestre, um saldo recorde, obtendo o fome e garantimos a cidadania do atendido, porque,
valor US$16,2 bilhões de dólares, 40,7% superior ao enquanto matamos a fome, estaremos matando outro
registrado no mesmo período do ano passado. mal maior: o analfabetismo. Uma das contrapartidas

Ainda nas áreas agrária e agrícola, ressalto a para a família receber o benefício do Cartão é partici-
medida provisória encaminhada pelo Governo Lula par de cursos de alfabetização.
(hoje Lei n° 10.696/03), que possibilitou a renegocia- A distribuição de cestas básicas em caráter
ção e o alongamento das dívidas da agricultura famili- emergencial é uma das ações previstas pelo Fome
ar oriundas de operações de crédito rural, benefician- Zero. a programa prevê ainda atendimento aos
do cerca de 850 mil famílias. Ressalto que, pela pri- acampados e a comunidades indígenas e quilombo-
meira vez na história, um governo prioriza a agricultu- las. Foi iniciada a distribuição de alimentos para
ra familiar. 113.909 famílias em 626 acampamentos.
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Para os indígenas de Mato Grosso do Sul estão
sendo financiadas ações estruturantes para mais de
11 mil famílias. O Estado foi escolhido por apresentaro
maior índice de mortalidade infantil e desnutrição. São
R$5,5 milhões para ações como a expansão da. agri
cultura para o consumo próprio, manejo de'solo, cria
ção de pequenos animais e incentivo ao artesanato.

Pela primeira vez na história deste País, os re
manescentes de escravos recebem do Governo Fe
deral uma atenção digna. A partir deste mês, 14.962
famílias de 142 comunidades quilombolas de todo o
País serão beneficia.das por cestasbásicas. A Funda
ção Palmares, parceira. no convênio assinado em
maio, está. cadastrando as famílias para serem bene
ficiadas pelo Cartão-Alimentação. A ação emergenci
al sinaliza aclara intenção do Governo Lula de pagar
a grande dívida da Nação com essas c9mUhidades.

O valor do .. repasse da merenda da pré·escola
foi ampliado de. A$0,06 para H$0,t3 por dia, valor
equivalente ao do Ensino Fundamental.

Já começamos a mapearas áreas do semi-ári
do para construir 21 mil cisternas; 10mH serãocons·
truídas comrecursos da Federação Brasileira de Ban
cos -FEBRABANe outras 11. mH ~erão construídas
com rec~rsos federais. O investiment~ previsto éde
R$32,5. milhões. A opra vai priorizar mão-de-obra e
material das localidades. Também está prevista a ca
pacitação dos beneficiados. para que .a água. retida
seja tratªdapara consurn? Foi criada ainda uma linha
de crédito dentro. do Plano. de Safra 2003/2004,. o
Pronaf Semi-Árido, destinada à construção de peque
nas obrashídricas.

OPr9grama de Ações Integradas de Convivên
cia comOSe.rni·Arido - Conviver vai beneficiar mais
de 550 milfamHias em 2003 e .1.200 Municípios de
Pernambuco,F'l:iraíba,.Piauí, Sergipe e AIªgoas, norJ
te de Min~sGerais{Valesdo Jequitinhonha e doMu
curi)enort~<:lo Espírito Santo. A expectativa éaten
der l,3milhã~ de famílias nos próximos anos. O
Conviverconl~mpla várias ações lançadas no Plano
Safrª eprojetos pªra manutenção da família no cam
po, como oProjeto Crédito Fundiário e Combate à Po
brezaHurál.

Coml"eíação.à Farmácia Básica., foi ampliado o
volume.def~passes para compra de remédios da far
mácia bá!3ica (antibióticos, •antitérmicos e analgési
cos) d~H$l para R$2por habitante, nos Municípios
atendidospelo Programa Fome Zero.

C)G.oyerno Lula trªbalha firme. na implantação
do Progra!Íla. Naciom:lI de Estímulo ao Primeiro
Emprego. i\ntes mesmo da aprovªção do projeto de
lei no Congresso Nacional, o Ministério do Trabalho e

Emprego já treinou todos os coordenadores do SINE
e das centrais sindicais para operarem o sistema que
irá gerenciar o programa.

O Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro
Emprego tem por objetivo criar incentivos para que
3,4 mHhões de jovl?ns brasileiros sejam inseridos no
mercado de trabalho. A proposta estimula emprega
dores a contratar esses jovens e também a ampliar o
processo de capacitação .. profissional. As empresas
pequenas, com faturamento de até R$l ,2 milhão, re
ceberão R$200 durante 6 meses. Já as empresas
maiores receberão R$100 por jovem contratado. O
Programa já atinge 150 mIl jovens, quejá estãorece
bendo capacitação para ingressar no mercado de tra
balho. Aproposta ainda estabelece que as empresas
ficqrão obrigadas amanter o empregodurante, no mí
nimo, .12 meses. O Governo já anunciou a destinação
de R$1 00 milhões paraaplicação em linhas de crédito
para os jovens empreendedores.

Na área da educação, o Governo trabalha firme
para erradicar .0 analfabetism? do País. Antes de
2006,·Deputado Pimenta, teremos alfabetizadocerca
de 16 milhões depessoas emnosso País. Para isso, o
MinistroCristovam Buarque firm~u parcerias comor
ganismosgovernamentais ~ não-governamentais, ini
ciativaprivada e setores i~t~re~sados em desenvol
ver pr()gralllas 9ue colabor~mp~raa erradicação do
analfªbetismo no Brasil. Este ano, o Ministério assi
nou convênio com. a Fundªção Banco. do Brasil, a
Confederação Nacionaldq'?dústria, CNI, o S~rviço

Nacional da Ind~stria,SESI,.~ outros. Anteontem, dia
5 de agosto, o P~of. CristovalllBuarqueassinou proto
colo de i?tençõ~scorr 45 repr~sentantesde universi
dades para futuros convênios c~rro programa.

Da.mesma forma,o. Minist$rio da Saúde vem
trabaltlandp para alllelhoria do ~US, umdos maiores
sistema~de saúde do mundo., s~ndo o único a garan
tir assistência integrElI e gratllitapara a totalidade da
popul~çã9.Suared.e $ compost~:p?r63.650 unidades
amb~lªt?riais, que re~lizamem rnédia15~ milhões de
procedimentos/ano e 5)94 u1idad~~.pospitalares,
com um total de. 441.0~5 leit9~'. responsáv~is por
maisqe 900.000 internações porm~s,perfazendoum
totaICie11,7111i1hões .deihtfJrn~ç~esJano. Para isso
serão implantadas 4.000nov<2lsequip~sdo Prowama
Saúge da F~mfliª - PSF, e 3.0~o. equipes de saúde
bucal. O Minist~rio já.8umentOLJ () va.lor do PAB de
R$10,50paraH$12,OO. Aumel1t0u o repasse da Far
máci~ básica deH$l parafi$f,nosf\A~nicfpiosdo
Fome Zero, e está implantan~o;erviçosderesgate e
atendirnentopré-hospitalarem Municípios de mais de
100 mil habitantes.
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Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Paulo
Pimenta, pelo Rio Grande do Sul.

O Sr. Paulo Pimenta - Deputado Zé Geraldo, fiz
questão de vir ao plenário para cumprimentá-lo e falar
ao povo brasileiro, em especial ao povo do Pará, da
convicção de que seu trabalho de Deputado Federal
orgulha a Casa, o nosso partido e seu Estado. Desta
cada liderança dos produtores rurais e da agricultura
familiar,V Exa revelou-se não apenas um Deputado
que trata somente desse ou daquele assunto, mas
sobretudo um Parlamentar na plenitude da expres
~io, neste momento histórico do País; ou seja, um re
presentante popular com dignidade em sua conduta.
A cada sessão, semana após semana, V. Exa de
monstra coragem histórica e ousadia, e esteve sem
pre na linha de frente em defesa das ações do Gover
no. Registro em seu pronunciamento nosso reconhe
cimento ao seu trabalho, à sua conduta e ao seu de
sempenho, motivo de orgulho para o nosso partido e
o País.

O SR. ZÉ GERALDO - Agradeço a V. Exa o
aparte. Com certeza, sua coragem e determinação na
Casa serviram de estímulo também para o trabalho
que muitas vezes não é muito fácil, a exemplo dos 2
últimos dias. Hoje, às 5h, saímos daqui exaustos, mas
cumprimos nossa tarefa. O povo brasileiro nos elegeu
para isso. Temos passado por momentos difíceis.
Pessoas que estão de fora não entendem muito bem
os desafios de um Parlamentar, que deve atuar dentro
e fora do plenário, no âmbito legislativo e na socieda
de, debatendo mudanças que nem sempre são sim
páticas, como a reformada Previdência. Muita gente
está contra as reformas e falta com a verdade ao pas
sar as informações à sociedade.

O Sr. Paulo Pimenta - Deputado, ainda aguar
do o café que V Exa colherá, torrará e me trará de pre
sente do Pará!

O SR. ZÉ GERALDO - Deputado, estou deven
do a V Exa um café colhido por mim. Convido V. Exa
para juntos torrarmos, fazermos e saborearmos um
café orgânico, sem nenhuma mistura, porque tam
bém defendo e pratico um pouco de agricultura orgâ
nica. Fique tranqüilo porque pagarei minha dívida
com VExa.

Prossigo, SI'. Presidente.
É bom lembrar que essas e várias outras ações

do Governo estão sendo implementadas ainda com
parcos recursos herdados do Orçamento do Governo
anterior. Para a mudança que esperamos fazer, e fa
remos, será necessário preparar o País com as refor-

mas estruturais que já se fazem em tempo recorde.
Nós e o povo temos pressa.

E, por falar em reformas, SI'. Presidente, Sr~. e
Srs. Deputados, não poderia este Deputado furtar-se
à defesa da reforma da Previdência.

Antes, porém, ouço com prazer o nobre Deputa
do Adelor Vieira.

O Sr. Adelor Vieira - Sr. Deputado Zé Geraldo,
cumprimento V. Exa pelo pronunciamento, mormente
quando fala sobre a questão agrária cuja reforma é
tão necessária e importante quanto à da Previdência.
Gostaria que o Governo Federal desse a atenção de
vida às reformas estruturais que já se fazem em tem
po recorde, até porque, assim como no seu Estado, o
Pará, em Santa Catarina, embora privilegiado pela di
versidade de produção, por incrível que pareça, tam
bém há mobilizações e muitos acampamentos. Te
mas lá a política de agricultura familiar que vem se
mostrando muito produtiva e salutar. No que diz res
peito à pesca, temos a Casa Familiar do Mar, iniciati
va pioneira com grandes resultados e que poderia ser
utilizada pelo atual Governo. Meu aparte, nobre De
putado, é no sentido de que, a exemplo do que o Go
verno do Presidente Lula está fazendo com relação
às reformas previdenciária e tributária, chamemos os
Governos estaduais. Dessa forma, poderíamos dividir
a responsabilidade da reforma agrária e de alguns tri
butos, como o ITR, com os Estados, pois os Governos
Estaduais estão mais próximos dos problemas, e uni
dos poderemos realizar a verdadeira reforma agrária
que o País espera há muitos anos. Vários Presidentes
e Governos foram eleitos à custa desse discurso, que
até hoje só foi balela, mas creio piamente que ainda
se fará muito mais nesse particular, desde que cha
memos os Estados, façamos um real levantamento
da situação socioeconômica dos acampados e reali
zemos um verdadeiro leilão, no sentido inverso, de
propriedades rurais colocadas à disposição do Go
verno para assentar essa gente para uma reforma
agrária justa. É nessa direção que esperamos ver o
Governo caminhar, a fim de atender os carentes e so
fridos do Brasil, país continental cuja economia está
essencialmente calcada na qualidade de sua gente,
de sua terra. Ainda poderemos ser o celeiro do mun
do, se fizermos isso com a devida responsabilidade.
Parabenizo V. Exa pelo assunto que aborda esta tar
de, Deputado Zé Geraldo.

O SR. ZÉ GERALDO - Agradeço o aparte de V
Exa Com certeza, a reforma agrária neste País não é
só um problema do campo, mas também da cidade;
não é só um problema econômico, mas também soci
al. Na medida em que fixamos os integrantes de uma



DURANTE O DISCURSO DO SR. ZÉ
GERALDO, O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA,
1o VICE~PRESIDENTE, DEIXA A CADEIRA
DA PRESIDÊNCIA, QUE É .OCUPADA
PELO SR. TAKAYAMA;§ 2 0 DO ART. 18
DO REGIMENTO INTERNO.

O SR. PRESIDENTE (Takayama) - Concedo a
palavra ao nobre. Deputado Wagner Lago, para uma
Comunicação deUderança, pelo.PDT.

O SR. WAGNERLAQO (por - MA. Como lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há pou
co comecei a justificar a minha conduta com relação à
reforma da Previdência.
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família na terra, eles não mais irão para a cidade en- que o servidor público será atingido. No entanto, a es-
grOssar a leva de desempregados, tendo de receber o magadora maioria, mais de 80% dos servidores, nada
Cartão-Alimentação, com o qual apenas, sabemos, sofrerá, a não ser aceitar o novo limite de idade para
não será possível sobreviver. se aposentar. No outro lado do setor produtivo do

Antes de terminar o meu pronunciamento, ouço País, o trabalhador celetista só terá a ganhar com a
o aparte do Deputado Wagner Lago. ampliação do teto de R$1.869,34 para R$2.400,OO.

O Sr. Wagner Lago - Nobre Deputado Zé Ge- Fala-se que a reforma objetiva privatizar a Previ-
raldo, o Pará está de parabéns por ter mandado um dência. Não é verdade. A lógica nos mostra um futuro
representante do jaez de V. Exa A agricultura familiar é bem diferente. Ora, o aumento do teto para R$2.400,00
fundamental. O meu Maranhão e o Estado de V. Exa reduzirá o número de assalariados com necessidade de
são Estados ricos, mas foram vítimas de grandes pro- recolher à previdência complementar, porque vai con-
jetos, sobretudo dos projetos de incentivo fiscal, que templar mais trabalhadores. Portanto, está provado: a
terminaram por expulsar os lavradores das terras. O reforma fortalecerá o sistema público em detrimento do
projeto pequeno, oprojeto daagricultura familiar é-V. privado.
Exa tem razão - o início da solução do drama do cam- Do jeito em que a matéria é colocada pelos opo-
po. Nós, em São Luís, por. exemplo, conseguimos sitores da mudança tem-se a impressão de que todos
conceber, depois de muita dificuldade, o consórcio da t d ... - ·b· .
produção, que é a reunião de 10 ou 15 Municípios os aposena os e pensionistas vao pagar contn UI-

com a. mesma vocação, no sentido de obter tecnolo- ção de inativos. Que mentira! Somente parcela míni-
gia para que o homem do campo saia das dificulda- ma dos servidores públicos contribuirá depois de pa-
desem que vive. Só há tecnologia para0 grande pro- rar de trabalhar. A grande parte dos aposentados do
jeto; não há para o pequeno. Levamos a experiência serviço público estará livre de qualquer cobrança,
que concebemos aos Ministros Roberto Rodrigues, porque quem ganha até R$1.200,OOfica isento.
daAgricultura, e José Francisco Graziano, da Segu- Fala-se quea reforma da Previdência é uma exi-
rança Alimentar, para que o Governo faça uso dela. gênciadoFMI. Ora, besteira maior não poderia exis-
Quero, comovelho .eleitor de Lula, que o Governo dê tir! A reforma é de interesse do povo brasileiro. Ela é
certo. Sou contra que o Governo Lula priorize a refor- de interesse da grande maioria dos assalariados pú-
ma da .Previdência. de forma açodada, dando assim blicos e privados deste País, em detrimento de uma
continuidade ao processo de desmonte do Estado. minoria de privilegiados. Ela é indispensável e terá
Mas, com relação aos avanços do Governo nessas f· 't .. . . it . b d'
áreas, parabenizoV.Exa Acho queocaminhoparaos queserel a agora, para que se ev.e a que ra o SIS-

nossos Estados. éa pequena agricultura, a agricultura tema. Portanto, ela é justa e universal. É justa porque
familiar, a Casa Félmiliar Rural, queo companheiro ci- mantém os direitos de quem já está em condições de
tou.Aí, sim, haveremos de fazer como fez a França na se aposentar. Éju~tl:lporquemantêm a integridade da
década de 1950, quando o lavrador francês estava aposentadoria para os atuais servidores. É justa por-
migrandopara as cidades; .umhomem da Igreja qató- que manterá a paridade paraquem já e.stáno serviço
Iica, um padre, concebeu.à.escola familiar rural. E ela público. E é universal porque beneficiará a grande
qu~ segura, ensina e.mantéma raiz do cidadão, que, maioria dos trabalhadores brasileiros.
além de lavrador, torna':se um agente do desenvolvi- Era o quefinha a dizer. (Muito beml)
mento econômico local. Parabéns a V. Exa.!

O SA. ZÉ GERALDO - Agradeço a V. Ex" o
aparte.

Concluo, Sr. Presidente.
No prOcesso de debate sobre a proposta da re

forma da Previdência, as informações corretas convi
veramcom argumentos incompletos e deturpados, os
quais têm a clara intenção de confundir a população
brasileira, principalmente o servidor público sobre os
reais efeitos da ma.téria.É pois o meu dever, como re
presentante do povo, esclarecer os equívocos que es
tão sendo difundidos pelos inimigos da reforma, pelos
inimigos da mudança.

Fala~se como se as mudanças fossem atingir a
todos os trabalhadores. Não é verdade. É verdade
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Na minha opinião, a reforma da Previdência não co, liquidar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito;
é adequada ao País. Outro modelo deveria ser adota- vai bater à porta do Supremo Tribunal Federal.
do para que o Estado fosse fortalecido; não que ele Não haveremos de resolver a questão econômi-
deva ser hipertrofiado, mas tem de ser forte o bastan- ca do País brigando por níqueis, centavos, parcelas
te para assegurar aos cidadãos os direitos fundamen- dos vencimentos do funcionário público. Temos de
tais. O que não pode é o contrário, como tem aconte- fazê-lo, sim, diminuindo primeiramente a taxa de ju-
cido desde o Governo Fernando Collor, tendo conti- ros, como fez o Presidente da Argentina. Lá o percen-
nuidade no Governo Fernando Henrique: o desmonte tual é de 18%; aqui, com a diminuição de 1,5%, já
do Estado. economizaram 4 bilhões de reais.

Imaginem os senhores que a Polícia Federal do Por isso, Sr. Presidente, representando o PDT,
Distrito Federal tem a segurança feita de forma priva- venho à tribuna dizer que daremos ao Governo Lula o
da. Ora, Sr. Presidente, não é este o tamanho do apoio honesto - um apoio que critica, não o que se en-
Estado que queremos. Antes de tudo, ele tem de res- quadra às custas até da própria consciência. Fecha-
peitar a Lei Maior - não pode atropelar a Constituição mos questão na posição de que taxar inativos e tirar di-
Federal- e tem o dever de promover o bem-estar dos reitos dos aposentados significa continuar com o des-
cidadãos. monte do Estado, do qual o servidor é o braço direito.

É bom lembrar que os servidores públicos têm O SR. PRESIDENTE (Takayama) - Concedo a
direitos adquiridos em ato jurídico perfeito. Que tipo palavra ao Deputado Giacobo, para uma Comunica-
de Estado é esse que enfraquece o seu braço direito, ção de Liderança, pelo Bloco Parlamentar PUPSL.
o funcionário público? Que tipo de qualificação terá S.Exa. dispõe de 3 minutos para seu pronunciamento.
uma pessoa que ainda pense em ingressar profissio-
nalmente nas universidades ou na Justiça, na condi- O SR. GIACOBO (Bloco/PL - PR. Como Líder.
ção de juiz ou de promotor público, agora com essa Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
perspectiva de salários tão baixos, principalmente Sras. e Srs. Deputados, nossa sociedade está alar-
com as novas medidas relativas à aposentadoria? mada pelas constantes e cada vez mais intensas ma

nifestações de violência.
Sr. Presidente, queremos um Estado indutor do

desenvolvimento. Mas como ele fará isso se não ofe- Essa violência que assusta a família brasileira já
rece segurança jurídica? Sem isso, não existe Estado. não está restrita à criminal idade urbana, aos assaltos,
Que segurança jurídica há hoje? O atual Governo afir- aos seqüestros e assassinatos, ao narcotráfico, à ex-
mou ao mundo inteiro, sobretudo ao mundo financei- ploração de crianças e mulheres, ou ao tráfico de se-
ro, que respeitaria os contratos existentes no País. No res humanos. A explosão de violência que tira a paz
entanto, o primeiro contrato que quebra é como seu no campo e na cidade é mais triste, pois é uma luta
servidor, aprovado em concurso público, nomeado e entre irmãos; é a disputa por terra e por teto de um
efetivado funcionário através de contrato, de ato jurí- contingente de brasileiros que se encontram à mar-
dico perfeito. gem do mercado de trabalho, desprovidos de teto, de

Pois bem, Sr. Presidente. Volto a esta Casa, educação e de assistência à saúde.
após 2 meses de licença, para cumprir tarefa política. Infelizmente, no entanto, essas pessoas - sofri-
Torço muito para que novo Governo dê certo, para das, famintas e desvalidas - estão servindo de massa
que aproveite bem a legitimidade que conseguiu nas de manobra para outro grupamento, minoritário, radi-
urnas, direcionando os serviços públicos principal- cal e com objetivos nitidamente revolucionários e anti-
mente para as áreas de saúde, segurança pública e democráticos.
geração de empregos. Não alcançaremos o almejado São radicais da desesperança, partidários do
desenvolvimento com a continuidade do desmonte do "quanto pior, melhor". Não estão preocupados em re-
Estado nem com a taxa de juros em insuportáveis pa- solver os problemas brasileiros, mas tão-somente em
tamares. Como nenhum outro país, o Brasil tem po- agravar a crise que vivemos para dela tirar partido.
tencial para crescer, e, no entanto, apresenta um dos São os incendiários do caos, que pregam a reforma
piores indicadores sociais de todo o mundo. agrária utópica; lideram pessoas das quais querem

Sr. Presidente, não é este o Brasil que quere- fazer camponeses à força, pessoas que nunca, assim
mos. como eles próprios, usaram a própria força no cabo

Meu partido não vai ficar parado diante da tenta- de uma enxada, ou num trator; jamais jogaram uma
tiva de se quebrar o contrato com o funcionário públi- semente na terra ou curaram um animal.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos produzir, sentem-se no dever de lutar para preservar
diante de um cenário de conflito que requer discemi- suas conquistas.
mento, bom senso, equilíbrio, mas também exige Na vida social e política é comum se repetir a lei
energia e decisão. Mais do que nunca é preciso saber da Física, segundo a qual a cada ação corresponde
separar o joio do trigo, para que não se cornprometa uma reação igual, em sentido contrário. Mas é conve-
toda a colheita. niente lembrar que as forças sociais podem, com cer-

De um lado, um grupo de pessoas dispostas a ta facilidade, perder o controle.
invadir, ocupar, depredar, saquear, incendiar e des- Portanto, é mais do que hora, é urgente, que o
truir, e para isso não têm limites ou escrúpulos de se Estado intervenha com firmeza, equilíbrio e bom senso
utilizar da ingenuidade e necessidade alheias. De ou- em busca da paz no campo. Epreciso' deSarmar essa
tro, gente que é da terra, com tradição e longos anos bomba relógio que ameaça toda a nossa sociedade.
de experiência emproduzir. São famílias que há gera- É fundamental que haja a identificação e a res-
ções se dedicam à vida no campo e que ao longo de ponsabilização dos profetas do caos, dos que estão
anos de trabalho duro conquistaram a capacidade e a dispostos a levara discórdia e ,adesordem ao campo.
habilidade de tirar os melhores frutos da terra. Apesar das fundadas dúvidas de que esses agitado-

São esses os que alimentam o Brasil; geram res n~o estão dispostos. ao diálogo democrático e
27%dos empregos equase 40% do PIB. São esses construtivo, talvez seja indispensável, mais uma vez,
trabalhadores que desconhecem relógio de ponto, a busca do diálogo e da negociação.

. ~ d d . I "d d d' d . A sociedade majoritária, o poder constituído epOIS saoacor a os peanecesslàee pro uZlr e
só dormem para recuperar forças paranovo dia de as autoridades responsáveis não podem se isentar
trabalho. Nél sua grande maioria, são pessoas sim- da iniciativa de, após a busca do diálogo, impor a lei e

a ordem.
pies, masnão ingênuos ou maI4nforrnado$. Dominam E a hora é esta, para que fique bem delimitado o
tecnologia~ que permitiram ao Brasil duplicar sua pro- que é um legítimo movimento social reivindicatório e o
dutividade agrícola, nos últill10s 15 anos.Estão Iiga- , . -'d I" . b I
d ' b I . t . . d d' . que e uma agltaçao I eo oglca que usca a imp allta-

os as • osas In ernaClonalS ·e. merca onas, pOIS ção de um regime ditatorial e estranho às nossas tra-
são eles que têm garantido oequilí(:jriomínimo de dições e aos anseios de nossa sociedade.
noss.as contas exte.mas, graças a um superávit de E ' 'I'f .
mais deUS$20 bilhões. •ste e uma erta que '. aço a todos, diante de

P . b . . . I b '1' uma ameaça efetiva de r()ll1pimento da paz e a im-
•OiS .• em, caro~ co egas, esses rasl elros que plant~çãode zonasde violência incontrolada em nos-

não desaniOlam diante de uma safra frustrada, que so País, em prejuízo de todos.
não se curvam diante da geada, da praga ou da seca, Muito obrigado.
estão, comO nunca, em estado de alerta.

OSA. PRESIDENTE (Takayarna) - Dando
Estão receosos hão da resposta da terra ou do

mercado, fatores que eles aprenderam a enfrentar. Estão prosseguimento ao Grande Expediente, concedo a
palavra ao.nobre Deputado Paulo Lima.

temerosos éda violência que vem se infiltrando no cam- O SR. PAULO LIMA (PMDB _ SP. Sem revisão
po, desrespeitando o trabalho honesto e dedicado.

N . d .. do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
., êssesve(é\deirosprodutores,a ligação com a brasileiros, os cometas têm luz brilhante e atraves-

terra é atáyica. Nã()conseguem sonhar o futuro sem sam o.céu, causando-nos espanto e admiração. Na
estarplanttindo e crial1do. Daí vem ~ força com que se sua vida curta, os satélites apenas projetam luz a ou-
ligam à.. s terra.s. q....ue cultivam e amam e de onde não t t' .. ti' , . tA b 'Ih, ros as ros e ases re as genulnas que em o , n o
admiteOls~,~ePélrar. dos cometas. Mas vivem longamente projetando sua

Essesgrodutore~ são guerreiros, lutam contra luz no mundo.
as inteOlpéri~s ea~ dificuldades. É um perigo desa- O Dr. Roberto Marinho, corn quem tive o privilé-
fiá-los, rnaisainda numcampo de luta com o qual não gio deçonviver como Um dos afilhados da TV Frontei-
estão acostpma~osmasao qual não vão fugir, se ne- ra, em Presidente Prudente, Estado de São Paulo, foi
cessá~io f9r para preservar o que construíram em uma estrela genuína, urnexemplode empreendedoris-
anos q~trabalho, árduo. mo e visão profética, criando num país ainda incipiente

NãO é prudente, pois, provocar e desafiar essa na árei:l de informação e entretenimento um dos gru-
gente qu~ trabalha no campo, pois, além de estarem pos mé\i,ssólidos e respeitados no mundo. A qualidade
escuda,dosno direito à propriedade e no direito de que imprimiu a seus empreendimentos nos tornou na-
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turalmente globalizados. Mas o que é mais raro no ho- televisão e da Globo Netpor diversos países do mun-
mem a quem presto meu tributo é que atuou com a do. Parabenizo o Deputado Paulo Lima pelo pronunci-
mesma fé e com o mesmo esforço para manter sua fa - amento, por esta homenagem que V. Exa presta, sa-
mília íntegra, preparando inclusive seus sucessores, bedor eu, do Estado de São Paulo, de que no oeste
seus filhos: Roberto Irineu, João Roberto e José Ro- do Estado também V. Exa é alguém que, por extensão,
berto, que é algo extremamente delicado e difícil. faz um brilhante trabalho no meio das telecomunica-

Ele deixou sua grife no mundo, no Brasil, como ções.
os grandes iluminados. E deixou seus testemunhos, O SR. PAULO LIMA - Obrigado, Deputado Pau-
suas pegadas como algumas advertências, algumas lo Kobayashi pelo aparte.
palavras gentis e um dedo apontando para o mistério, Sr. Presidente, no próximo domingo comemora-
para a missão que cada um deve cumprir. mos o Dia dos Pais. Quero desta tribuna homenagear

Como Reitor da Universidade do Oeste Paulista todos os pais brasileiros, todos os pais que se dedi-
(UNIOESTE), farei uma portaria homenageando a cam à família, aos seus filhos, aos seus netos, bisne-
Faculdade de Comunicação com o nome do jornalista tos. Que realmente Deus os abençoem.
Roberto Marinho, exemplo aos mestres, alunos e à Em especial, homenageio o meu pai, Prof. Agri-
sociedade. pino de Oliveira Lima Filho, homem carinhoso, ho-

E se é certo que ninguém poderá caminhar por mem competente, que a mim só deu exemplos de
nós, como afirma Jean Yves Leloup, felizmente al- conduta, de trabalho, de luta, de dedicação, principal-
guns, como o homenageado, podem indicar cami- mente à causa pública, à nobreza da educação e da
nhose, durante certo tempo, caminhar conosco, parti- saúde, e a entrega e doação a Deus.
Ihar sua luz e sua sombra para nos deixar firmes e Ao meu pai, em especial, a minha homenagem,
amorosamente em alguma curva da estrada. o meu beijo e o meu abraço. Que Deus o abençoe e

Como diz Fernando Pessoa: "A morte é a curva lhe dê muita saúde.
da estrada. Morrer, é não ser visto". ')4 terra é feita do Também quero homenagear meus filhos: Isado-
céu, a mentira não tem ninho, ninguémjamais se per- ra, Alexandra e Petro, que me dão alegria de, como
deu, tudo é verdade e caminho." pai, poder realmente sentir emoção, felicidade, cari-

Dr. Roberto Marinho, que Deus o receba na luz nho e amor no seio da família. Essa é a maior razão
e conforto; que sua família, seus filhos, netos e bisne- de serde um homem, principalmente do fortalecimen-
tos se fortaleçam na fé, que Deus os abençoe. O Bra- to, da unidade, da sociedade - a família, célula-mater
sil chora a perda de seu filho dileto e empreendedor. A em qualquer país, em qualquer nação.
história eterniza e agradece a sua luta, caminhe com Feliz a Nação em que Deus é o seu Senhor. Fe-
Deus e os anjos. liz Dia dos Pais a todos os Deputados e também aos

Ouço o nobre Deputado Paulo Kobayashi. esposos das Deputadas que convivem conosco.
O Sr. Paulo Kobayashi - Parabenizo V. Exa pela Deus abençoe o Brasil, os pais e as nossas cri-

oportunidade, Deputado Paulo Lima. Ainda recente- anças.
mente este Plenário, em sessão solene, homenageou Muito obrigado, Sr. Presidente.
a Fundação Roberto Marinho, presente aqui filhos O SR. PRESIDENTE (Takayama) - A Presidên-
que representaram a família. Tive a honra de ser de- cia concede a palavra ao Deputado Wilson Santiago.
signado pelo meu partido para ser um dos oradores S.Exa. dispõe de 25 minutos para seu pronunciamento.
naquela homenagem. Quero parabenizar V.Exa., que O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB - PB. Sem
faz um grande trabalho de divulgação e ampliação da revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
Fundação Roberto Marinho e da Rede Globo de Tele- putados, a situação vivida pelos Municípios brasilei-
visão, por prestar esta homenagem no Grande Expe- ros no momento é cruel. Na Paraíba, por exemplo,
diente a esse brasileiro que viveu quase 100 anos e amanhã, 8 de agosto, Prefeitos de 223 Municípios
deixa uma obra por mais 100, 200 anos. Uma obra que compõem o Estado promovem manifestação na
que hoje não é só brasileira, pois a Rede Globo de Te- Capital, para denunciar a precariedade das adminis-
levisão espalha-se pelo mundo. E essa obra vamos trações respectivas. Aliás, em todo o Brasil, os Prefei-
perceber no entretenimento, no lazer, na cultura, nas tos se movimentam. Eles querem ser ouvidos, que-
informações, na orientação, no alto debate e em to- rem participar dos debates e da elaboração definitiva
dos os cantos do Brasil e dos países da América Lati- da reforma tributária, que já se encontra em discus-
na, obra essa que se espalha através do sistema de são na Câmara dos Deputados.
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Assim, o que os Municípios desejam, em primei- trazido a esta Casa, especialmente à nossa bancada,
ro lugar, é tão-somente ser ouvidos - reivindicação grandes contribuições. Por isso, meus parabéns, no-
básica em qualquer regime democrático. Esse é, por- bre companheiro. Muito obrigado.
tanto, o primeiro desafio que se apresenta para todos O SR. WILSON SANTIAGO - Muito obrigado,
nós, Deputados Federais, que estamos envolvidos Deputado Adelor Vieira. Incorporo ao nosso pronunci-
com a discussão da reforma tributária: ouvir os Muni- amento as palavras de VExa.
cípios. Eles formam a menor e a mais vinculada célula Ouço, com atenção, o nobre Deputado Casara.
administrativa do País na relação do Poder com o O Sr. Casara _ Nobre Deputado Wilson Santia-

povo. go, Pàrlamentar que muito orgulha a Paraíba pelo re-
Pois bem. Até agora somente foram ouvidos, em levante trabalho que realiza naquele Estado, quero

escala mais permanente, os Srs. Governadores. Cer- parabenizá-lo pelo importante tema que hoje V. Exa-
tamente, os Estados têm que expor suas dificuldades aborda da tribuna. V Exa., em seu pronunciamento,
e reivindicar soluções. Mas, sozinhos, os Governado-
res não representam o País. Mais numerosos e mais evoca o princípio federativo e chama a atenção de to-
representativos - como já disse, na sua relação direta dos para o ente rnunicipal- ente que estabelece, tal-
com a população, no seu dia-a-dia - são os Municípi- vez, a maiorcapilaridad~ de que necessitamospara a
os, por meio dos seus respectivos Prefeitos, na ge- resolução dos problemas que afligem nosso País. De-
rência de mais de 5 mil Prefeituras de todo o País que putado Wilson Sa.ntiago, parabenizo V. Ex

a
pela sua

se encontram em dificuldades. iniciativa.
Assim sendo, antes de avançar qualquer suges- O SR. WILSON SANTIAGO - Deputado Casa-

tão, quero propor uma estreita parceria entre a Frente ra, agradeço a V Exa o aparte. Caros Deputados,
Parlamentar em Defesa dos Municípios, já instalada como bem disse o nobre Deputado Adelor Vieira, há
nesta Casa,. com a que foi formada· hoje pela manhã propostas já expostas e eventos realizados em várias
no Senado Federal; uma parceria que se disponha a partes do País que compõem o rico universo de ideá-
ouvir, a anotar e a levar aos respectivos plenários o rio totalmente municipalista. Propostas que certa-
pensamento dos Municípios brasileiros a respeito da mente estarão na ordem do dia dos debates.
reforrna tributária. Isso através de suas entidades re- No campo da autonomia municipal, os Municípi-
preserltativasnos Estados e em todo o Brasil. os reivindicam, por exernplo, a concretização de pro-

Concedo aparte a V.Exa. ,Deputado Adelor Vieira. jetos já existentes em vários Ministérios para obras
O Sr.• Adelor Vieira - Nobre Deputado Wilson que beneficiem diretàmente as administrações muni-

Santiago, não poderia perder o privilégio de apar- cipais. Uma proposta dessas ajudaria, segundo a vi-
teá·lo no momento em que V. Exa faz tão brilhante são municipalista, para o fim da submissão das Prefe-
pronunciamento. QUero dizer que comungo com as ituras quando de mudanças de Govemo. Isso, no en-
palavrasde VI Ex

a
Tenha certe~a, nobre Deputado, de tanto, faz parte de um debate poHticomais amplo.

que o tema que VExa ora apresenta é da maior im - No campo da reformá tributária, os Municípios,
portância. N?s,da bancada do PMDB, propugnamos por meio dos sem; Prefeitos, desejam, emtese, maior
o ~~smopropósito: almejam~s u.mBrasil melhor, d.ias participação na. distribuiçã() do bolo fiscal, principal-
me ores para nossa gente. .0rlSSO, estamos aqUi, a mente no que diz respeito à 9PMF e à própria CIDE.
grande maioria, dando sustentação ao Governo nos Agora mesmo, ao reduzir o IPI dos automóveis, o Go-
projetos que .. entendemos.ser fundamentais para o ....
desenvolvimento do País. Temos dado - e V Exatem verno Federalacabóu.~t~ndendo a umà importante e
sido um dos grandes defensores deste projeto do justa reivindicaçãoeco~Ômica e social. Preserva em-
PMDB - contribuições a este Governo, oferecido su- pregos e garante a continuidade da produção e co-
gestões, .enléndas para os projetos. aqui apresenta- mercialização d~ autom<5yeis, indústria de fundamen-
dos. Receba, pois, nossos cumprimentos e aplausos tal importância para o País, porém, com reflexos ne-
por tão belo pronunciamento, pois traduz não só o gativosparaos MUnicípiosqüe têm no Fundo de Par-
pensamento deVExa., m~soda bancada peemede- ticipação dos Municípios uma fonte de receita funda-
bista na Câmara dos Deputados. Desejo que V. Exa mental. Afinal de cont~s, o FUndo é composto, além
continue f0rrl esse mesITIo entusiasmo, essa mesma dos recursos do Imposto de Renda, por recursos do
garra e disposição, pois é assim que pensamos, é as- IPI. As isenções,namElÍori~dos casos, prejudicam os
sim que estamos irmanados a.qui, como família pee- Municípios por terem no Fundo de Participação dos
medebista, como bancada peemedebista. V. Exa tem Municípios sua unic:a fonte de renda.



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

DURANTE O DISCURSO DO SR. WIL
SON SANTIAGO, O SR. TAKAYAMA, § 2°
DO ART. 18 DO REGIMENTO INTERNO,
DEIXA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA,
QUE É OCUPADA PELO SR. BERNARDO
ARISTON, § 2° DO ART. 18 DO REGIMEN
TO INTERNO.
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Fica mais uma vez evidenciada a necessidade Ainda hoje, acompanhamos de perto as legíti-
de uma melhor e mais perene distribuição do bolo fis- mas reivindicações daquela gente. Todos nós temos
cal brasileiro, com os Municípios efetivamente partici- de dar nossa parcela de contribuição para amenizar o
pando da discussão e, logicamente, da sua concreti- sofrimento do povo brasileiro, especialmente do nor-
zação, especialmente os mais pobres, que não po- destino do semi-árido, que espera muito que, tendo

dem ficar dependentes exclusivamente dos recursos d~e~:~~eàh~~~~~,:a~~~~~~~~~~::~~e:~~~~~
do FPM, porque, na verdade, são insuficientes para nidade o pensamento da região.
manter os projetos e atender às necessidades da ma- Estamos dando apoio nesta Casa às reformas
ioria da população. tão almejadas pela sociedade. Mas queremos, em

A proposta de divisão de recursos com base nos contrapartida, que sejam colocadas em prática as as-
índices de Desenvolvimento Humano é outra idéia pirações do povo nordestino, que sonha, desde que
que soa bem aos ouvidos dos Prefeitos, os verdadei- Lula assumiu a Presidência da República, com dias
ros representantes dos Municípios, especialmente os melhores.
pequenos, que são os mais penalizados. Nosso grito é para que o Nordeste, mais especi·

A municipalização da vistoria veicular é outra ficamente o semi-árido, seja ouvido nas discussões
iniciativa que está sendo vista com bons olhos pelos não só da reforma tributária, mas tantas outras que se

travam na Casa, a fim de que, num futuro bem próxi-
administradores municipais. A municipalização do mo, o povo brasileiro deixe registrado nos Anais da
ITR é mais uma proposta admitida pela maioria dos história que aquilo pregamos representava o pensa-
Municípios, embora não tenha grande importância mento da maioria e que esse sonho, graças a Deus,
para aqueles que pertencem ao semi-árido, pelo bai- foi concretizado. Com certeza, todos juntos faremos
xo valor das propriedades. Porém, é considerada im- por este Brasil o que ele espera de nós.
portante para a maioria dos Municípios brasileiros, e Concedo aparte ao Deputado Clóvis Fecury.
isso nos interessa. O Sr. Clóvis Fecury - Nobre Deputado Wilson

Por falar em semi-árido, Sr. Presidente, Sras. e Santiago, o tema que V. Exa traz a esta tribuna é de
Srs. Deputados, eis umareg ião que merece uma abor- fundamental importância. Estivemos no Maranhão re-
dagem especial, tanto do ponto de vista da política na- unidos com os Prefeitos municipais daquele Estado,
cional, com relação aos Municípios, como da reforma que nos expuseram preocupações com relação ao
tributária. Ameaçado pela desertificação, o semi-árido corte do Fundo de Participação dos Municípios. Esse
nordestino espera por tratamento específico, na gene- problema merece a atenção da Casa, principalmente
ralidade da reforma tributária, assim como aguarda, dos Deputados do Norte e do Nordeste, regiões que
com esperança renovada, que o Governo do Presiden- têm nas Prefeituras a grande empregadora e respon-
te Luiz Inácio Lula da Silva execute, finalmente, o pro- sável por movimentar a economia da comunidade.
jeto de transposição de águas. A esperança de que Parabéns pelo assunto que aborda.
tanto falo ganha justificativa quando sabemos dos O SR. WILSON SANTIAGO - Agradeço ao no-
compromissos sociais já cabalmente demonstrados bre companheiro o aparte, que agrego ao meu pro-
pelo atual Governo, do qual nosso partido, o PMDB, nunciamento.
faz parte em tantos e tão importantes projetos postos Sr. Presidente, com certeza, repito, tudo que fa-
em prática neste País. É esse compromisso que dá remos nesta Casa em prol do País representará o
tanta esperança a todos nós, nordestinos, especifica- pensamento daqueles que querem o melhor para o
mente ao povo do semi-árido, no atendimento a essa Brasil. Que Deus nos ilumine e faça com que a cons-
histórica reivindicação do nosso povo. ciência e o pensamento de cada um seja a esperança

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com o de- concretizada desta Nação.
bate da reforma tributária, os Municípios serão ouvidos Era o que tinha a dizer.
exatamente na medida de suas necessidades. Isso é
fundamental para que tenhamos, ao final, uma reforma
absolutamente real, já que levará em conta as necessi
dade municipais, discussão essencialmente democráti
ca que honrará tradições deste próprio Congresso.

Assim, Sr. Presidente, apresentamos o pensa
mento do Nordeste, região carente, onde vivem qua
se 50 milhões de habitantes - o semi-árido tem quase
50% dessa população -, que sofrem e enfrentam as
maiores dificuldades, como todos sabem, principal
mente os mais carentes, o homem do campo.
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O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) - Tem Magno, do Município de Ouro Preto do Oeste, a dife-
V. Exa a palavra. rença"não é sUficie~te para eq~i1ibr~r as fi.nança~.

O· SR. CLÓVIS FECURV (PFL - MA. Pela or- A arrecadaça? ~o FP'!A e mUlto f!lalOr, mais.d~
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 59% de_toda a receita, explica o PrefeIto. Os MUnlCI-

Srs. Deputados, a reforma previdenciária que vota- piOS estao recebendo os mesmosva~oresdo ano pa~-

mos nessa madrugada certamente não é a ideal, a sado - e,em a~gunscasos raros, ate um po~~o mal~

que todos gostaríamos de ver aprovada. Mas, com -, mas o Pr~felto Carlo~ M.agno? o Secret,?no Jose
certeza, é necessária aoPaís. Gen~ro ,?xpllcarT] que ha ai o fen~meno do aumento

Não se trata de reforma contra o servidor, e sim n~mlnal , que nao reflete_na realidade. Os repasses
a favor dele, da sua segurança, para que tenha a apo- nao levam_em conslder~çao o aUl1)en,to doscustos ?e
sentadoria assegurada daqui a 20 ou 30 anos. Em m.anuten~ao d~s PrefeIturas e, principalmente, os In-

cerca de 2.500 Municípios, os salários dos servidores dlces da mflaçao.., ,...
'á são taxados mesmo se inferiores a 1.200 reais. . . Quand-o ~sse calcul~ e feito, percebe-se que
J , . ',.. . 'I·h.- houve decrescImo de receita - e, no caso do FPM,

Tambem e uma reforma ~ favor de 4~ ml .?~S esse decréscimo chega a 40%. Os Prefeitos dos 52
de pessoas que me.recem um sIstema prevldenclano Municípios de F{ondôniapartlciparão, em Brasília, da
e uma aposentadona. . . _ manifestação pela recuperação dos repasses. Se-

.A.reforma favorece a malona da populaçao, Sr. gundooPrefeitp Carlos Magno,.eles vão pressionar
Presidente. . .. para dividir o bol() que a União quer só para ela como

Regis~o também a condU!a do Líde~ d,? PFL, J~~ a CIDE e a CPMF. '
Carlos Al~IUla, que soube respeitar a~ poslÇOes co~tr.?~: . Oque se pretende, Sr..Presidente, é justiça: um
as nopartldo e, embora tenha en?amlnhado o y~to nao., repasse eqüitativo aos Municípios brasileiros, para
num gest~~e grandeza, numa atitude democratl~, ~cel- que eles não fiquem ingovernáveis.
tou a d~lsao dos Parlamentare:: 9u,~' por convlcçao e Além disso, na condição de integrante da Comis-
compromisso, optaram por v~tar sIm. são dp Primeiro Emprego, querodizer que estou certo

Eré3. o registro que eu tmha a fazer. de que o fortalecimento do. FPM também contribuirá
Muitp obrigé3.do.. para o s~cesso do Programa Primeiro Emprego.
O SR. CASARA - Sr. Presidente, peço a palé3.vra Reiyindico, portanto, Sr. Presidente, o restabele-

pela ordem. . .. ciment? desses fundos.
O SR.. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) - Tem Era o quetinha.ê:l dizer.

V. EX'a palavra. ..A $~A.ALM~RINDA DE CARVALHO - Sr. Pre-
OSA. CASARA (PSDB - RO. Pela ordem. Pro- sidente,peço apé3.lavra pelé3. ordem.

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e O SR PRESIDENTE (Bernardo Ariston) - Tem
Srs. Deputé;ldos, em coritato mantido com Prefeitos V. Exaapalavra.
do meu Estado - Rondônia -, fui informado da perda .A SRA.ALMERINDA DE CARVALHO (PSB _
da caPélcidade monetária nos repasses do Fundo de RJ. Pelé3.ordern. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Participação dos~~t~dos (FPE) e do Fundo de Parti- Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na condição de
cipação do~ MUntClplOS (FPM).. Parlarne(itar do Riod~Janeiro, não poderia deixar de

Mat$ria publipa_da nos jornais do Estado n~sta aprese~t~r nest~oportunidade meus sentimentos de
dataestarnpa a afhçao por que passam os PrefeItos, pesará fa.mílié3.tv1arinho, pelo passamento do jornalis-
uma vez.qlle hádois meses os repasses a que têm di- ta Roberto Marinho, ocorrido no dia de ontem naquele
reito vêm sendo reduzidos em 38% ou 40%. Estado.

A contabilidade .do Estado ainda não chega a Quando perdemos o pai nos tornamos órfãos.
ser drélrnática, segundo o Secretário. das Finanças No cé3.~O do Dr. Roberto Marinho, porém, a situação se
Estadual, José Genê:lro, em função do aumento. do inverte, ou seja, o País perde um de seus filhos mais
ICMS,quepresceu 41,3%, apesar da ausência de in - ilustres, eficamos, todos nós, com a sensação de que
vestim~nt?s.emtodas asáreas do Estado e do País. estamos órfãos.
Se não tiv~ssehavido aumento na arrecadação esta- O jornalismo foi a porta de entrada para todo
dual, o ESlf-'ldo estaria deixando de pagar até mesmo seu sucessoprClfissional- Roberto Marinho revoluci-
os serviÀores.. . . onou atelevisão brasileira e prestou grandes serviços

Volt~p1os, porém, ao caso especifico das Prefei- à educé3.yão, à cultura, ao esporte, com seus empre-
turas. (l d~sesperoé total. Embora a arrecadação do endimentos e coma Fundação Roberto Marinho.
ICMSel.~ve, num primeiro momento, os repasses aos Nenhum br~sileiro .foi tão homenageado aqui e
Municípios,. de acordo com o Presidente da Associa- no estrangeiro como o Presidente da Organizações
çãoRondoniense de Municípios, Prefeito Carlos Globo.
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Por tudo isso, os depoimento de seus filhos,
amigos e dos funcionários das Organizações Globo a
que assistimos hoje foram unânimes ao reconhecer
as virtudes do jornalista Roberto Marinho, entre as
quais se destaca a sua humildade.

Desta tribuna envio meu sentimento de pesar a
toda família Marinho, na certeza de que levarão a ter
mo os ideais do DI'. Roberto, pois suas virtudes e qua
lidades representam a maior herança que um pai
pode legar aos filhos.

Aliás, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no
próximo domingo transcorrerá o Dia dos Pais - e
como eu gostaria de ter motivos para cumprimentar
os pais brasileiros pela passagem desse dia! Porém,
mais uma vez, a história se repete: pouco temos a co
memorar.

O atual quadro econômico, o desemprego e a
crise de um modo geral deixam-nos preocupados, afi
nai são inúmeros os pais que não reúnem condições
mínimas de propiciar uma vida digna à família.

O desemprego, a falta de moradia, a falta de as
sistência médica, a dificuldade de acesso à educação
e ao laser, a falta de alimentos e outras deficiências
justificam minha apreensão e desmotivação para
prestar uma homenagem maior à passagem do Dia
dos Pais.

É certo que vivemos nova experiência sob o pa
trocínio do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que
tem origem nesse segmento da população que co
nhece a realidade nacional. Por certo, S.Exa. não me
dirá esforços para que nos próximos anos sejam as
condições de vida de nosso povo melhores, o que nos
possibilitará, num futuro próximo, ter motivos para
cumprimentar todos os pais brasileiros - e o faremos
com orgulho.

Enquanto aguardamos esses dias melhores,
resta-nos parabenizar os pais pela passagem do seu
dia, formulando votos de dias mais promissores.

O SR. WASNY DE ROURE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) - Tem
V. Exaa palavra.

O SR. WASNY DE ROURE (PT - DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em pri
meiro lugar, quero registrar minha solidariedade à fa
mília Globo, particularmente aos familiares do DI'. Ro
berto Marinho.

A sociedade brasileira está enormemente comovi
da com o passamento de Roberto Marinho, que morreu
com simplicidade e dignidade. A perda é lamentável,
mas seu legado deixa provas de grande capacidade de
construção. Como diz o texto bíblico, quem semeou e
frutificou com vida há de permanecer, quem foi simples
mente palha vai apenas desaparecer.

Mas, Sr. Presidente,Sras. e Srs. Deputados, ve
nho à tribuna nesta tarde também para me solidarizar

com o pleito dos trabalhadores do Hospital das For
ças Armadas, situado no Distrito Federal, próximo ao
Cruzeiro. O HFA administra aproximadamente 400
apartamentos, dos quais cerca de dois terços são
ocupados por servidores públicos.

Desde a época do Governo Collor, quando foi
editada a Lei n° 8.025, de 1990, os ocupantes de imó
veis funcionais têm direito a adquiri-los. Já há decisão
judicial nesse sentido, e os interessados aguardam,
ansiosos, o seu cumprimento.

Faço um apelo a S.Exa. o Sr. Ministro da Defesa
no sentido de que acolha o pleito dessas famílias.

O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) - No
bre Deputado, esta Presidência aproveita a oportuni
dade do pronunciamento de V. Exa para se solidarizar
com a família do jornalista Roberto Marinho, que fale
ceu aos 98 anos de idade e deixa muitos serviços
prestados ao País.

O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Takayama, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PSB.

O SA. TAKAYAMA (PSB - PRo Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agradeço à
Liderança do PSB a cessão deste horário reservado
ao partido.

Dividirei minha fala em duas etapas. Primeiro,
em nome do PSB, quero prestar as mais profundas
condolências à família Marinho pelo falecimento do
DI'. Roberto, figura de trajetória que se funde com a
história da comunicação no Brasil.

No Paraná, a programação da Rede Globo é re
transmitida pela Rede Paranaense de Televisão, que
pertence ao DI'. Francisco da Cunha Pereira. Tenho
certeza de que todos os profissionais da comunica
ção e - por que não dizer? - todos os brasileiros estão
de luto. Afinal, não há neste País quem desconheça a
força da informação propagada pela Rede Globo, em
presa impulsionada pelas dinâmicas mãos da família
Marinho.

Fica, pois, Sr. Presidente, o registro do nosso
sentimento de pesar. Participamos da tristeza deste
momento, juntamente com todos os funcionários das
Organizações Globo e com a família do Dr. Roberto
Marinho.

Dedico a segunda parte do meu discurso a uma
data que deve ser lembrada também com muita tristeza.

Entre os dias 6 e 9 de agosto de 1945, o mundo
conheceu uma das mais temíveis armas de destrui
ção. Exatamente na terra dos meus pais, a Ilha de
Kyushu, região de Hiroshima e Nagasaki, o mundo
moderno, particularmente os filhos do Japão, conhe
ceu a insensatez, a frieza do homem, que teve a cora
gem de destruir seu semelhante da forma mais covar
de, usando a chamada bomba nuclear.

Milhares de pessoas morreram.
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No dia 6 de agosto de 1945, precisamente às
8h16min, o bombardeiro B-29 Enola Gay despejou
sobre a cidade de Hiroshima uma única bomba, e ela
matou na hora 100 mil inocentes. A troco de nada, o
homem criou o inferno.

Três dias depois, em 9 de agosto de 1945, outra
cidade japonesa, Nagasaki, no outro extremo da ilha,
foi atingida pelo mesmo tipo de bomba. Mais 80 mil
pessoas foram.mortas.

Sr. Presidente, cada uma dessas duas bombas
provocou umdeslocamento de ar de 300 quilÔmetros
por hora, uma verdadeira desgraça, e a radiação en
tão emitida deixou como seqüela inúmeras mutila
ções genéticas.

Foi eSse um dos maiores estragos que a huma
nidade conheceu. Até hoje há reflexos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Depu
tado Zonta, do PP de Santa Catarina, e eu estamos
apresentando à Casa requerimento de realização de
sessão solene em homenagem aos 180 mil mortos
por essas bombas. Queremos celebrar o Dia Mundial
do DesarmamentoNuc\earpara que, tooos os anos, a
população mundiéfll e as novas gerações possam se
lembrar de que .o homem teve a capacidade de trazer
o inferno para aterra.

Espero, Sr. Presidente, contar com o apoiamen
to de tod.os os meníbros desta Casa, para, com a rea
lização dessa sessão solene, nos conscientizar de
que precisamos de mais paz, não de mais violência.

Muito obrigado.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO -Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR PRESIDENTE (Bernardo Ariston) - Tem

V. Exa a palavra.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS. Pela

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero registrar nos Anais
desta Casa Legislativa, a Casa de todos os brasilei
ros, a merecida escolha do escritor gaúcho Moacyr
Scliarpara ocupar a 31 a Cadeira da Academia Brasi
leira de Letras.

MoacyrScliar nasceu em Porto Alegre a 23 de
março de 1937.

Em 1943, começou seus estudos na Escola de
Educação e Cultura, também conhecida como Colégio
ídiche, noqual sua mãe chegou a lecionar. Em 48, trans
feriu-separa o Colégio Rosário, um ginásio católico.

Em 1955, Moacyr Scliar ingressou na faculdade
de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, onde se formou em 1962.

Seu primeiro livro, Histórias de Médicos em For
maçã.q, foi publicado em 1962. Depois disso, a produ
ção literária de .Scliar não parou mais: são mais de
mais de i30 obras, entre romances, ensaios, contos e
artigos. Seus livros foram traduzidos para vários idio-

mas - alemão, francês, espanhol, inglês, italiano, he
braico e sueco.

Em 1989, Moacyr Scliar recebeu, em Cuba, o
prêmio internacional Casa de Las Américas, pelo livro
A Orelha de Van Gogh.

Moacyr Scliar é hoje um dos escritores mais re
presentativos da literatura brasileira contemporânea.
Os temas dominantes de sua obra são a realidade so
cial da classe média urbana no Brasil e o judaísmo.
Suas descrições da classe. média freqüentemente
são feitas a partir de ângulo surrealista.

Entre suas obras mais imp.ortantes estão: A His
tória de um Médico em Formação (1962); A Guerra do
Bom Fim (1972); O Exército de um Homem Só (1973);
Mês de Cães Danados (1977); O Centauro no Jardim
(1980); A Orelha de Van Gogh(1988); Olho Enigmáti
co (1988) e A Mulher que Escreveu a B{blia (1999).

Faz-se indispensável este registro em tão im
portante momento. para a vida política do nosso País,
quando o Congresso Nacionaldi.scute as necessárias
reformas para o Brasil.. Afinal, merecemos abrir. um
espaço. para sair da rotina e deixar.aflorar a emoção
que nos causa a escolha deScliar como o mais novo
imortal da. Academia... Essa escolha, praticamente
unânime, premiq a competência do. autor porto-ale
grense e, de certa forma,. repara. injustiça cometida
coma literatura gaúcha, quando aCasa de Machado
de Assisnegou0fardão.aopoetaMário Quintana.

Scliarestá de p~r§\béJ"ls!O Rio Grande do .81.11,
que já tinha na ABL Ceir10s NE;;jar, está d~parabéns! O
Brasil estáde parabéns! Nossa Iiter§\tura está de pa
rabéns!Jcx:losganharnoscom Moacyr Scliarna Aca
demia Brasileira de Letras!

AoenGerrar e~t.,pr.onunciamento, Sr. Presiden
te, quero saudar.opeputado Takayama pelo impor
tantíssimo registro que fez.

E Moacyr Sdiar, agora imortal, também está
compromissad.o com a paz e com a convivência har
moniosaentre.ospovos.. Em sua obra, de altíssima
qualidade, estáclaro o compromisso de quem defen
de a convivência pacfficaentre os povos desde a sua
infância de menino de origem judaica.

Era o quetinhaadizer, Sr. Presidente.
O SR. ANSELMO .... Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) - Tem

V. Exa a pala.v~a.

O SR. ANSELMO (PT - RO. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ocupo esta tribuna no dia de hoje
para comunicarque na semana passada a sociedade
civil organizada do Estado de Rondônia ligada ao
meio rural comemorou 14 anos de fundação da
ACARAM-ArticulaçãoCentral das Associações Ru
rais para Ajuda Mútua. A data foi lembrada com a rea
lização de um seminário de avaliação, que contou



O SR. PRESIDENTE (Takayama) - Dando
prosseguimento ao Grande Expediente, concedo a
palavra ao Sr. Deputado Nilson Mourão. S.Exa. dis
porá de 25 minutos.

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, ocupo a tribuna neste momento para destacar
importante iniciativa do Governo do Presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva para enfrentar um dos maiores proble
mas da sociedade brasileira: o desemprego.

No dia 30 de junho, o Governo lançou o Progra
ma Primeiro Emprego, uma ação há muito esperada
pelos jovens que estão entrando na faixa da popula
ção economicamente ativa, mas encontram a grande
barreira da falta de experiência. Com esse programa,
o Governo Lula está honrando mais um compromisso
assumido em campanha.

O drama do desemprego é vivido por milhões de
jovens brasileiros, com idade entre 16 e 24 anos, que

Ato da Presidência
Nos termos do § 2° do art. 202 do Re

gimento Interno, esta Presidência decide cri
ar Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 54, de 1999, do Sr. Celso Giglio, que
"acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias" (dispondo que
o pessoal em exercício, 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).

A Comissão será composta de 31 (trin
ta e um) membros titulares e de igual núme
ro de suplentes, mais um titular e um su
plente, atendendo ao rodízio entre as ban
cadas não contempladas, designados de
acordo com os §§ 1° e 2° do art. 33 do Regi
mento Interno.

Brasflia, 7 de agosto de 2003.
João Paulo Cunha
Presidente.

O Sr. Bernardo Ariston, § 2° do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Takaya
ma, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.
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com a participação de mais de 100 agricultores famili - de nesta quase uma década e meia. Foi um período de
ares, com o objetivo de traçar diretrizes para os próxi- intensa aprendizagem e adaptações, principalmente
mos anos. frente ao mercado do café no País, que é operado por

Nesses 14 anos a ACARAM desempenhou pa- um seleto grupo de grandes investidores do setor.
pel de fundamental importância para a agricultura fa- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
miliar em Rondônia, demonstrando que quando há O SR. PRESIDENTE (Bernardo Ariston) -
união é mais fácil enfrentar os problemas. Por inter- Antes de dar prosseguimento aos trabalhos desta
médio da ACARAM, pequenos e miniagricultores, his- sessão, a Mesa dá conhecimento ao Plenário do se-
toricamente explorados pelos atravessadores, desco- guinte:
briram que é possível agregar valor à produção e, as
sim, aumentar a renda familiar.

A ACARAM, Sras. e Srs. Deputados, agrega 16
associações de agricultores familiares de 15 Municí
pios localizados na região central do Estado de Ron
dônia, representando cerca de 1.200 unidades famili
ares de produção, ou aproximadamente 6.000 traba
lhadores rurais. Apenas a título de exemplo, cito o fato
de no ano passado a ACARAM comercializou
100.000 sacas de café limpo, 50.000 quilos de guara
ná e 30.000 quilos de amêndoa de cacau.

E os avanços não param por aí. Nos úttimos anos,
os associados vêm sendo incentivados a converter os
seus sistemas de produção, por meio da adoção de agri
cultura orgânica, cujos produtos têm mercado d~erencia

do garantido devido à sua elevada qualidade. Já são 108
os agricultores familiares cadastrados pelo Inst~uto Bio
dinâmico - IBD, empresa brasileira sem fins lucrativos,
que désenvolve atividades de inspeção e cert~icação

agropecuária de processamento e de produtos extrativis
tas, orgânicos e biodinâmicos.

A preocupação com a qualidade está na pauta
da ACARAM, Sr. Presidente, desde a sua fundação 
e talvez aí esteja o segredo do seu sucesso. Está sen
do planejada agora a criação de um rótulo e de um
selo de qualidade para os produtos dos agricultores
familiares a ela filiados.

De olho no futuro, as associações que integram
o complexo ACARAM, planejam passos ainda mais
audaciosos. Nos próximos anos será implantada uma
unidade agroindustrial de torrefação, moagem e em
pacotamento de café, além de uma unidade de pro
cessamento de guaraná. Essas iniciativas dignificam
o Estado de Rondônia e demonstram a importância
da produção em regime de economia familiar no con
texto do setor primário rondoniense.

Está aí, portanto, Sr. Presidente, mais um exem
plo de que, apesar de todas as dificuldades para fazer
a economia crescer, o povo está fazendo a sua parte.
Cabe ao Governo olhar com carinho para essas pe
quenas iniciativas e se unir a elas, formando parceri
as e disponibilizando linhas de crédito acessíveis e a
custo baixo, além de assistência técnica e apoio à co
mercialização dos produtos.

Para concluir, na condição de sócio fundador de
uma das associações filiadas à ACARAM, ressalto a
avaliação altamente positiva da atuação dessa entida-
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têm em comum falta de experiência e baixa escolari- ioria dos brasileiros, aumentando sempre mais os nú-
dade. Esse problema foi um dos destaques do discur- meros relativos à exclusão social.
so do Presidente durante a solenidade realizada no Cena chocante e sintomática do desastre da po-
dia 30 no Palácio do Planalto. Na oportunidade, Lula Iítica econômica e social herdada pelo Governo Lula
admitiu que o mercado de trabalho não abrirá as por- foi vista recentemente, quando a Prefeitura do Rio de
tas para os adolescentes sem a interferência do Esta- Jane.iro abriu inscriçÕes para () preenchimento de
do. Segundo o Presidente, "hoje, quando ojovem sai 1.500 vagas de garis. Quase 300 mil candidatos se
para procurar emprego, ouve duas perguntas: a pri- apresentaram em apenas duas semanas. A imprensa
meira é se tem experiência; a segunda, se tem segun- noticiou que o emprego em disputa paga em média
do grau completo. Se não tiver nenhum dos dois, não 600,00 reais e exige escolaridade equivalente à 4a sé-
tem chance...Precisamos profissionéllizar os jovens rie do ensino fundamental.
para que tenhamprofíssão e possam trabalhare arru- Esse episódio, Sr. Presidente, revela problema
mar emprego em qualquer lugar do BrasiJ:' ainda mais grave: onde irão arranjar emprego os mi-

O elevado índice nacional dedesemprego é um IhÕes de desempregados que têm escolaridade inferi-
problema crônico que não mereceu.a atenção devida or à 4a •série do ensino fundamlômtal ou. que não têm
dos últimos Governos. Levantamento realizado em escolaridade alguma, se até para um trabalho braçal
maio mostra que a taxa de desemprego na.Grande comoo executado pelosgaris é exigido certo graude
São Paulo ficou em 20,6% da população economica-escolaridade? E quanto aos jovens que não tem es-
mente atiVa, estável em relação áde abril, segundo colaridade nem preparo profissional, como garantir
pesquisa.divulg~dapela .Fundação SEADE. e pelo umavaga no mercado de trabalho?
DIEESE. Essepercentualsignifica um contingente de A proposta elaborada pelo tv1inistério do Trabalho
1 milhão e 959 mil desempregados na região - 18 mil responde a essas questõ~s ao propor a união da oferta
a mais.do que em abriLApe~rdisso, em maio,todos devaga~.para oprimeiroemprego, com.a profissionali-
os setores contrataram: a indústria abriu 43 mil vagas; zação dos jovens,Segundo o Ministro do Trabalho, Ja-
o comércio, 18 mil; o .setor de serviços, .1f3 mil; a cons- ques Wagner, o. alvo do ProgralTla .. Primeiro Emprego
trução civil e o emprego doméstico, 4 mil. são os trabalhadores jovens, entre 16 e 24 anos, com

A queda da atividacje econômica, quedesesti- baixa escolaridade e em situação de pobreza.
mulo~ a oferta de empregos nos p~imeiros meses do Ao opta~ pela inserção de jovens no mundo do tra-
Governo Lula, ocorreu devido à crise herdada do Go- balho por meio da·a9ão conjunt<:i posGovernos, das
vemo FHC, empresas e dasocii38ade,0 programa abrI( à juventu-

Com decisões acertadas desdesua posse, apesar de as portas da cidad€mia.. O~ .alarmantes dados do de-
de medidas duras como a elevação da taxa de juros, o sempreg() jovem no Brasil torname~ae$COlha .essen-
Governo Lula derrubou o dólardos quase 4 reai$ em final cial e.prioritária. Os j()vens são ()s mais atingid()s pelo
dezembro. para menos de. 3 reais. O Risco Brasil, que desemprf3go.ExistematUf\lrnent~ no País 3,4 milhões
chegavaa()s2.000 pont()s,. hoje está abaixo dos 900 de jovens entre 16 e 24 anos SenO) nenhurraocupação.
pontos, ecaindoacada dia. A inflação em descontrole vi- ElesC()rrespondem a 44% do .tot~1 de Pess0i'ls desem-
rou deflação desde junho. Os investidores externos sina- pregadas no País ea 20%> da taxa dede~()C~pação nas
lizam com .a confiança noBrasil e no novo Governo, o regiões metr080Iitanas.. A taxad~desi3rnprego do jo-
qu~. ~ignificamais investimentos,. mais emprego e opor-vem, 17,8%,.epraticam~l1te o do~roda taxadedesem-
tunidades .criadas para os brasBeiros. pregogeral, 9,3%,seQunçloaúltima Pesqui~ Nacional

O Presidente Lula está construindo a transição por Atr10~tragern D9miciliar, 90 '8~EAlérndisso, as
paraumnovo modelo ec()nômicoque diminuirá a ex- ocupaçõesdestil1ad~$aosjo~~n$>são as de pior quali-
clusão, é!:ls é;lbissais diferenças.entre ricos e pobres, dade - e 65% delas são informais.
com. distribuição de renda e a retomada do cresci- É· ~esse complElxO c~nãrio que o Programa Pri-
mentoeço~ômico. E estáfm:end() isso com responsa- meiro Ernpr~g()e~era8s~egurEtr à juventude o direi-
bilidade, dando umpasso de. cadayez, para não atro- to de p~rticiparda con~tru9ãqdeum Brasil mais justo
pelar a~ mudanças que o Brasil espera. e solidário. O prpgramé;lcombina basicamente 3 ei-

Com os .indicadores econômicos apontando xos: concessão deinc~ntiyo~financeiros,estímuloà
para.urna reação da .• economia brasileira, o Governo respon$abilidaq~ •.. social .. e- estímulo ao empreendi-
terá mais fôlego para de:sen"olversua política social. mento, formação de EJmpre~o~decooperativas.
E aqui. está a grande dife-ren~aentre este Governo e No primeiro ponto'9uiildizre~eitoà euncessão de
osseu~ é;lntecessores: a s~úde- financeira do País ser- recurso$.finf.lnçeir()s,~a"erál.lm§l p~rceria.entre o Gover-
virá para recupl;lrar a dívidasociÇlI, promovendo distri- no Fede~a.I, mediado pelú$(!aovf3rn()S Estaduais que de-
buição 88riquez8gerada, ~() contr~riodos8 anos de têm a. maior parte dos post()sdoSisterna Nacional de
Governo.di3.Fernando Henrique9ardoso,queprivile- Emprego ~. SINg,ea~.~ll'lPr~s.J\speejuenas e micro-
giou umpequeno grupo em detrimento da grande ma- empresas que se habilitarem receberão, durante 6 me-



VI - ORDEM DO DIA

o SR. PRESIDENTE (Takayama) - Apresenta
ção de proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê~lo.
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ses, por meio de transferência de renda feita por um ban- cia. O Pref;idente Luiz Inácio Lula da Silva, 6 meses
co público, uma contribuição de 200 reais. Nessa parce- depois de tomar posse, lança um de seus principais
ria, elas terão a obrigação de manter aquele posto de tra- programas de campanha: o Primeiro Emprego. que
balho por um prazo de 12 meses. Nãosetratadeestabili- deverá atender a 891.364 jovens entre 16 e 24 anos.
dade no emprego. O que será assinado com o jovem é Segundo dados do Governo, é nessa faixa de idade
um contrato de trabalho normal, mas a empresa terá a que se encontra a maior parte da população carcerá-
obrigação de manter o posto, a fim de criar nova oportu- ria e também de desempregados.
nidade de emprego. As empresas médias e grandes, São ~~60 mil os jovens já cadastrados no SINE
com faturamento acima desse valor, receberão uma con- por incentivo financeiro às empresas, e 7.767 por res-
tribuição de 100 reais. A expectativa é a de que as pe- ponsabilidade social (sem incentivo). Além disso, ha-
quenas e microempresas, que geralmente têm d~iculda- verá o pagamento de uma bolsa para 61.140 jovens
de de contratarfuncionários, vejam nessa mão estendida em situação de risco, o que se dará em parceria com
do Governo Federal a mão que as empresas também outros Ministérios.
devem estender aos jovens que dependem de uma pri- Cada vez gasta-se mais para punir os crimino-
meíra oportunidade. sos. Se investirmos no emprego e na alfabetização,

Outra linha de atuação para gerar empregos vamos constatar, daqui a alguns anos, que isso é mui-
para a juventude é o estímulo a responsabilidade so- to mais barato do que investir em prisões.
cial, que reconhece o compromisso das empresas Outros 30 mil jovens serão colocados no merca-
que desejem colaborar com o programa, contratando do de trabalho por intermédio de iniciativas empreen-
jovens sem ônus para o Governo Federal. O estímulo dedoras; 340.493 serão encaminhados a cursos de
ao empreendedorismodisponibilizará meios para a qualificação profissional; 5.921, para estágios, e
criação de um pequeno negócio ou de uma cooperati- 186.043, como jovens aprendizes.
va, seja de forma individual, seja de forma solidária. Para o ano de 2003. o custo do programa em di-
Essa ação estará disponível por intermédio de uma nheiro novo, repassado pelo Tesouro Nacional, será
instituição financeira federal articulada a um processo de R$140 milhões. Até dezembro de 2004, a previsão
de capacitação do jovem empreendedor. é atingir a cifra de R$418,9 milhões. Os recursos sai-

Aqueles que tiverem disposição para iniciar o seu rão do Orçamento da União.
próprio negócio, individual ou coletivo, encontrarão uma Temos clareza de que esse programa não é a solu-
linha de crédito criada especialmente para fazer seu em- ção definitiva para o problema do desemprego da juven-
preendimento decolar. E, junto com o crédito, receberão tude brasileira, mas é um grande passo, é a abertura de
a orientação e capacitação necessárias para cuidar do uma oportunidade para que milhares e milhares de jo-
seu negócio, associação ou cooperativa. vens que hoje encontram as portas fechadas pela fa~a

Também serão adotadas ações para incremen- de experiência possam ter seu primeiro emprego. Esse
tal' a qualificação profissional dos trabalhadores jo- programa, fruto de parceria entre Governo Federal, os
vens, visando à sua preparação para o primeiro em- Governos Estaduais, empresariado nacional e socieda-
prego. Entre essas ações, destacam-se incentivo à de, terá importante papel em todo esse processo.
aprendizagem; apoio ao estágio, compreendido como No mês passado, o próprio Presidente Lula
um processo de formação profissional, e a qualifica- anunciou que os indicadores econômicos do Brasil já
ção profissional em setores que sejam mais intensi- permitem gradual redução dos juros e conseqüente
vos em mão-de-obra juvenil. retomada do crescimento econômico. Essa boa notí-

O trabalho comunitário é também uma das cia só pôde ser dada porque o Governo soube agir
ações de qualificação vo~adas para o público jovem com seriedade e responsabilidade nestes primeiros 7
mais vulnerável, como o daqueles que saíram de uni- meses de gestão. Tomou decisões difíceis e anunciou
dades prisionais e de medidas socioeducativas. medidas impopulares, mas sobretudo, pensou o Bra-
Esses jovens receberão uma bolsa de 150 reais e sil para além dos quatro anos de mandato, sem preo-
participarão de processos de qualificação e elevação cupação eleitoreira, como na maioria das vezes se fez
de escolaridade, a fim de criar condições mais favorá- neste País.
veis para sua reinserção no mundo do trabalho. Vamos voltar a crescer e distribuir renda para

Inicialmente, a prioridade será obter vagas para que este seja um Brasil de todos.
os 260 mil jovens que já estão inscritos nos postos do Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
SINE. Depois, gradativamente, será aberto prazo
para as novas inscrições. Os próximos 60 dias serão
dedicados à ampliação da oferta do número de vagas
nas empresas.

Sr. Presidente, a atenção do Governo está volta
da para os elevados índices de desemprego e violên-
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APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SRS.:
Autor Proeosição Ementa

PRC 60/2003

Asdrubal Bentes

Eduardo Cunha

Eliseu Padilha

Tarcisio
Zimmermann
Eliseu Padilha

João Alfredo

Asdrubal Bentes

Jair Bolsonaro

Luiz Carlos Hauly REC 42/2003 Recorre, nos termos do art. 137. § 211, do Regimento
Interno, contra o despacho do Presidente referente à
devolução do Pl 1.378 / 2003, que dispõe sobre as
condições de aposentadoria do servidor pllblico e dá
outras providências.

PDC 502/2003 Susta a Deliberação nll 38, de 11 de julho. de 2003,
publicada no DOU de 14 de julho de.2003, do Conselho
Nacional de Trânsito (CONTRAN), que revoga a
Resolução nll 141, de 3 de outubro de 2002.
Denomina "SAI.A DE IMPRENSA JORNALISTA
ROBERTO MARINHO·, o espaço destinado aos
profissionais de imprensa que cobrem as atividades da
Câmara dos Deputados.

REQ 1041/2003 Requer a convocação de sessão solene da para o mês
de setembro, a fim de prestar homenagens póstumas ao
jornalista Roberto Marinho.

REQ 1042/2003 Solícita tramitação conjunta dos PL 328/2003 de
autoria do deputado Pastor Reinaldo ao PL 4521/2001.

PL 1638/2003 Denomina "Rodovia Députado Wilson Mattos Branco· a
rodovia BR-392, desde o município de Pelotas até o de
Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul.

PL 1639/2003 Institui O Programa de Estímulo ao Terceiro Setor, o
Fundo Nacional de Estímulo ao Terceíro Setor e dá
outras providências.

Pl 1640/2003 Dispõe Sobre a separação pela instituição bancária do
limite do cheque especial do valor do saldo disponfvel
em conta corrente.

RIC 666/2003 Solicita. à Sra. Ministrll de Minas e Energia. no âmbito
da Agên9ia Nacional de Petróleo, informação acerca
dos valores recebidos pelo Municipio de Cascavel,
relativos. a royaltes da Petrobrás. durante o período de
2001 e 2002.

Dr. Ribamar Alves PL 1641/2003 Altera ~isposítivos do art. 36 da lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e
Basês da Educa.ção Nacional.

Davi Alcolumbre PlP 80/2003

Angela Guadagnin REQ 1043/2003

Davi Alcolumbre PL 1642/2003

Lobbe Neto PL 1643/2003

Enío Bacci PRC6112003

José Roberto Arruda PL 164412003

José Roberto Arruda PL 1645/2003

Chico Alencar

Altera a redação do art. 42 da Lei Complementar 26, de
11 de setembro de 1975, para· possibilitar o saque do
saldo das contas individuais do PIS-PASEP.
Solicita tramitação conjunta do Pl 779/03 de autoria do
Deputado Eduardo Cunha ao PL 7309/02 do Sr. Cabo
Júlio.
Veda.incidência de juros em contrato de compra e venda
de imóvel antes da entrega das chaves.
Da nova redação à alínea "u·, § ge, do art. 28, da Lei n.lI
8..212, de 24 de julho de 1991.
Denomina o Comitê de Imprensa da Câmara dos
Deputados de Comitê· de Imprensa Jornalista Roberto
Marinho e dá outras providências.
Dispõe sobre a. criação de seIO comemorativo do
centenário da Congregação das Irmãs da Providência de
Gap.
Acrescenta incisos aos arts..136 e 148, suprime parte do
§ 1e do art. 42e altera a redação do art. 260 da lei 0 2

8.069, de13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente).

Rle 667/2003 Solicita ao Sr. Ministro da Fazenda informações sobre



37424 Sexta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

Terezinha
Fernandes

Terezinha
Fernandes

Valdenor Guedes

Pastor Reinaldo
Gonzaga Patriota

RIC 668/2003

PEC 131/2003

PL 1646/2003

PL 1647/2003
RIC 669/2003

os inquéritos em curso na Secretaria da Receita Federal
envolvendo o Sr. Jorge Antônio Deher Rachid, o Sr.
Sandro Martins e o Sr. Paulo Baltazar.
Solicita à Ministra das Minas e Energia informações
junto à ANEEL a respeito do desdobramento do
despacho de N2 134. de 17 de março de 2003, que
aprovou as conclusões do Relatório da Comissão
encarregada do procedimento administrativo referente à
intervenção na Companhia Energética do Maranhão 
CEMAR.
Inclui o Cerrado e a Caatinga nos biomas considerados
patrtmõnio nacional,
dando nova redação ao §42 do artigo 225 da
Constituição Federal.
Determina que 2004 será o Ano Nacional do
Saneamento Básico.
Institui o Código Nacional de Proteção aos Animais
Solicita informações ao Senhor Luiz Fernando Furtan,
Ministro de Estado do Desenvolvimento Indústria e
Comércio Exterior.

o SR. PRESIDENTE (Takayama) - Enquanto o
primeiro orador, Deputado Henrique Afonso, do PT,
se prepara para usar a tribuna, esta Presidência lem
bra a explosão da bomba atômica no Japão, com a
morte de 180 mil pessoas, em 9 de agosto. No final da
2a Guerra Mundial, houve 50 milhões de mortes. É
triste, fatídico, ver que o homem ainda tem tamanho
poder de autodestruição.

A Presidência lembra o fato para que nossa so
ciedade e as futuras gerações entendam a importân
cia de lutarmos pela paz mundial.

Na região central de Santa Catarina, existem
hoje 31 sobreviventes da bomba de Nagasaki. São fa
mílias que trabalham no cultivo de maçãs e produzem
para o Brasil.

O registro se faz importante para que o fato per
maneça vivo na memória de cada brasileiro, de cada
cidadão deste mundo, uma vez que alguns insistem
em lutar pelo armamento bélico.

Devemos lutar de todas as maneiras, utilizar os
mecanismos e recursos de que dispomos para que
ações como essa sejam diminuídas, ou melhor, de
sestimuladas.

O SR. WASNY DE ROURE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Takayama) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. WASNY DE ROURE (PT - DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se me

permite rapidamente, gostaria de registrar nesta
Casa que Brasília, nos últimos tempos, tem vivido si
tuação extremamente difícil do ponto de vista da ocu
pação de terras públicas. Especificamente em Tagua
tinga e Ceilândia, o cenário envolveu polícias milita
res que invadiram algumas localidades conhecidas
como becos, isto é, áreas vaziasde intercomunicação
entre os conjuntos. Em muitas delas, o Governo nor
malmente .instala equipamentos públicos, principal
mente vinculados à infra-estrutura. Mas muitos deles
não são ocupados, estão disponíveis.

A Câmara Legislativa, no ano passado, elabo
rou lei que permitiu ao Governo utilizar polícias milita
res, bombeiros e servidores do DETRAN para servi
rem de instrumento de segurança nessas quadras.

Com a demora na execução dessa política, o
Governo foi surpreendido pela ocupação dos próprios
policiais, que se sentiram lesados pelo não-cumpri
mento da lei. Sei que a posição do Governador é difí
cil, pois S.Exa. tem de enfrentar uma ocupação que
também desrespeita processo seletivo que deveria
existir.

Apelo ao Governador do Distrito Federal, Joa
quim Roriz, para que dê continuidade à cessão de
ocupação desses becos, obedecendo a critérios de
seleção pelos policiais militares, Corpo de Bombeiros
e servidores do DETRAN, conforme a lei autoriza. De
ixo, então, esse pedido ao Governador para que dê
desdobramento a essa lei e a viabilize dentro dos cri-

~._.-----~" --~



VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Deputado Henrique Afonso,
pelo PT.

O SR. HENRIQUE AFONSO (PT - AC. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, de domingo para cá
a Amazôr1iaganhou destaque especial na imprensa
nacional em razão da biogrilagem do cupuaçu. Tenho
em mãos xerox do jornal Folha de SPaulo, de domin
go, cuja capa foi o cupuaçu, com o seguinte título inte
ressante: "Guerra na Amazônia. Brasil faz campanha
para anular registro de propriedade da marca Cupua
çu concedido à empresa japonesa". E traz umslogan,
que está ganhando expressão no Brasil inteiro: "O cu
puaçu enosso". A .Gazeta Mercantil diz: "Produto da
Amazôniél ganhoudestaque internacional por ter sido
registrado por empresa japonesa. Acordo poderá re
patriarcupuaçU'. O jornal O Estado de S.Paulo, de
hoje, diz: "Acordo do Pará com japoneses repatria cu
puaçu':

Ora, Sr. Presidente, o que está acontecendo?
O Brasil precísa saber o que está acontecendo

com o cupuaçu. Na verdade, a questão é uma simbo
logiade ato permanente, intensivo, de biopirataria na
Amazônia. Mas o cupuaçu ganhou cenário nacional,
até porque é uma fruta nativa da Amazônia, onde a
empresa Asahi Foods Co. Ltd., acoplada à Cupuaçu
Internationallnc. - que também pertence à primeira
empresa -, a.propriou-se da marca Cupuaçu e agora
busca a patente da semente do cupuaçu, que vai ge
rar mUito dinheiro no cupulate.

Precisamos estar atentos a essa situação. O
Grupode Tra.balho Amazônico- GTA, formado por
uma rede de ONGs, ambientalistas, pequenos agri
cultores, assoCíações extrativistas e de produtos flo
restais, desencadeou grande campanha nacional
chamâda "O cUpuaçu é nosso", a qual já ganhou re
percussão em São PaUlo, Rio de Janeiro e, principal
mente, em toda a Amazônia, com reflexo em âmbito
inter?aciOnaL EssenCialmente no Brasil, já vemos a
populaçã9 brasil~iraindignada com a maneira como,
infelizmente, o País ainda trata seu banco genético e
seus produtos florestais.
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térios legais. Com certeza, os servidores da seguran- Eu, que moro no meio da floresta, tenho obriga-
ça pública entenderão a necessidade de acomodar ção de exigir do Poder Legislativo e do Governo Fede-
os trabalhadoresque estão dentro dos critérios de se- ral, por intermédio do Ministério das Relações Exteri-
leção. ores, providências cabíveis no sentido de não deixar o

Muito obrigado. GTA sozinho para resolver problema tão sério.
O SR. PRESIDENTE (Takayama) - Vai-se pas- Apelo para o Governo do Pará no sentido de

sar ao horário de que não caia na cantilena da empresa Asahi Foods,
que já assinou acordo de compromisso dizendo que
não vai recorrer se o Governo do Pará. entrar com
ação judicial no Japão, mas, em compensação, já
está no acordo a instalação de uma indústria para fa
bricação decupulate.

Esse mesmo empresário da Asahi Foods disse
que está fazendo investimento no cupulate, porque a
experiência do Brasil é apenas artesanal e a deles é
indu~trial. Tal fato deve chamar aatençãodo Ministé
rio de Ciência e Tocnologiapara investir mais em pes
quisa e contiecimento,afim de n()s dar condição de
criaruma cadeiaprodutiva, incentivara EMBRAPA e,
assim, resguardar nosso.banco g~nético, os pródutos
da nossa floresta, que estão dando lucro ao exterior.

Muito obrigado.
O 5R. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Takayama) - Tem V. Exa a

palavra.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, quero chamar a aten
ção parélo e~celentetrabalhOdo Ministro Miro Teixei
ra à frente do Ministério das Comunicações. Muitas
vezes nos envolvemos nos debates de questões com
aspecto negativo e não temos tempo de perceber as
coisas boas que estão acontecendo no Brasil. Por
isso, querorelacionar alguma.s relevantes consecu
ções do Ministro Miro TeixeiraPélraque constem nos
Anaisd€l Casa. Com muita criatividade, inteligência e
competência o Deputado Mi~o Teixeira tem transfor
madooMinistériodas.Comunicações em um impor
tantepólo de irradiação.da cidadania, com medidas
simples mas de grande impacto.

Na área de. telecornunicações, comunicação
eletrqnica e serIJiçospostais, por exemplo, o Ministé
rio das ?omuniCações adotou políticas públicas e
promoveu reali~ações destiriadas à inclusão social,
medi~nte a universalização do acesso aos meios de
comunicação, uma imposiçã() d~mundo moderno em
que viVemos.A cidadania sempr~ fica manca 9uando
falta à pessoa o acesso aos meios de comunicação.

O Mini$t~ti(), numaatffude corajosa e reaHsta,
afastou das minutas dos contratos de concessão de
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serviços de telecomunicações, que vigorarão por 20
anos (de 1-1-2006 a 31-12-2026), as cláusulas que
previam a indexação das tarifas pelo IGP-DI (índice
Geral de Preços - Disponibilidade Interna), além de
adotar outras medidas que têm como finalidade pri
mordial o atendimento ao cidadão. O estabelecimento
da efetiva competição, a promoção da defesa do con
sumidor e a universalização dos serviços são os pila
res das novas políticas para o setor de telecomunica
ções, voltadas para a defesa da cidadania.

Outra medidas importantes tomadas pelo Minis
tro Miro Teixeira: acréscimo no PGMU - Plano Geral de
Metas de Universalização, aplicável aos contratos que
terão vigência a partir de 2006, da obrigação que as
concessionárias terão de instalação de terminais de
acesso público, que permitirão acessar provedores de
Internet a partir de terminais de uso público, os chama
dos orelhões; redução das desigualdades sociais, por
meio da implantação das Unidades de Atendimento de
Cooperativas, que levarão progressivamente serviços
de telefonia e Internet para as comunidades rurais; de
fesa do consumidor e geração de empregos, mediante
a instalação gradativa de postos físicos de atendimen
to pessoal, para utilização de serviços e reclamações,
distribuídos no território nacional e ampliação dos mei
os de atendimento a portadores de necessidades es
peciais, com adoção de telefones de uso público adap
tados para esses usuários.

Também foi aperfeiçoado pelo nosso colega
Deputado Miro Teixeira o Programa Governo Eletrôni
co Serviço de Atendimento ao Cidadão - GESAC, ob
jetivando a ampliação dos meios de acesso e univer
salização das informações pela Internet. Com este
programa foram implantados 543 unidades de comu
nicação, em banda larga., em parceria com o Ministé
rio da Educação, representando cerca de 5.430 com
putadores disponíveis à população. Até 15 de agosto
deste ano, estarão em funcionamento 1.500 unidades
de acesso, representando cerca de 15.000 terminais.
Como Ministério da Defesa, estão sendo instaladas
400 unidades de conexão à Internet em regiões de
fronteiras. No âmbito do Programa Fome Zero, junta
mente com o Ministério da Segurança Alimentar e
Combate à Fome, estão sendo estruturados telecen
tros em 1.000 localidades do programa, cuja opera
ção se iniciará a partir de 10 de agosto.

Também não poderia deixar de mencionar a
que talvez seja uma das medidas de maior impacto.
Está sendo elaborada uma nova política para a ado
ção do Sistema Brasileiro de Televisão Digital. A in
tenção é, além de estimular a pesquisa nacional, en
contrar alternativas que transformem a TV digital bra-

sileira em um canal para conexão com a Internet, de
acesso totalmente gratuito aos usuários, que sirva
como podHrosa ferramenta tecnológica de inclusão
social e digital.

Outra medida que revela a competência do Mi
nistro refere-se ao segmento das rádios comunitárias.
Foi criado ~lrupo de trabalho para analisar 4.373 reque
rimentos de rádios comunitárias existentes. Foi alcan
çado o objetivo de organizar e democratizar o segmen
to das rádios comunitárias e, assim, ampliar os instru
mentos de interação e defesa da cidadania, que resul
taram na fixação de critérios mais transparentes e cé
leres ao procedimentos e, conseqüentemente, na ex
pedição de 451 Termos de Operação e Liberação, 289
Licenças, 72 Autorizações de Rádios Comunitárias. Os
4.373 requerimentos foram examinados, não restando
processos pendentes de análise.

Foi mantido, e está em desenvolvimento, o Pro
grama correiosnet, que abrange: Correiosnet - Termi
nal de Acesso. Consiste na instalação de terminais de
acesso público à Internet nas agências de correio
para navegação, cadastramento de endereço eletrô
nico, recebimento e envio de mensagens eletrônicas
e operações de comércio eletrônico, com disponibili
zação de acesso gratuito aos sítios governamentais e
de interesse público, e pago a sítios de interesse par
ticular do usuário. Está prevista a instalação, até afi
nai de 2004, de 4.176 unidades, em 3.759 Agências
de Correios e 3.284 Municípios, atendendo uma po
pulação de cerca de 158 milhões de pessoas. Em
uma segunda etapa, nos anos subseqüentes, a rede
de terminais dos Correios alcançará todos os Municí
pios do Brasil. Para cada terminal instalado serão re
crutadas e treinadas, na comunidade, pessoas que
trabalharão como orientadores, para facilitar o acesso
da população.

Correiosnet - Endereço Eletrônico. O projeto
prevê a disponibilização de endereço eletrônico per
manente e serviço de correio eletrônico aos cidadãos,
com as funcionalidades de recebimento e envio de
mensagens e documentos eletrônicos. Em 2004,
esse projeto visa a criação de 1,2 milhões de contas,
chegando, em um prazo de 5 anos, a mais de 4 mi
lhões de filiados.

Para mencionar apenas mais uma entre tantas
outras medidas, Sr. Presidente, até o final de 2003,
serão instaladas 5.300 agências do Banco Postal.
Neste primeiro semestre, foram inauguradas 371
agências, devendo ser instaladas mais 2.099 até o fi
nal do ano. As já existentes vêm atendendo 896 dos
1.750 Municípios desassistidos pelo atendimento
bancário formal. Somente em junho 2003 foram reali-
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zadas 4,7 milhões de transações e abertas 572.845 Mas o mais importante de tudo isso é o anúncio
contas. Por meio desse projeto, a ECT - Empresa feito ontem pelo Secretário Nacional da Agricultura
Brasileira de Correios e Telégrafos atua como corres- Familiar, Valter Bianchini, que está em Campo Gran-
pondente dos serviços bancários básicos (aberturas de, participando da Oficina de Política Nacional de
de contas correntes e de poupança, saques, depósi - Assistência Técnica e Extensão Rural Pública da Re-
tos, recebimento de contas de consumo, recebimen- gião Centro-Oeste. O Secretário anunciou que os re-
tos de títulos, captação de solicitação de empréstimo, cursos do Plano Safra para a agricultura familiar em
entre outros), mediante utilização da sua recle de Mato Grosso do Sul devem passar dos atuais R$20
atendimento postal. milhões para R$120 milhões.

Muitas outras coisas poderiam ser relaciona- Esse anúncio é o sinal de que o Governo Lula
das. Mas essas bastam para mostrar o envolvimento está dando esperanças para o homem do campo, que
sério e o compromisso do Ministro Miro Teixeira em produz o alimento nosso de cada dia e que já está po-
fazer das comunicações um instrumento de cidadania dendo retirar os recursos nas agências bancárias e
e inclusão social para o povo de todas as partes do também renegociar as dívidas.
Brasil. Aproveitamospara ressaltar a importância des-

Nossos parabéns ao Governo Lula pela escolha sas oficinas, que têm o condão de reunir os principais
de um·Ministro que, com toda certeza, revolucionará atores que desenvolvem os trabalhos de assistência
o modo como o Ministério das Comunicações vinha técnica e aS funções de adequar a esse sistema naci-
se relacionando com a população. onal as diferentes realidades regionais e também

Era.o que tinha a dizer, Sr.· Presidente. contribuir para a reorganização da assistência técnica
O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço e da extensão rural públicas, que foram extintas ainda

a palavra pela ordem. nos anos 90 pelo então Presidente Fernando Collor
O SR. PRESIDENTE (Takayama) - Tem V. Exa a de Melo.

palavra. Muito obrigado.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem. O SR. ANTONIO NOGUEIRA - Sr. Presidente,

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. peço a palavra pela ordem.
Deputados, em primeiro lugar, quero externar meu O SR. PRESIDENTE (Takayama) - Tem V. Ex" a
depoimento sobre a votaçãoda reforma da Previdên- palavra.
cia, ocorrida anteontem e ontem, da qual ainda res- O SR. ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP. Pela or-
tam alguns destaques a serem votados. demo Pronuncia o segUinte discurso.) - Sr. Presidente,

Sou do Partido dos Trabalhadores. Então, tenho Sras. e Srs. Deputados, ao contrário do que parte da
compromisso com o partido. Em respeito à bancada, imprensa tem divulgado, a aprovação da reforma da
votei conforme a orientação do PI. Se a Proposta de Previdência em·primeiro turno foi uma vitória não do
Emenda à Constituição n° 40 tivesse permanecido da Governo Lula, e sim do·povo brasileiro. Após 3 meses
forma como o Executivo a enviou a esta Casa, eviden- de discussão, a PEC n° 40 foi agraciada com a aquies-
temente teríamos dificuldade em votáela. Como sofreu cência da maioria da sociedade brasileira, pelas suas
alguns avanços, apesar de não tantos quantos gosta- mais diversas representações, desde a construção da
ríamos, votamos com o Partido dos Trabalhadores. proposta até a sua aprovação por esta Casa.

Queria fazer este registro, porque tínhamos al- A proposta de reforma original chegou a nós em
gumas divergências em relação à PECo Tanto que fi- meio aos protestos de setores da sociedade que acu-
zemos na votação da matéria declaração de voto. savam o Governo e o Partido dos Trabalhadores de

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a agri- cerceamento da discussão, o que não é verdade. Du-
cultura familiar tem uma grande importância para a rante mais de 90 dias foram realizadas centenas de
economia sUI-mato-grossense, devido ao grande nú - reuniões nesta Casa, além de audiências públicas
mero de assentamentos da reforma agrária e também com a sociedade organizada, possibilitando a apre-
de pequenas propriedades espalhadas nos 77 Muni- sentação de inúmeras propostas, que nortearam o
cípios do Estado. Por isso, atuamos na Comissão de aperfeiçoamento do texto constitucional.
Agricultura desta Casa para que a agricultura familiar O Parlamento brasileiro, Sr. Presidente, nobres
seja sempre beneficiada. Uma prova disso é a lei que pares, chegou a um momento do Parlamento brasilei-
garante a repactuação e o alongamento das dívidas ro nunca antes vivido em sua história. Ao final das dis-
dos pequenos agricultores. cussões e dos entendimentos com os Poderes consti-
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tuídos e com a sociedade civil organizada, o ilustre Câmara dos Deputados fez o seu trabalho para que
companheiro Relator, o Deputado José Pimentel, avançássemos nessa importante reforma que o País
apresentou um relatório em que respeita todos os está buscando.
segmentos da nossa sociedade, não prevalecendo a Setores sociais dos mais variados estiveram
vontade integral de nenhuma das partes envolvidas. presentes em cena e fizeram sua parte. As manifesta-
o Governo discutiu com maturidade com este Parla- ções fazem parte do jogo democrático e o conflito
mento, chegando a avanços importantes que vieram está, como sempre digo, na raiz da construção demo-
melhorar substancialmente a proposta inicial. crática deste País.

E aqui, Sr. Presidente, não há que se falar em Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, meu dis-
traição por parte do nosso partido e do Governo do curso versa sobre o aumento do número de universi-
Presidente Lula quanto à apresentação dessa refor- dades privadas em relação às públicas, defende a
ma. O programa apresentado quando da candidatura ampliação dos Fundos Universitários e informa da re-
Lula era inequívoco na defesa da necessidade de apresentação da PEC do FUNDES.
uma reforma para a Previdência Social. Reafirmava Quero trazer à reflexão desta Casa a preocupan-
que o sistema previdenciário deveria ter "caráter con- te situação das universidades públicas brasileiras.
tributivo, com benefícios claramente estipulados e va- No último final de semana, o jornal Folha de
lor de piso e de teto de benefícios de aposentadorias S.Paulo divulgou o crescimento de 45% das universi-
claramente definidos". O programa também já propu- dades particulares nos últimos dois anos, segundo
nha um sistema de previdência complementar. dados do Censo do Ensino Superior do Ministério da

Uma análise criteriosa e histórica das resolu- Educação. Até 31 de outubro de 2001, existiam 1.208
ções do PT, Sr. Presidente, revela que é falsa a acusa- instituições privadas. Em julho deste ano, 544 escolas
çãode que o partido mudou radicalmente ao se tornar privadas haviam conseguido autorização para funcio-
Governo. Usando as palavras do nosso ilustre Presi- namento. Uma média de quase 1 universidade priva-
dente José Genoíno, "o PT preserva uma fidelidade da a cada dia.
básica às definições de um partido de esquerda, que Quando o comparativo é feito entre universida-
consistem na luta pela promoção dos direitos e da ci- des públicas e privadas, têm-se o dado ainda mais
dadania dos mais fracos, dos excluídos e dos traba- grave. Das 1.960 universidades do País, 1.752 são
Ihadores. Trata-se de uma luta que busca garantir a particulares, ou seja, 89,4% do total. Qual a razão
existência de uma sociedade equilibrada na distribui- para essa gritante diferença? O que justifica esse in-
ção dos bens materiais e das rendas, uma sociedade teresse exacerbado de particulares por investimentos
justa, democratica e solidária". nesse setor?

Por isso, Sr. Presidente, nobres colegas Parla- Creio que respostas a essas perguntas sairão
mentares, os setores mais humildes e excluídos da dos diversos seminários e debates que são travados
sociedade brasileira foram os que venceram a primei- em todo o País, a exemplo do seminário Universidade:
ra etapa dessa reforma que possibilitará a inclusão por que e como reformar?, que o Congresso Nacional
social de mais de 40 milhões de brasileiros e brasilei- e o MEC realizaram esta semana. Esse encontro era
ras marginalizados pela injusta distribuição de renda aguardado com expectativa, devido à possibilidade de
de nosso País. reabrir discussões relacionadas à melhoria de qualida-

Está de parabéns a sociedade brasileira. de do ensino, ao aumento de vagas e, sobretudo, às
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. vias de financiamento da universidade pública.
A SRA. SELMA SCHONS - Sr. Presidente, Precisamos propor saídas para custeio do ensi-

peço a palavra pela ordem. no superior, a fim de que este possa absorver a gran-
a SR. PRESIDENTE (Takayama) - Tem V. Exa a de quantidade de alunos egressos do ensino funda-

palavra. mental, que, porfalta de vagas, procuram uma institu-
A SRA. SELMA SCHONS (PT - PR. Pela or- ição privada de formação superior.

demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, ale- Uma das propostas é a que amplia as fontes de
gro-me nesta tarde por ver V. Exa. , Deputado do meu financiamento da educação superior, com a criação
Estado, sempre muito atuante, presidindo a Mesa. do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimen-
Parabéns e obrigada pelo seu trabalho. to do Ensino Superior - FUNDES, iniciativa do ex-De-

Não resta dúvida de que a pauta desta semana putado Padre Roque, que estou reapresentando, por
baseou-se na reforma da Previdência. Creio que a acreditar que necessitamos retomar o debate a res-
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peito. É preciso encontrar fórmulas que garantam a de gás do mundo, água potável, biodiversidade, mine-
ampliação do número de vagas destinadas ao acesso raise, o que é muito importante, espaço vazio.
das famílias de baixa renda, que não têm como man- Sr. Presidente, há pouco ouvi V. Exa falar sobre
ter seus filhos em universidades particulares. as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que vitimaram

Nossa proposta de emenda à Constituição su- quase 200 mil inocentes. É lógico que ninguém con-
gere o aumento da contribuição da União, dos Esta - corda com esse ato do passado, porque, em conse-
dos, dos Municípios e do Distrito Federal, além da cri- qOência dos efeitos secundários e .terciários dessas
ação da cOntribuição social recolhida por graduados bombas, houve número muito maior de vítimas.
em instituições públicas. O objetivo dessaspropostas SOmos seres humanos e temos dentro de nós a
é o fortalecimento da autonomia das universidades, o semente da maldade. Vemos em todos os exércitos
aumento do número de vagas e avalorização do cor- do mundo a grande máxima: quem quer a paz se pre-
po docente. pare para a guerra.

É nossa contribuição para que, em breve espa- Isso começa na família. ESpero que meus cole-
ço de tempo, possamos aumentar os investimentos gas mais da Direita nãovotemo projeto de desarma-
em educação, alcançando o patamar determinado mento que está chegando a esta Casa. Não podemos
pelo PlanoNacional de Educação, que prevê a ampli- desarmar o cidadão de bem. Se este. não quer que
ação dos recursos do PIB para o setor dos atuais 3% sua casa seja violada, precisa ter uma arma dentro
para 7%. dela;caso contrário, acontecerá, guardando as devi-

Para concluir, quero reforçar meu apoio à luta das proporções, uma nova Hiroshima ou Nagasaki.
contraa desvinculação dosrecursos para a educação Em 1982,.por ocaSião da Guerra das Malvinas,
na reforma tributária. Os dados que trouxemos a de- os ingleses, pensando em tudo, leva.ram artefatos nu-
bate hoje nos impedem de pensar em reduzir o finan- c1eares de baixa potência, porque, no caso do insu-
ciamento. Ao contrário, colocam-nos em alerta para cesso, não pensa.riam duas vezes antes de usá-los.
encontrar fórmulas de incremento dos recursos para Também levaram mercenários,. osgurcas, que se
a educa.ção. sentiram envergonhados, porquf) combater o Exército

Era o que tinha a dizer. argentino passou a ~er umapiada. Um exército tão
O SR. PRESIDENTE (Takayama) - Concedo a fraco quanto atualmente o do Brasil.

palavra. ao nobre Deputado Jair Bolsonaro, pelo PTB. Edigo mais:dà m~neiracomo esta Casa vem se
S.Exa. disporá de 5 minutos. comportando, na verdade, vendendo-se por interes-

O SR. JAIR BOlSONARO (PTB - RJ. Sem revi- ses menores ao .Executivo, urna continuação do Go-
são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Takaya- vemo anterior, brevement~ serlá questionada a ne-
ma, é urna pena que o Deputado Henrique Afonso já cessidade de termosForças Armadas em nosso País,
tenha. saído, mas, com toda certeza, está em seu ga- mesmo debilitadas, como acontece atualmente.
binetee vai nos ouvir. S.Exa. fez brilhante discurso so- Massacrararn os servidores civis do Governo
bre o Gupuaçu - O cupuaçu é nosso -, que me lem- Fernando Henrique até agora.. Abatê-los no plenário
brou dffcampanha O petróleo é nosso, dos militares foi muito fácil. Ysou-~e a faláéi~dos altos salários e
do passado. dos rl'larajás. Para acabar cOm altos salários, marajás

Quero dizer ao nobre Deputado Henrique Afon- e altaspensões, ~astava que fixássemos o teto em lei
so queocupuaçu é o de menos nessa história toda. complementar.logicarnente., Gomesse argumento,
Praticamente toda a nossa Amazônia está demarca- destroçaram os servidores civis.
da. como terra indígena. Doze por cento do território Não sei se os coh3gas do PT vão cohseguir viver
nacional já foi demarcado como terra indígena, o que em paz. Vou até fazer-lhes uma. recomendação: su-
represêntaárea maior do que a Região Sudeste, que bam hoje,· em~asa, numa bal~nlfa,e quem perder
englo~aSão Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, menosde 3 quilos atéterça-feir~da próxima semana
EspíritoSa.nto, para nãomais do que 240,000 índios. que vote favoravelmente à PEC n040 no segundo tur-
Tudof~it?basicamente no Governo anterior, lamenta- no,. Corntodaa certeza, cada um. vai perder mais de 3
velmente com o apoio do PT. Espero que pelo menos quilos, porque não vai conseguir dormir, dada a sua
nesseeqntoo partido mude, não cbntinue como está. consciênéia.
Apóio êl:isa mudança do PT. Quanto a qualquer outro Parlamentar de partido

Sabemosttueas áreas mais ricas do mundo es- que votou favoravelmente, não vou recriminá-lo.
tão naAmazônia. Temos lá uma das maiores reservas Quem sou para aconselhá-lo a fazer alguma coisa?



o Sr. Takayama, § 2° do art. 18 do Re
gimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Gilberto
Nascimento, § 2° do art. 18 do Regimento
Interno.

o SR. LOBBE NETO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) 
Tem V. Exa a palavra.

O SR. LOBBE NETO (PSDB - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Gilberto
Nascimento, estivemos juntos na Assembléia Legisla
tiva de São Paulo, e é motivo de grande satisfação
para mim vê-lo presidindo esta sessão, após uma ma
drugada de votações em que foram taxados os apo
sentados do serviço público.

Sr. Presidente, como não estamos no Pequeno
Expediente, farei apenas uma breve referência ao
que foi divulgado pelo Guia do Estudante de 2004. Fi
camos satisfeitos ao saber, consultando essa publica
ção' que as universidades públicas do Estado de São
Paulo - a UNESp, cujo Reitor é José Carlos Souza
Trindade; a USP, com o Reitor Adolpho José Melfi, e a
UNICAMP, com o Reitor Carlos Henrique de Brito 
estão bem classificadas, e por isso venho cumpri
mento os professores e alunos dessas 3 instituições
de ensino paulistas.

Com a Constituição Estadual de 1989, as uni
versidades públicas estaduais conquistaram sua au
tonomia e por força de lei são-lhes repassados mais
de 9% de arrecadação do ICMS do Estado.

Com grande satisfação, soubemos pelo Guia do
Estudante de 2004 que a Universidade de São Paulo
ocupa a primeira, a UNESP a segunda e a UNICAMP a
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O que mais está doendo hoje no servidor civil quinta colocação entre os cursos mais estrelados do
nl~m é a garfada, a punhalada, a bomba atômica que Brasil, entre todas as universidades do nosso País.
o PT jogou sobre 1 milhão deles; o que mais está do- Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
endo é a traição, pois a dor de ser traído é incomensu- mais uma vez, com grande satisfação, venho a tribu-
ráveL na desta Casa para enaltecer o trabalho realizado pe-

Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores, re- las institui~;ões de ensino superior de meu Estado,
almente, é composto de homens valentes, guerreiros, São Paulo.
porque assaltar velhinhos, taxando-os; roubar viúvas, Desta feita, cumpre ressaltar o aprimoramento
aplicando redutores; e tirar pirulito da boca de órfão é da Univers'dade Estadual Paulista - UNESP. A avalia-
muito fácil. ção do Guia do Estudante 2004, da Editora Abril,

Espero que o PT volte a ser o que era antes, aponta a ascensão dos cursos dessa universidade no
dando a devida resposta por ocasião da votação dos sistema de ensino superior brasileiro, destacada na
destaques na terça-feira e no segundo turno da pro- edição de agosto 2003 do jornal da instituição, bem
posta de reforma da Previdência. como na imprensa paulista em geral.

Muito obrigado, Sr. Presidente. A UNESP passou do sexto para o segundo lugar
no Guia do Estudante. Pelo Guia de 2003, 85,5% dos
cursos da Universidade enquadram-se nos melhores
níveis de conceituação. Essa marca demonstra avan
ço em relação a 2002, quando a instituição ocupava a
décima colocação, com 84,2% dos seus cursos nas
classificações mais importantes. Informações do Rei
tor, o Prof. José Carlos de Souza Trindade, dão-nos
conta de que a UNESP é a instituição de ensino supe
rior que apresentou o maior crescimento em termos
de cursos estrelados, passando de 64 em 2002 para
65 em 2003, e agora para 72, na edição de 2004.

Neste ano, o Guia do Estudante analisou 5.046
cursos de 687 instituições. O resultado da avaliação
baseia-se nas respostas a questionários enviados a
todos os cursos de graduação brasileiros, sobre itens
como infra-estrutura, qualificação docente e produ
ção científica. Foram ouvidas também as opiniões de
1.700 pessoas, entre docentes, especialistas e profis
sionais, e ainda levadas em conta as notas obtidas no
Provão. Por reunir 72 cursos entre os melhores do
Brasil, a Universidade posicionou-se em segundo lu
gar entre as universidades com maior número de cur
sos considerados bons, muito bons e excelentes. Dos
seus 12 cursos com 5 estrelas, 3 são oferecidos no
campus de Jaboticabal, 3 no campus de Rio Claro, 2
no campus de Botucatu, 2 no campus de Araraquara,
1 no campus de Franca e 1 do campus de Presidente
Prudente.

Os diretores das faculdades da Universidade fo
ram unânimes em apontar a qualificação e o empe
nho dos docentes e as condições de infra-estrutura
oferecidas como fatores que ajudam na constante as
censão da UNESP.

Para nós é sem dúvida uma grande satisfação
verificar que, do total de cursos estrelados, as 3 uni
versidades paulistas aparecem nos 5 primeiros luga
res, na classificação nacional, estando, como já dis-



Essa Comissão, sem dúvida alguma, tem feito,
inegavelmente, um excelente trabalho no sentido de
buscar resultados em defesa de nosso agribusiness.

"(. ..) No entanto, precisamos avançar.
Temos a oportunidade de desempenhar um
papel de verdadeira e absoluta mudança no
perfil da agricultura e da política agrícola
deste País. Possuímos as ferramentas para
isso e não podemos furtar-nos de assumir
nosso papel neste cenário, onde somos ato
res, e não espectadores. Não assistiremos

"O rnomento é de ousar, e necessita
mos· ter coragem para dessa forma proce
der. As mudanças que estão ocorrendo em
todo o mundo eern especial aqui no Brasil
são um réflex() disso.. A população quer mu
danças, desde. o sentido rnais amplo até o
mais específico. (-..)

De acordo com o mote do mundo glo
balizado, ternos que pensar global e agir lo
caI; e o pensar local que pretendemos abor
dar aqui é no nosso papel como Parlamen
tares e membros· desta importante Comis
são de Agricultura e Política Rura/(...)"
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semos, em primeiro a USp, com 77 cursos, em segun- milhões de cabeças de gado; somos ainda o maior
do a UNESp, com 72 cursos, e em quinto a UNICAMp, produtor de soja e o segundo maior produtor de arroz
com 41 cursos estrelados. Esses resultados dão-nos do Brasil.
a certeza de que a opção que fizemos no Estado pela Devido à grandesafra no Estado, que já é consi-
autonomia administrativa de nossas universidades, derada em Mato Grosso como a segunda safra, o pre-
aliada ao repasse de recursos que lhes fazemos, uma ço do milho está extremamente baixo, e não temos
vez que, repito, em São Paulo, entre outras fontes de como armazenar o produto, dado à grande quantida-
recursos, cerca de 9% da arrecadação do ICMS são de. Poucos dias atrás, os produtores de suínos e de
religiosamente destinados pelo Governo estadual frango não tinham condições de produzir porque o
para essas instituições, fatores fundamentais para o preço do milho estava muito alto. Vejam o que aconte-
destaque que o Brasil tem mundialmente no meio ce agora: o preço do milho está muito baixo e o agri-
acadêmico, científico e tecnológico. cultor não sabe o que fazer com o produto.

Queremos, portanto, mais uma vez parabenizar Vejam que falta faz uma política agrícola. Na au-
todos os que fazem partedessas instituições, dos alu- sência dela, nosSo País ainda importa produtos agrí-
nos à direção, por mais essa conquista de suma im- colas. Um país continental, com tanta capacidade de
portância para o nosso sistema educacional de nível produção como o nosso, está importando arroz! So-
superior. Uma Nação em sua plenitude se faz com mos hoje um dos maiores produtores do mundo de
educação, e em SãoPaulo, sem demérito algum aos soja, fonte de proteína nobre, mas infelizmente o bra-
demais Estados, estamos contribuindo para o desen- sileiro não sabe como consumir a soja. Assim, expor-
volvimento de nosso País. tamos toda a nossa soja e importamos arroz.

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Sr. Presidente, urna política agrícola, além da
Tem a palavra o Sr. Deputado Welinton Fagundes, definição dos rumos que o Brasil deve tomar no que
pelo Bloco Parlamentar PUPSL. diz respeitoà produçã(), também vai ensinaro brasile-

O SR. WELlNTON FAGUNDES (Bloco/PL - MT. iro a consumir os produtos básicos que ele mesmo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero regis- produz. Foi com esse propósito que apresentamos o
trar a aprovação de requerimento que apresentei, requerimento, cuja justificativapasso a ler:
como membro titular, à Comissão de Agricultura, vi
sando à criação de um grupo de trabalho, composto
por Parlamehtares da.quela Comissão e representan
tes do Fórum Nacional dos Secretários de Agricultura
e do Ministério daAgricultura, com o objetivo de defi
nir, estudare montar urna política agrícola, pecuária e
de abastecimento para o País.

Sr. Presidente, não só o requerimento foi apro
vado por unanimidade como também houve a deter
minação do Presidente Waldemir Moka no sentido de
que se realize esse que é o sonho da classe produto
ra, que hoje produz, cumprindo o seu papel, mas infe
lizmente, por faltade uma política agrícola, não conta
com regras. definidas nem com orientação sobre o
que plantar, como plantar, quando plantar, onde ar
mazenare principalmente como comercializar. Fica
mos àmercê do pensamento de Ministros que entram
e saem, cada um com sua linha de ação. Então, não
temos um norte.

O Estado de Mato Grosso tem dado uma boa
resposta( em termos não só de produtividade, mas
também de divisas para este País: é o que mais con
tribuiu' proporcionalmente, para o balanço da nossa
dívida ext.erna. Hoje somos o maior produtor de algo
dão do País, respondendo por 54% da produção naci
onal; temos o segundo maior rebanho bovino, com 22
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às crises recorrentes da agricultura se pode
mos propor soluções definitivas. Vamos tra
tar causas, e não conseqüências.

Mas, como dissemos, o momento é de
ousart'

Sr. Presidente, conseguimos que esse requeri
mento fosse aprovado, e peço a V. Exa que autorize
a transcrição nos Anais dessa justificativa, na ínte
gra, como parte do meu pronunciamento, já que o
tempo é exíguo.

Para encerrar, registro o aniversário da cidade
de Guiratinga, onde estivemos nesta semana, cida
de-mãe da região sul de Mato Grosso, que completa
70 anos. O Município hoje é administrado pelo Prefei
to Francinha, do nosso partido, o PL. Hoje podemos
constatar a felicidade daquela população. Era uma ci
dade que andava cabisbaixa, e hoje, com o Prefeito
Francinha, retoma o seu desenvolvimento. Obtive
uma expressiva votação naquela cidade, e quero pa
rabenizar toda a sua população, assim como a da re
gião, aproveitando para agradecer-lhe o voto de confi
ança que recebi.

Estamos aqui, mais uma vez, comprometen
do-nos a apoiar todos os Prefeitos do PL do nosso
Estado. Nosso partido defende a bandeira do munici
palismo e a maioria dos Prefeitos do interior de Mato
Grosso são filiados a ele. Ressalto que o Município de
Guiratinga conta com o nosso apoio, principalmente
porque seu Prefeito que tem procurado trabalhar com
carinho, amor, esmero, dedicação e principalmente
honestidade.

Deixo aqui esta nossa homenagem a toda a po
pulação de Guiratinga.

JUSTIFICATIVA A QUE SE REFERE
o ORADOR

REQUERIMENTO N° 119, DE 2003
(Do Sr. Welinton Fagundes)

Requer à Comissão de Agricultura e
Política Rural a articulação de um Acordo
de Cooperação entre esta Comissão, o
Fórum de Secretários Estaduais de Agri
cultura e o Ministério da Agricultura, Pe
cuária e Abastecimento.

Senhor Presidente:
Nos termos Regimentais da Câmara dos Depu

tados, requeiro a V. Exa que seja apreciada, na próxi
ma reunião da Comissão de Agricultura e Política Ru
ral, a realização de uma articulação, visando a assi
natura de um Termo de Cooperação entre a Comis-

são de Agricultura e Política Agrícola da Câmara Fe
deral, o Fórum de Secretários Estaduais de Agricultu
ra e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci
mento, cuja finalidade é criar um Grupo de Trabalho
para coordenar a realização de um Planejamento
Estratégico da Política Agrícola Brasileira. Segue jus
tificação em anexo.

Justificação

O momento é de ousar, e necessitamos ter co
ragem para desta forma proceder. As mudanças que
estão ocorrendo em todo o mundo e em especial aqui
o Brasil são um reflexo disso. A população quer mu
danças, desde o sentido mais amplo até o mais espe
cífico. As eleições para a presidência é um exemplo
claro e inequívoco desse fato, e mesmo com todo o
"risco" que poderia significar a eleição de um Presi
dente com o perfil histórico do Presidente Lula, a soci
edade decidiu arriscar e o elegeu.

De acordo com o mote do mundo globalizado,
temos que pensar global e agir local; e pensar local
que pretendemos abordar aqui é no nosso papel en
quanto parlamentares e membros desta importante
Comissão de Agricultura e Política Rural. Com todo o
respeito, é fato notório e inegável a importância e os
resultados dos trabalhos que esta Comissão realiza e
tem realizado durante a sua existência.

No entanto, precisamos avançar, temos a opor
tunidade de desempenhar um papel de verdadeira e
absoluta mudança no perfil da agricultura e da política
agrícola deste País, possuímos as ferramentas para
isso e não podemos nos furtar de assumirmos nosso
papel neste cenário, onde somos atores e não espec
tadores. Não assistiremos as crises, recorrentes da
agricultura, se podemos propor soluções definitivas.
Vamos tratar causas e não conseqüências.

Mas como dissemos: "O momento é de ousar"!
E por esta razão, queremos compartilhar com

os dignos pares desta Comissão a ousadia deste
nosso requerimento, pois representa uma idéia cen
trai que somente se concretizará se contar com a par
ticipação maciça dos membros desse nosso "tíme" da
agricultura. Acredito firmemente que, realizando o tra
balho proposto, através de um Planejamento Estraté
gk:o da Agricultura Nacional, estaremos de fato esta
belecendo as bases para uma maior organização do
setor agrícola. Por que não pensarmos na possibilida
de de formarmos uma união dos estados brasileiros a
partir da agricultura, dos produtos desta, do mercado
que isto representa?

O Brasil é mais que um País, é um continente
pela sua grandeza tanto quantitativa como qualitativa.
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Colhemos, no momento, mais uma safra recorde. No Sr. Presidente, o Brasil precisa acordar. Real-
entanto, o Brasil fica insistindo a crises, como, para ci- mente, precisamos investir muito mais em saneamen-
tar somente um exemplo, a crise que os suinocultores to básico. Muitas localidades e até Municípios brasile-
estão, novamente, enfrentando. Será que não é pos- iros até hoje não têm água tratada. A falta de água po-
sível avançarmos mais? tável causa problemas seriíssimos de saúde: vermi-

Muitas soluções poderão ser construídas a par- noses, hepatite, leptospirose e inúmeros outros ma-
tir de um planejamento integrado e complementar en- les, o que obriga os Governos a ~astar com a constru-
tre os estados da Federação que aqui temos a missão ção de mais postos médicos e hospitais para prestar
de representar. Tenho a certeza que a sociedade se atendimento de saúde. Ora, se o problema fosse re-
mobilizará a favor de um trabalho desta natureza; o solvido na origem, ouseja, se contássemos comsa-
País dispõe de material humano competente e capaz neamento básico, essas doenças seriam eliminadas
de empreender este esforço. com facilidade.

Para sermosatores no desenvolvimento mundi- Portanto, Sr. Presidente, passo às mãos de
ai, necessitamos exercitar isso internamente. Não sig- V. Exa esse projeto que propõe institLlir 2004 como o
nifica fecharmos e nem tampouco criar reservas de Ano Nacional do Saneamento Básico·no nosso País.
mercado. Isto é velho. e a história mostrou que não Gostaria ainda de falar SObre os outros projetos,
funciona. Devemos sim, com muito esforço e criativi- mas, se não der tempo, voltaremos à tribuna amanhã
dade, saber aproveitar devidamente as nossas poten- para apresentá-los a nesta Casa,pois quero aproveitar
cialidades e r~almente somarmos e não dividirmos. É esta intervenção para registrar minh~ tristeza com a de-
ilusão acreditar que as soluções .estão somente lá cisão de taxar os inativos, tomada nesta madrugada.
fora. Como pOdemos acreditar que seremos compe- Sou do Estado do Amapá, d~ ondeaté minha mãe
tentes deforma sustentável a longo prazo, nas uniões me fez um apelo no sentido de que eu não votasse "sim"
de mercÇldos existentes e a se formar, a exemplo do a essa matéria. gsse foi umdos poucos pedidos impor-
Mercosul, UniãoEuropéia, e Alca,~e não realizarmos tantes que ela me fez. durante tOda a minha vida. E ve-
entre os nossos estados uma verdadeira Integração nhoaqui para dizer que os problemas do Judiciário e
Nacional? dos Deputados foram resolvidos, mas o dos aposenta-

Empreender um esforço nesta direção será no dos não. A taxação dos inativos é uma injustiça muito
mínimo, de nossa parte, Senhoras e Senhores Parla- grande, e lembra-me a passageIT\ bíblica acerca dos 2
mentares, uma lição de cidadania e brasilidade, e em pesos .e. das 2 medidas, aquelaparábola do vendedor
especial, uma demonstração de respeito às futuras que espertamenteusava 2 pesos, um de 1 quilo e outro
gerações. de 990gramas, pa~a 'udibri~r os incautps.

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) - Recebi muitos telefonemas de pessoas pergun-
Continuando os oradores inscritos para Comunica- tando se aqueles5 Deputados que",otaram contra os
çõesParlamentares, concedo a palavra ao Deputado aposentados, taxando-os,serial11novamente candi-
Valdenor Guedes, pelo PP, que tem o tempo regimen - datos.pelo Estado do Amapá. Sugeri que conversas-
tal de 5 minutos. sem com eles.

O SR. VALDENORGUEDES (PP - AP. Sem re- Os salários dos inativos mantêm muitos Municí-
visão dó orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- pios no nosso Estado, movimentando as suas econo-
tados, venhóapresentar 3 projetos. Não sei se terei mias, no cohsumo de remédios, roupas etc.
tempo para comentá-los. Devemos ter mais cuidado com o que votamos

O primeiro visa instituir o ano de 2004 como o nesta Casa. Estou nesta Casa desde 1991, e já en-
Ano Nacional do Saneamento Básico. Justifico: em frentei pressões como essa, m~s não aceito injusti-
2002, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ças, seja quem for o Presidente deste País.
publicou resúltados da pesquisa nacional de sanea- Tenho absoluta certeza de que sairei daqui com
mentobásico realizada em 2000, mostrando que a minha consciência tranqüila.
nossa sociedade acumula enormes carências de ser- Nocomeço doanopassado, fiz algumas palestras
viços póblicosde abastecimento de água potável, de em universidades, chamando a atenção dos meus alu-
coleta e tratamento de esgotos sanitários, de coleta e nos paraa necessidade de fazermos várias reformas, a
de recqperação do lixo urbano e de drenagem urbana exemplo da tributária, da judiciária, da política, da previ-
de ágqas pluviais, serviços esses que, tecnicamente, denciáriaeda voltada à recljperação do Estado. Inicia-
compõem o sistema de saneamento básico. mos pela reforma da Previdência. O remédio foi· oorre-



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

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Concedo
a palavra pela ordem ao Deputado Neucimar.

O SR. NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL - ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
é uma satisfação ser presidido nesta tarde por V. Exa

Na segunda-feira, participaremos, na cidade de
Vila Velha, no Espírito Santo, de uma reunião com di
retores do CEFET, para discutir a possibilidade de se
implantar uma escola técnica federal naquele Municí
pio, que é o maior do Estado, com quase 370 mil habi
tantes, mas não conta com uma unidade de ensino fe
deral. Essa é uma solicitação da juventude Canela
Vf~rde, como são denominados os vila-ve!henses no
Estado do Espírito Santo.

Que Deus nos abençoe.
Muito obrigado.
O SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Concedo

a palavra pela ordem ao Deputado Coriolano Sales.
O SR. CORIOLANO SALES (PFL - BA. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, tenho a convicção de que a aprovação do texto
básico da reforma da Previdência está tendo imensa
repercussão no País. Uma medida dessa ordem,
aprovada pela Câmara dos Deputados, abre perspec
tivas de estabilidade para a Previdência Social do
País e, conseqüentemente, para a melhora dos índi
ces da economia brasileira.

Sr. Presidente, embora tenha votado favoravel
mente ao texto geral da proposta do Governo, mani
festei-me contra a taxação dos proventos dos inati-
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tíssimo, mas a dose foi em excesso, e apenas para um vos. Assim fiz porque entendo que essa taxação, por
lado: o dos inativos, dos aposentados. recair sobre uma relação jurídica já consumada, é in-

Essa injustiça eu não cometo. Quero voltar ao constitucional. Não poderia o Congresso Nacional es-
meu Estado de cabeça erguida, não estigmatizado tabelecer esse tipo de cobrança. Registrei meu voto
pE~la injustiça que se fez a pretexto de salvar 40 mi- contrário na convicção de que essa matéria, embora
Ihões de brasileiros. aprovada pela Câmara dos Deputados, possa ser

Portanto, convido todos os Deputados que vota - amanhã ou depois corrigida pelo Supremo Tribunal
ram esse medida para se justificarem no Estado do Federal.
Amapá. Examinarei os demais pontos da reforma para

Muito obrigado. poder posicionar-me sobre eles. No geral, votei pela

DURANTE O DISCURSO DO SR. aprovação na certeza de que o texto básico já abre
VALDENOR GUEDES, O SR. GILBERTO perspectivas para o País.
NASCIMENTO, § 2° DO ART. 18 DO REGI. O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Concedo
MENTO INTERNO, DEIXA A CADEIRA DA a palavra ao nobre Deputado Átila Lins, pelo PPS.
PRESIDÊNCIA, QUE É OCUPADA PELO S.Exa. dispõe de até 5 minutos.
SR. JOÃO CALDAS, 4° SUPLENTE DE SE. O SR. ÁTILA LINS (PPS - AM. Sem revisão do
CRETÁRIO. orador.) - Br. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, an

tes de mais nada, desejo, em nome do Estado do
Amazonas, manifestar nosso profundo pesar pelo fa
lecimento do Dr. Roberto Marinho, Diretor Presidente
das Organizações Globo.

Recordo que há pouco mais de um mês o Go
vernador Eduardo Braga foi ao Rio de Janeiro e fir
mou convênio com a Fundação Roberto Marinho, vi
sando ao apoio à educação indígena. O Governo
Estadual vem empreendendo nessa área uma ação
muito efetiva, e a Fundação Roberto Marinho está
participando desse esforço. Quero, então, destacar
não apenas o extraordinário trabalho feito pelo jorna
lista Roberto Marinho na consolidação do seu império
de comunicações, abrangendo jornal, rádio e televi
são, como também o apoio que essa rede vem pres
tando à educação e a cultura.

Como representante do Amazonas neste Con
gresso Nacional, manifesto, repito, meu profundo pe
sar pelo falecimento do jornalista Roberto Marinho, e
quero transmitir aos seus familiares nossas homena
gens póstumas.

Sr. Presidente, nesta sessão apresentamos ao
Governo Federal indicação de implantação de uma
superintendência da Receita Federal no Estado do
Amazonas. Hoje o Estado dispõe apenas de uma de
legacia regional, já que estamos subordinados à Su
perintendência Regional da Receita Federal de Be
lém do Pará. Não vejo qualquer desdouro nessa su
bordinação; apenas entendo que, sendo o Amazonas
o Estado que mais arrecada tributos federais na Re
gião Norte, com um parque industrial com mais de
430 empresas instaladas, com faturamento anual de
aproximadamente US$10 bilhões e um sistema alta
mente sofisticado de ecoturismo, merece ser contem-
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piado com uma Superintendência Regional da Recei- Era o que tinha a dizer.
ta Federal, não apenas uma Superintendência no O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Concedo a
Amazonas, mas na Amazônia Ocidental, ficando a palavra ao nobre Deputado Fernando Ferro, pelo PT.
Superintendência sediada no Estado do Pará para a O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi-
Amazônia Oriental, composta pelos Estados do Pará são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
e do Amapá mentares, registro emmeu pronunciamento a vergo-

Portanto, essa é a nossa indicação, aque já de- hhosa condenação do Deputado Estadual Frei Anas-
mos entrada na Casa, para que o Presidente Luiz Iná- tácio, do PT da Paraíba. OTribunal de Justiça daquele
cio Lula da Silva e o Ministro Antonio Palocci possam Estado acusou-o de promover tumufto em processos
examinar acuramente esse pleito das lideranças polí- de assentamentos e condenou-o a 2 meses de prisão
ticas e empresariais do meu Estado, que há muito re- por crime de organização de quadrilha e promoção de
clamam a implantação de uma Superintendência da desordem social.
Receita Federal no Amazonas, até porque, em função Frei Anastácio é pessoa comprometida com a
da Zona França, é preciso haver uma direção regional justiça social, com a liberdade. Teve participação de-
desse organismo para evitar que a qualquer decisão cisiva na CPI contra o crime organizado na Paraíba.
seja necessário recorrer à Superintendência no Esta- Denunciou os cartéisde falsificação de combustíveis
do do Pará e o envolvimento de elementos do Poder Judiciário na

Apresento também à Mesaoutro requerimento, compra de ações judiciais para impedira cobrança de
fazendo um apelo ao Ministro do Esporte e Turismo, o . I .. d b"Impostos re ativos a? consumo e com ustlvels.
Deputado Agnelo Queiroz, no sentido de que viabilize S.Exa. tem uma história de vida ligada à organização
os recursos necessários para construirmos um com- dos camponeses, à luta dos agricultoresda Paraíba,
plexo desportivo em Manaus, um ginásio coberto, para que sejam proprietários agricultores, gerem seu
com capacidade para cerca de 20 mil pessoas, desti- sustento, tenham condição de viver e deixem de ser
nado aos jovens do Estado. Atualmente, Manaus não favelados na periferia das cidades. Frei Anastácio é
tem condições de sediar qualquer carnpeonato de fu- homem pobre, íntegro e sério.
tebol de salão, voleibol ou basquetebol, porque não
dispõe de ginásio coberto, de um complexo de espor- Estranha-me a Justiça na Paraíba usar de tal ri-
tes de quadra para reCeber a população amazonense. gor com esse homem quando, na divisa do Estado
Daí a apresentação deste requerimento, para sensibi- com Pernambuco, o crime organizado já matou mais
lizar oMinistro do Esporte,afirn de que a política de de 100 pessoas, e não vemos a mão da Justiçacontra
incentivo ao esporte brasileiro adotada pelo Governo essa estrutura criminosa, que leva a violência para
Lula direcione suas ações para a Capital do Amazo- aquela área. Nãovimos a mesma vontade. de fazer
nas, quejá conta comumdos melhorescomplexos de justiça contra os traficantes de combustíveis.
atletismo do Norte. Para todos nós, soa .Como provocação à demo-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a cidade cracia a expedição de sentença desse porte. A ética,
de Manaus ~Iama.por um complexo esportivo moder- a história, os compromissos sociais do companheiro
no, que disponha de várias quadras esportivas, com Frei Anastácio são muito maiores do que tal ação. Va-
destaque para o vôlei, basquete, tênis e futebol de sa- mos recorrer da sentença ao STJ para impedir que a
lão. Esse complexo contribuiria em muitopara o de- atitude discrimi~atóriae rea<;ionária prevaleça, por-
senvolvimento e a prática das várias modalidades es- que significa a negação do Estado de Direito. Pune-se
portivas em Manaus, e daria à cidade condições de um homem justo, bórne sério.
sediar os.mais diversos torneios esportivos nacionais Causa-nos estranheza o fato de o desembarga-
e internacionais, como já acontece com as modernas dor que ora acusa Frei Anastácio ser o mesmo que o
pistas de atletismo ali construídas. liberou meses atrás, por não ter encontrado provas

Reitero, portanto, desta tribuna, o apelo ao Mi- suficientespara incrirniná.-Io em acusação semelhan-
nistrodos Esportes, nosso colega aqui na Câmara, o te: participação no processo de ocupação de terras
Deputado AgneloQUeiroz,.no sentido de que dê prio- naquele Estado.
ridade, dentro do programa que o Governo Lula pre - Até compreendemos a coincidência de a sen-
tende implantar emtodo o País, para a construção do tença ter sido proferida no momento de votação da re-
tão sonh;;tdo complexo esportivo na Capital do Estado forma da Previdência. O que haverá por trás do gesto
do Amazonas. $eria umincentivo muito grande para o de atacar um Deputadó do Partido dos Trabalhadores
desenvolvimento dos esportes em Manaus. com tamanha virulência e violência? Que interesses



DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

o Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
ANTONIO CARLOS MENDES THAME QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ POSTERIORMENTE PUBLICADO.

o Sr. João Caldas, 4° Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Pre
sidente.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de proferir decisão
da Presidência sobre a questão de ordem do Deputa
do João Almeida referente ao funcionamento parla
mentar.

Depois de uma consulta à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, eis a

À vista do Parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, aprovado em 9 de julho do
corrente ano, dando provimento, nos termos do Pare
cer Vencedor do Deputado Sérgio Miranda, ao Recur
so n° 9, de 2003, relacionado à Decisão da Presidên
cia em questão de ordem formulada acerca da aplica
ção do art. 57 da Lei nO 9.096, de 1995, com o fim de
determinar quais partidos têm direito a funcionamen
to parlamentar na presente legislatura,

RESOLVO
Reconhecer, até que o mencionado Recurso

seja submetido, na forma regimental, ao Plenário da
Câmara dos Deputados, funcionamento parlamentar,
para aplicação no âmbito interno da Câmara dos De
putados, ao Partido Verde - PV e ao Partido da Ree
dificação da Ordem Nacional- PRONA.

Brasília, 10 de agosto de 2003.
Publique-se.
João Paulo Cunha, Presidente.
Portanto, em vista desta decisão, a partir de

agora o PRONA e o PV terão funcionamento parla
mentar pleno na Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra o Deputado Antonio Carlos Mendes
Thame, pelo PSDB.
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estão em jogo na hora em que se promove tal agres- Nosso País ainda é uma república. Somos uma
são contra o companheiro Parlamentar? democracia em construção e, por isso, precisamos da

Repito: soa-nos muito estranha a coincidência convivência harmônica e responsável entre todos os
da condenação de Frei Anastácio no momento da vo- Poderes.
tação da reforma da Previdência, quando o próprio Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Poder Judiciário anuncia uma greve para defender
seus direitos. É necessário compreender que chegou
a hora de se promover uma reforma na estrutura do
Poder Judiciário brasileiro.

É inaceitável a declaração feita nesta semana
pelo Sr. Maurício Corrêa, Presidente do Supremo Tri
bunal Federal, ameaçando a votação desta Casa. É
inconcebível que alguém da estatura do Presidente
da principal Corte de Justiça do País emita esse tipo
de declaração, própria de dirigente sindical.

É preciso ter calma e serenidade, reconhecer a
importância e a responsabilidade do cargo que se
ocupa, antes de fazer qualquer declaração pública.
Caso contrário, poderá haver confronto entre os Po
deres. Como ficamos nós, Parlamentares, em face do
poder imperial do Judiciário, que se acha no direito de
vaticinar, julgar e anunciar suas sentenças.

É preciso mais pudor e responsabilidade, para
não se tomar atitude como essa, que em nada contribui
com a democracia e com a harmônica convivência en
tre os Poderes. Por outro lado, é um claro sinal de que o
Poder Legislativo, debatendo com a sociedade brasilei
ra, deve assumir seu papel de reformular o alcance e a
extensão do Poder Judiciário, por sinal, a última ainda
intocada muralha do conservadorismo do País.

Qualquer Parlamentar, qualquer detentor de
mandato no Poder Executivo é julgado de 4 em 4
anos no processo eleitoral; mas os juízes estão acima
de tudo; acima deles só Deus - e alguns se acham su
periores a Ele.

É necessário, portanto, em nome da democra
cia e para o bem dela, estabelecer regras, como
acontece em todo o País. O juiz não pode deter poder
imperial; ele tem de participar do Estado Democrático
de Direito, ter autoridade e responsabilidade concer
nentes ao cargo que ocupa, claramente definidas
para que garanta a sustentabilidade do tripé em que
se apóia a democracia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sem ne
nhuma concepção de revanchismo, mas dentro do con
ceito de democracia, está chegando a hora de moderni
zarmos a estrutura do Poder Judiciário, ou ficaremos
sempre sujeitos a ele, que, como vimos, assumiu proce
dimentos de um supermovimento sindical que se arvora
o direito de conduzir os rumos do País.
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pada pelo Sr. João Caldas, 4 o Suplente de

Secretárío.

o SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Concedo
a palavra ao Deputado Álvaro Dias, pelo PDT.

O SR. ÁLVARO DIAS (pOr - RN. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ao lado da grande maioria da sociedade brasileira fo
mos às ruas ajudar a eleger Lula Presidente do País,
porque repudiávamos a política neoliberal executada
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso.

Para nossa surpresa, estamos vendo o Governo
de esquerda no qual acreditamos, em que confiamos
e que ajudamos a eleger ressuscitar no Congresso
Nacional a expectativa de implementar políticas neoli
berais afeitas à gestão passada, e não a esta admi
nistração.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, está-se
falando em ressuscitar a autonomia do Banco Cen
trai, com a qual não concordamos. Vamos lutar para
que isso não ocorra. Quem vai regular a política de ju
ros e controlar a remessa de lucros? Não podemos
aceitar que seja •implantada a. autonomia do Banco
Central, porque grande parte da polftica do País esta
rá em mãos que fogem ao. nosso controle.

A reforma da Previdência, votada ontem, em
sua m~iorparte fere frontalmente os interesses dos
trabalhadores, uma vez que cassa direitos adquiri
dos, inclu~ive os constitucionalmente garantidos. A
reforma inicia o desmonte do Estado Democrático de
Direito,na O1edida em que prejudica carreiras de ser
vidores públicos essenciais ao bom funcionamento
do Estado. Prejudica professores, magistrados, mem
bros do M.inistério Público, diplomatas e auditores fis
cais. Por i~S9, Sr.. Presidente, votamos contra a refor
ma da Previdência, cuja votação se iniciou anteontem
no plenário do Congresso Nacional .

Não concordamos com o teto máximo de apo
sentadoriano vflorridículode R$2AOO,00. A própria
CUT, IIgadl;l histqricamente ao Partido dos Trabalha
dores, .. também. repudia isso, .. e pede um teto de
R$4.80(J,00. Então, ~~o podemos concordar com o
teto proposto, que é ridíçulo.

A !a><fção dos inativos, uma proposta neoliberal
cujaimpl~l1lent<:lç:~ofoi tentada e derrotada por várias
vezes c<msecutivas noplenário do Congresso Nado
nal,foi apr~vfdaohtem.

Os aposentados que passaram toda a sua vida
contribuindo •com um percentual de seus salários
paraterdir~itoà.aposentadoriaintegral agora vão ter
suas apos~ntaddriastaxadas pelo Governo.

Se queria tapar o rombo ou o déficit que existe
na Previdência Social, por que esse Governo então
não foi taxar o lucro dos banqueiros, que está em ní
veis exorbitantes, com a política de juros altos que há
muito tempo está em vigência em nosso País? Deve
riam ter sido eles 0$ penalizados para tapar o déficit e
o rombo da Previdência Social!

Essa reforma que começa a ser votada nesta
Casa em primeiro turno, e ainda não foi concluída,
pois falta a votação dos destaques, fere frontalmente
o direito dos traba.ll1adores. Não podemos concordar
nem apoiar isso. Daí por que votamos "não".

Estaremos sempre atentos, ainda acreditando e
confiando nas mudanças históricas que a Presidente
Lula deverá implementar neste País, ainda aguardan
do, sonhando, esperando, ao laejo da grande maioria
da sociedade brasileira, que sejam implementadas
tais mudanças. Mesmo assim, Sr. Presidente, todas
as vezes em que o Governo enviar a esta Casa medi
das que ~ão de encontro aos interesses dos trabalha
dores, estaremos.prontos para lutar contra elas, por
que ninguém vai conseguir erguer sobre a biografia
humilde deste Deputado sertanejo e nordestino o
muro da vergonha.

Sr.Presidente, ao concluir este meu pronuncia
mento, quero lembrar as palavras do poeta e cancio
neiro popularGeraldoVahdré: "Quem sabe faz a hora,
não espera acontecer".

Era oque tinha a dizer.
O SR. IVAN RANZOLlN-Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem V.

Exa a palavra.

OSR.IVAN RANZOLlN (PP - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,. aproveito a
oportunidade para fazer 2 registros, evidentemente
com relação· à votação da Previdência, o assunto
mais importante ql.letramitou nesta Casa este ano.

O primeiro registro que faço diz respeito àorga
nização do Governo no sentido de buscar os votos
necessários para a aprovação do projeto da reforma
da Pre\ádência, do relatório e do parecer do Deputado
José. Pimentel, tanto na. Comissão Especial quanto
em plenário, ratificada namadrugada de hoje, quando
o Governo conseguiu rejeitar um destaque que visava
à retirada da cobrança dos inativos. Quero cumpri
mentá-lo pela firmeza de ação.

O segundo registro refere-se ao respeito àque
les que assumiram uma posição antagônica quanto a
esse aspecto, que é o meu caso.



DECLARAÇÃO DE VOTO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 40-A/200a

Senhor Presidente:
Ivan Ranzolin, Deputado Federal infra firmado,

vem perante Vossa Excelência apresentar declara
ção de voto para o Destaque n° 7, que pede o fim da
taxação de inativos e pensionistas.

A taxação de inativos e pensionistas da previ
dência social é uma afronta à Constituição Federal,
pois contraria o inciso 36 do art. 5° da Carta Magna,
que diz: "A Lei não prejudicará o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

A cobrança que o Governo pretende fazer dos
inativos não resolverá o déficit da previdência social
brasileira e punirá duplamente os servidores públicos
que contribuíram com seu labor para o engrandeci
mento desta Nação.

Não posso pactuar com esta afronta ao Estado
de Direito e votar para rasgar a Constituição Federal,
pois quando assumi o mandato que me foi outorgado
pE~lo povo catarinense, no dia da posse, prestei o se
guinte juramento: "prometo manter, defender e cum
prir a Constituição, observar as leis, promover o bem
geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integri
dade e a independência do Brasil".

Diante disto, Senhor Presidente, e das razões
apresentadas, o meu voto é Não à taxação dos inati
vos e pensionistas.

Plenário Ulysses Guimarães, 7 de agosto de
2003. - Ivan Ranzolin, Deputado Federal.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Severino
Cavalcanti.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PP-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - SI'. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a Constituição é a norma fun-
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Sr. Presidente, apresento à Mesa, com respeito damental cio ordenamento jurídico brasileiro. Em ra-
àqueles que pensam de outra forma, o voto contra a zão dela e a partir dela emanam todas as regras infra-
cobrança dos inativos, porque entendo que ela fere constitucionais.
princípios constitucionais. Ao aplicar a norma jurídica abstrata ao caso

Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente, e encaminho concreto é essencial levar em consideração não ape-
à Mesa o documento, pedindo que seja divulgado nos nas a execução isolada de cada lei, mas o conjunto de
órgãos competentes desta Casa. institutos e princípios oriundos da Constituição.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Nobre De- A Constituição de 1988 está fundamentada em
putado Ivan Ranzolin, V. Exa será atendido, nos ter- princípios que são muito mais do que simples regras
mos regimentais. jurídicas. "Principio é, por definição, mandamento nu-

VOTO A QUE SE REFERE O c1ear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, dispo-
ORADOR sição fundamental que se irradia sobre diferentes nor

mas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério
para exata compreensão e inteligência delas, exata
mente porque define a lógica e a racionalidade do sis
tema normativo, conferindo-lhe a tônica que lhe dá
sentido halmônico."(Celso Antônio Bandeira de Melo,
in Ato Administrativo e Direitos dos Administrados,
Ed. RT, S. Paulo, 1981, pág. 87)

Por serem revestidos de substância e imperati
vidade, os princípios impõem os limites de aplicação
e delimitam o conteúdo das leis. Por isso, violar "um
princípio é muito mais grave que transgredir uma nor
ma. A desatenção ao princípio implica ofensa, não
apenas a um específico mandamento obrigatório,
mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave
forma de ilegalidade OL1 inconstitucionalidade, confor
me o escalão do princípio violado, porque representa
insurgência contra todo o sistema, subversão de seus
valores fundamentais, contumélia irremissível a seu
arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mes
tra". (Celso Antônio Bandeira de Melo, ob. cil. pág. 88)

O art. 1° da Constituição estatui corno princípios
fundamentais, ao lado do Estado Democrático de Di
reito, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa
humana, os valores sociais do trabalho e da livre inici
ativa e o pluralismo político. A seguir, em seu parágra
fo único, reafirma a soberania popular quando esta
belece que todo o poder emana do povo, que o exerce
por meio de representantes eleitos ou diretamente,
nos termos em que dispuser a Carta.

São princípios interdependentes, pois não se
pode dissociá-los. Sim, não é possível viver num
Estado Democrático de Direito sem respeitar a sobe
rania popular e a dignidade da pessoa humana, sem
garantir o direito à cidadania e o respeito ao pluralis
mo político.

São esses os fundamentos que devem nortear a
interpretação do Regimento Interno desta Casa, da
Lei n° 9.09ô, de 1995, e da Lei n° 9.504, de 1997.
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A primeira discussão a ser enfrentada é: teria o A segunda questão a ser dirimida é: pode-se in-
art. 57 da Lei n° 9.096 derrogado tacitamente o Regi- terpretar o art. 57 da Lei n° 9.096 de forma isolada,
mento Interno da Câmara dos Deputados, especifica- em detrimento dos princípios constitucionais e sem
mente o seu art. 9°? A resposta é não. levar em consideração o restante do ordenamento ju-

A uma, porque são normas de fundamento, por- rídico? A resposta também é não.
tanto, de esferas diferentes, vez que o Regimento Acertada foi a decisão da Comissão de Consti-
Interno é competência privativa da Câmara dos De- tuição e Justiça e de Redação, que, empreendendo
putados, prevista no art. 51 daConstituição e deriva- interpretação sistemática do art. 57 da Lei n° 9.096,
da da cláusula pétrea da separação dos Poderes. E de 1995, do art. 6° da Lei n° 9.504, de 1997, e do art.
seria uma teratologia entender que o Regimento 1° da Constituição Federal, decidiu que deve ser con-
Interno poderia ser alterado por leiordinária de inicia- ferido funcionamento parlamentar regular ao PRONA
tiva do Poder Executivo. e ao PV. Entendeu a CCJR qúe se deve considerar os

A duas, porque o Regimento Interno é norma partidos coligados como uma só agremiação partidá-
especffica, enquanto a Lei n° 9.096 é norma geral. ria, para os efeitos do cumprimento das condições es-
Logo, eficaz o princípio corrente que, na derrogação tabelecidas na legislação para atribuição do direito de
tácita, a disposição especial não revoga a disposição funcionamento parlamentar. Mormente após a. deci-
geral; nem a geral revoga a especial. são do Tribunal Superior Eleitoral de verticalizar o

Não existe relação de subordinação da norma processo eleitotal. Com essa determinação do TSE,
regimental à lei formal, pois as atribuições do Regi- as coligaçõespartidátias passaram a ter uma impor-
mento Interno são exclusivas, não admitindo partilha tância sine ql.Ja nem.
nem concorrência. Não há conflito entre a Lei n° 9.096 É preciso ter em mente que as regras de funcio-
e o Hegimento Interno. Mesmo admitindo-se, mera- namento partidário estão integradas ao ordenamento
mente por hipótese, que houvesse a suposta antino- jurídico. Daí porque a interpretação das disposições
mia, prevaleceria o Regimento Interno, pois é norma pertinentes à regulamentação dos partidos políticos,
emanada da autoridade competente, segundo a em especial da Lei nO 9.096, deve ser sistêmica, las-
Constituição. ..treada nas dlretri~es e nosprincípios constitucionais.

Não se pode confundir a atuação intramuros e Primordialmente o princípio do pluralismo político.
extramuros dos partidos políticos. Nos parlamentos a O Constituinte de1988 reconheceu que a socie-
situação e os .atos das representações partidárias
têm efeitos exclusivamente internos. São, portanto, dade é composta de vários grupos ou centros de po-
regulados pelas normas do Regimento Interno. A Lei der, ainda que conflituosos. E,·mais ainda, essesgru-
nO 9.096 t.ra.ta. unicamente das relações jurídicas pro- pos desempenharnfunções na organização política,

'd f d d C d C N' I quak; sejam as de limitar, controlare contrastar o cen-
duzl .éls .ora as uas .asas o ongresso aCiona. tro do poder central.
Externamente age a pessoa jurídica de direito priva-
do, capaz para os atos da vida civil e titular de prerrb- Nos Esta.dos autoritários o pluralismo político é
gativas eleitorais. Dentro do Parlamento, são os de- malvisto, evitado e muitas vezes reprimido, pois é tido
tentores de mandatos políticos que perseguem con- como perda de poder.
certadamente os fins programáticos em torno dos Já o Estado Democrático permite que a socie-
quais se reúnem, constituindo as diferentes banca- dade se organize cóm o fim explícito ou implícito de
das. E somente estas participam da vida e da ativida- influenciar o poder do Estado, não vendo nisso qual-
de parlamentar. quer ameaça a sua autoridade. A democracia pluralis-

A Lei n° 9.096 tem como limite material de valida- ta fortalece a sociedade. Ela implica grande dose de
de os atos, os fatos e as relações sujeitos às regras e ao tolerância, pois constantemente são consultados in-
império ou poder de polícia do Congresso Nacional. teresses antagônicos. '~ democracia pluralista não

Conseqüentemente, é forçoso concluir que, tan- visa à unanimidade, que, de resto, é sempre impossí-
to o art. 9° do Regimento Interno quanto o art. 57 da vel. O que ela. objetivâé, precisamente, uma instituci-
Lei n° 9.096, estão em vigor e coexistem harmonica- onalização do dissenso, o que significa dizer que os
mente, cada qual regulando sua respectiva órbita. A representantes dos mais variados interesses são fi-
Lei nO 9.096 regula o acesso aoParlamento, enquan- vres para promover a sua causa, desde, é óbvio, que
to o Regimento Interno dispÕe sobre a forma de orga- adotados meios lega.is e democráticos." (Celso Ribei-
nização das bancadas dos partidos políticos na Câ- ro Bastos, in Dicionário de Direito Constitucional, Ed.
mara dos Deputados. Saraiva, 1994, pág. 158)
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As regras de representação política, expressão maior avalanche de votos de toda a história do País. O
da soberania popular, estão no cerne do princípio do PRONA tem esse direito, e o Presidente João Paulo
pluralismo político. Portanto, a interpretação do art. 57 Cunha, sabiamente, tomou essa posição.
da Lei na 9.096 deve sofrer o adequado tempero, Sr. Presidente, fico mais satisfeito em ver que V.
como acertadamente o fez a CCJR. Seja porque sua Exa está conduzindo os trabalhos desta sessão exa-
interpretação literal e isolada conflita com a Constitui- tamente quando o PRONA recebe autorização para
ção, pois imporia injustificável limite à decisão sobe- ter um Líder.
rana advinda das urnas; seja porque, como ensina O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Srs. De-
Carlos Maximiliano, as disposições legais que proí - putados do PRONA e do PV, acaba de falar o "Presi-
bem devem ser interpretadas de forma restritiva. dente do Sindicato dos Deputados". (Risos.)

Entender de outra forma seria contrariar o espí- O SR. NICIAS RIBEIRO -Sr. Presidente, peço a
rito pluralista e democrático estampado na Constitui- palavra pela ordem.
ção e atingir, indiretamente, os direitos políticos indivi- O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem V.
duais dos eleitores do PRONA e do PV Negar o direi- Exa a palavra.
to ao PRONA de funcionar seria, por exemplo, negar O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Pela or-
o direito de 1.573.642 eleitores que votaram no Depu- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
tado Enéas Carneiro. Srs. Deputados, a Câmara dos Deputados está de pa-

Vivemos na era da primazia dos princípios que rabéns. Depois de uma sessão que começou ontem e
traduzem uma ordem de valores de justiça material. terminou hoje de madrugada, ainda há Deputados
Esse fenômeno tem sido nomeado pelos juristas aqui a discutir os problemas nacionais. Temos de re-
como pós-positivismo, em que os valores superiores conhecer a postura da bancada desta Legislatura.
do ordenamento jurídico estão acima das fugazes e Sr. Presidente, o assunto que me traz hoje à tri-
contraditórias normas legais. Ao analisar e aplicar a buna diz respeito à atitude do Governo do Presidente
lei é preciso enxergar além dela, procurando os limi- Lula, que, para reativar a economia brasileira, resol-
tes formais e materiais da Constituição, com seus veu diminuir a cobrança do IPI na produção de veícu-
princípios superiores. los automotores no País.

J.J. Gomes Canotilho adverte que a lei é vincu- É claro que a decisão do Governo merece nos-
lada ao fim constitucionalmente fixado e ao princípio sos elogios. Contudo, tomo a liberdade de vir à tribuna
de razoabilidade, e, ainda, que "as leis estão todas parafazer um apelo ao Presidente Lula e ao ilustre
positivamente vinculadas quanto ao fim pela Consti- Ministro da Fazenda: que S.Exas., ao concederem
tuição". (apud Caio Tácito, in Temas de Direito Públí- esse estímulo à venda de veículos no País, se consci-
co, Ed. Renovar, 10 Vol., pág. 487). entizem de que, ao fazê-lo, haverá diminuição na co-

O ordenamento jurídico é um mosaico de pe- brança do IPI e, obviamente, no Fundo de Participa-
dras interdependentes que formam um conjunto har- ção dos Municípios do Brasil.
mônico. Não é possível entender a parte sem a noção Portanto, que haja compensação para os Muni-
do todo. cípios brasileiros, em verdadeira bancarrota em face

Por isso, não se pode interpretar isoladamente das dificuldades por que passa o País.
um artigo dentro de uma lei, ou mesmo uma lei dentro Muito obrigado.
do ordenamento jurídico. O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Concedo

São os princípios da Constituição que juramos a palavra pela ordem ao nobre Deputado Eduardo
defender que devemos ter em mente quando decidir- Valverde.
mos a questão relativa ao funcionamento parlamentar O SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela
e à constituição de Liderança do PV e do PRONA. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não se- ro comentar uma matéria publicada hoje no jornal Va-
jamos nós a negar o direito dos eleitores que votaram lor Econômico sobre o lucro estratosférico que tive-
no PRONA e no PV. Por isso, conclamo os nobres pa- ram as telefônicas no Brasil. Nos primeiros 3 meses
res a me acompanhar e votar a favor da manifestação foram 276% de lucro, contra uma inflação de apenas
da CCJR. 4,5%. A que se deve isso? Inicialmente, à desregula-

Queremos ouvir a palavra dos Líderes, tanto do mentação do setor, principalmente pela indexação da
PRONA quanto do Partido Verde, especialmente do tarifa de telefone ao IGP-DI, que era atrelado à varia-
PRONA, que tem no Deputado Enéas o detentor da ção cambial. Isso estimulou os ganhos extremamente
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elevados das empresas deleiefonia e sacrificou enor
memente a população brasileira.

Recentemente, as Teles, sob o aval da
ANATEL, tentaram novamente corrigir as tarifas no
valor de 41 %, em média, em todo o Brasil. Graças às
diversas ações populares, ações civis públicas ~ os
PRoCoNs, o Ministério Público e eu, particularmen
te, como. Parlamentar, impetramos mandato de segu
rança em Rondônia -, e com a decisão tomada on
tem pelo Ministro Nilson Naves, manteve-se a corre
ção das tarifas em caráter liminar em apenas 21 %.
Essa decisão restabeleceu como indexador do rea
juste tarifário o IPCA, índice de que todos nós, pesso
as comuns. do povo, valemo"nosno dia-a-dia para
corrigir contratos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprovei
to pára dar destaque. também aos acontecimentos
ocorricl0s na madrugada de hoje, quando esta Casa
discutiu bravamente os principais pontos da reforma
previdenciária. Na oportunidade, ouvimos muitos dis
cursos •. favoráveis aos servidores públicos, alguns
prestigiando as carreirastípicas de Estado. Tramita
na Casa há 4 anos uma lei complementar que as re
gulal"l1enta. Aqueles que querem defender a Federa
ção brasileiradevem pensar em regulamentar por lei
essas carreira~ tí~icasde Estado, uma situação es
drúxulaconstituída pelo Governo anterior.

A Un.iãoprecisa .. ser reconstituída. A conduta
dasteles, que aumentaram grandemente seus lucros,
aponta para ?enfraqu~cimentodo~stadobrasileiro,
queperdeli sua capacidade de regular. A reforma da
Previdêl"lci~ é um pequeno instrumento em prol do
fortale9imentp da.Federação, para que tenha condi
ções def~er justiça social não para poucos, mas
para mUitos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, retorno
às informações divulgadas pelo jornal Valor Econômi
co desta quinta-feira sobre .. o lucro astronômico que
as empresas de. telefonia brasileiras tiveram no se
gundotrimestre deste ano. Como já disse, enquanto a
inflaçãodp período atingiu apenas4,5%, segundo o
IPC, as teles aumentaram seus lucros em 276% nos
últimos 3 meses.

Nomês passado, as empresas de telefonia ten
taram aplibaraumentos de até 41,5% aos brasileiros,
à rev~lia incl~sive do Presidente Lula, que desde o
princípio se manifestou contrário ao aumento e tentou
semsycesso negociar seu parcelamento. Os dados
divulgados hoje, no entanto, demonstram que as em
presas de telefonia parecem não ter do que reclamar.
A .soma. dos ... resultados alcançados pela Brasil
TELECaM, EMBRATEL, TELEMAR e TELESP resul-

ta em R$291 bilhões, que totalizam, repito, 276% a
mais do que no mesmo período do ano passado.
Grande parte desse montante resultou da valorização
do real nos últimos 6 meses, mais um mérito da equi
pe econômica de Lula.

Ao longo do mês de julho, em todo o País, tra
vou-se uma guerra de liminares para impedir mais
esse sacrifício do povo brasileiro. Como já comentei
aqui, no meu Estado, Rondônia, dei entrada a uma
ação cível públicapara reverter a situação. A justifica
tiva é simples: um aumento desse porte precisa ser
discutido e avaliado Com grande cautela, especial
mente no momento em que a Nação faz um grande
esforço para afastar a crise e rl3tomar o crescimento
nacional.

As manifestações nesta Casa e no Brasil surti
ram efeito. Ontem, o Presidente do Superior Tribunal
de Justiça, o Ministro Nilson Naves, como vimos, de
cidiu em carát~r provisório que oIPCA, e não o
IGP-DI, será utilizado como indexador das tarifas de
telefonia fixa. Essa liminar reduziu o índice de corre
ção das tarifas, que chegavaa41 ,15%, segundo a
decisão da Agência Nacional de Telecomunicações.

As empresas que descumprirem a decisão estão
sujeitas a uma multa diária deH$~O mil, e todas as ou
tras açõesjudiciaisenvolvendoo tema foram suspensa.
Peço aosçolegas apoio no pedid() que faço ao Colegia
do de Juízesdo STJ, queanalisar~o a decisão do Minis
tro Nilson Naves, no sentido de. que mantenha o que foi
definido para o bem do povo brasileiro.

O Sr. João Caldas, 4° Suplente de Se
cretário' deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Elimar Máximo Damas
ceno, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Elimar Máximo Damasce
no) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Paes
Landim, pelo PFL.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
PAES LANDIM QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Elimar Máximo Damasce
no) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Profes
sorlrapuan Teixeira, pelo PRoNA.

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA
(PRoNA - SP. Semrevisão doorádor.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, nesta madrugada, o plená
rio foi palco de mais um capítulo da história do Brasil,
escrita, mais uma vez, contra seu próprio povo.
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Ao responsabilizarem os servidores públicos
pela inadimplência do Governo e, ao mesmo tempo,
utilizarem-se do argumento de que eles devem pagar
a conta malfeita e estapafúrdia, somada somente
para o lado dos banqueiros do capital internacional,
demonstram, os que agora governam, que adminis
trar o País está se tornando sinônimo de sustento da
fome insaciável do FMI com o dinheirodo nosso povo.

Está aí a reforma da Previdência, em que o fun
cionalismo público é, novamente, apenado; o povo
brasileiro, como sempre, despojado de seus direitos,
que não mais são aqueles a que um dia chamávamos
de adquiridos, pois agora adquirimos somente a obri
gação de encher o bolso daqueles que nos espoliam.
É somente a dívida impagável da voracidade arreca
datória e imoral que temos sidos obrigados a pagar.

Desde Getúlio Vargas, até o final de 1991, os
sElrvidores públicos brasileiros tinham regime previ
denciário próprio, por intermédio de fundos de pen
são, extensivo a seus dependentes. A Previdência
Social dispunha de regras definidas na Consolidação
das Leis do Trabalho e se destinava aos trabalhado
res da iniciativa privada.

Por outro lado, os servidores públicos obedeci
am regras que ainda são exclusivas dos militares: não
podiam fazer greve, deviam ter dedicação exclusiva e
em tempo integral e não podiam receber remunera
çáo, seja de que natureza for, de qualquer outra fonte.

Era a União a responsável pelo pagamento das
aposentadorias do servidor público, por intermédio do
Tesouro, e não a Previdência Social. Como pode, então,
ser o servidor público o responsável pelo déficit da Pre
vidência, se nunca foi participante dela? Como pode o
servidor público ser responsável pelo rombo de 39 bi
1hões de reais, se não existia esse regime público?

Disse o Ministro que o INSS tem déficit de 17 bi
lhões de reais, relativo aos trabalhadores privados.
Portanto, distingui dois regimes: um, público, e outro,
privado. Ora, corno surgiu esse regime público e de
onde saiu essa dívida astronômica, se o Estado trata
va diferentemente os servidores públicos?

Somente em 1991 é que o Governo, desastra
damente, determinou que o INSS pagasse a conta
qLJe o Tesouro não quis mais pagar. Se a Previdência
nLJnca recebeu contribuição dos servidores públicos e
os servidores públicos nunca receberam coisa algu
ma da Previdência, por que agora devem esses servi
dores pagar as contas malfeitas do Governo?

É por isso, Sr. Presidente, que os servidores pú
blicos são tratados, como agora, de vilões da Previ
dência. Herdaram urna dívida absurda, que não lhes

pertence, e ainda são punidos, responsabilizados,
aviltados. Mete-se-Ihes a mão no bolso, sejam apo
sentados, pensionistas ou servidores da ativa. O que
importa ao Governo agora é somente arrecadar.

Repito o que disse o ex-Ministro Jarbas Passari
nho: " Se o caminho é acabar com oEstado, com a sua
burocracia, que se diga claramente isso, não se in
vente um sistema público de previdência que jamais
existiu, e se corrijam as distorções do próprio Estado,
antes de preferir jogar o povo contra o próprio povo".

Foi a isso que assistimos nesta madrugada, a
mesma de:>graça: sempre o servidor público, o traba
lhador brasileiro pagando a conta das administrações
que não tiveram competência para dirigir nosso País.

Sr. Presidente, outro assunto. Nós, Deputados,
trabalhamos muito para oferecer ao Governo propos
tas de melhor gerenciamento do País. Ontem à tarde
estive no 9abinete do Ministro das Cidades e apre
sentei a S.Exa. projeto para construção de moradias
populares bastante boas e com preço bem atrativo
60% menores que os das construções normais. São
imóveis com cozinha, sala e 2 quartos. Se o Governo
tiver interesse, custarão no máximo 5 mil reais. Assim
ajudaremos os sem-teto a alcançar seu objetivo.

Levei à presença do Ministro Olívio Dutra um
ex-aluno meu que estudou no Japão e fez pós-gradu
ação em Engenharia. Trata-se de profissional que tem
muito know-how na construção dessas moradias, já
registradas no INPI.

O Vice-Presidente da República manifestou
hoje interesse no assunto. Espero que o Ministro dê
curso ao projeto, para que finalmente possamos ofe
recer um teto aos brasileiros que vivem espoliando
aqueles que já têm, com todo o direito, propriedade
privada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

o Sr. Elimar Máximo Damasceno, § 2°
do art. 18 do Regimento Interno, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Amauri Robledo Gasquez, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Amauri Robledo Gas
quez) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Elimar
Máximo Damasceno, pelo PRONA.

O SR. EUMAR MÁXIMO DAMASCENO
(PRONA-SP Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e SIS. Deputados, é com grande satisfa
ção que congratulo o Governo argentino, especifica
mente a figura do Sr. Presidente Eduardo Duhalde, hoje
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sucedido pelo Presidente Néstor Kirchner, pelo indulto O SR. ILDEU ARAÚJO - Sr. Presidente, peço a
concedido ao Coronel Mohammed Ali Seineldín. palavra pela ordem.

Ora, um governo verdadeiramente democrático O SR. PRESIDENTE (Amauri Robledo Gas-
deve saber lidar com as diferenças. Foi exatamente ques) - Tem V. Exa a palavra.
essa a justificativa argentina para libertar o Coronel O SR.ILDEU ARAÚJO (PRONA - SP. Pela or-
Seineldín: ele estava lutando por seus ideais. demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-

Um breve relato sobre avida do Coronel Seinel- te, Sras. e Srs. Deputados, faço hoje uma saudação
dín demonstra que ele sempre foi tenaz defensor de especial a Pirassununga, em São Paulo, que em 6 de
suas crenças e certezas. Heróico combatente da Gu- agosto comemorou 180 anos de fundação.
erra das Malvinas, tornou-se líder dos oficiais "ca- Pirassununga, que tem como significado indíge-
ras-pintadas" que se rebelaram, durante o Governo na "lugar que fazbarulho",está localizadaa 207 quilô-
Alfonsín, na década de 80, contra os processos a mili- metros da capital paulista e tem como padroeiro Se-
tares acusados de violação dos direitos humanos du- nhor Bom Jesus dos Aflitos. É considerado a trigési-
rante a ditadura. mo emqualidade de vida entre os Municípios brasilei-

Ora, é absolutamente legítimo que se tente ga- ros por apresentar ótimas condições em relação à sa-
rantir a transição democrática sem remexer em anti- úde, à educação e à renda.
gas feridas ou criar novas chagas - e era exatamente O seu início deu-se às margens do Ribeirão do
esse um dos ideais do Coronel Seineldín. Os militares Ouro, onde. hoje se localizam osRios do Leme, D. Pe-
acreditavam estar trabalhando por uma Argentina dro e Visconde do Rio Branco, antiga região do biqui-
melhor. O malogro do projeto já foi doloroso demais nho. Os primeiros habitantes brancos ali chegaram no
para o país. Por que expor ainda as mazelas da pátria ano de 1809. Foram as famíHas Pereira Bueno, Leme
e gerar disputas fratricidas? da Silva, Bueno de Godoye Pereira de Godoy. Este úl-

Nas palavras do próprio Coronel, o Exército ar- timo, juntamente com sua mulher, fundou a primeira
gentinq encontrava-se em total estado de anarquia, propriedade rural do Município, a Fazenda Santa
em razão das políticas militares adotadas durante o Cruz. Entre 1890 e 19100 Município recebeu cerca
Governo Alfonsín. Convidado por Carlos Menem para de 3.000famíWas vindas do norte da Itália. Com isso,

a população rapidamente cresceu, chegando a
resolver o problema, em determinado momento sen- 30.000 habitantes em 1900.
tiu-se vítima de uma armadilha política e, por essa ra-
zão, decidiu interceder no Governo Menem e evitar o De certaforrna, Pirassununga é uma cidade que

ainda estáemintenso desenvolvimento socioeconômidesmantelamento dadefesa e da segurança do povo
argentino. co no Estado, pois apresenta economiabastante diver-

sificada. São 154 indústrias, 1.609 estabelecimentos
O indulto foi justificado pelo objetivo de "contri- comerciais e atividade agropecuária. Conta também

buir para recriar um clima de paz social e reconcifia- com eventos culturais e turísticos. Há muitas opções
ção entre os diferentes setores que compõem a co - de lazer, tais como teatros, a.nfiteatros, museus, biblio-
munidade argentina': tecas, clubes e$portivos, ginásios esportivos, parques

E foi no bojo dessa reconciliação que se decidiu municipal é ecológico, qüefazem da cidade um paraí-
liberar o antigo "cara-pintada", golpista frustrado de so merecedor deser visitado e conhecido.
1990 que ousou ocupar o edifício Libertador, localiza- Quan.to ãe.du.ca.ç.ão, Sr. Presidente, a cidade
do próximo à Casa Rosada. A rebelião foi rapidamen- .26 b I '. d . ,
te debelada, mas o Coronel Sel·nel·dl'n, reconhecl'do pOSSUi • esta e eClm~ntose enslnopre-escolar, 28

estabelecimentos de ensino fundamental e 8 estabe-
como principal líder do levante, foi feito prisioneiro e lecimentos de ensino médio, em que a oferta de va-
condenado à prisão perpétua. gas supera a demanda, índice pouco freqüente em

Agora libertado, vale a pena recordar suas pala- outras cidadesbrasilejras. Abriga também um cam-
vras: "Em mais de uma década de cárcere, o sistema pus da Universidade d~ SãoPaulo- USP, que desen-
tão-somente conseguiu aprisionar meus oitenta qui- volve vários projetos de nível internacional, e, ainda, a
los de carne e ossos. Meu espírito sempre viveu em fi- Faculdade de Engenharia de Agrimensura.
berdade". Atualmente,. a popUlação éde aproximadamen-

Liberdade agora restituída, com razão. te 70.000 habitantes, em. sua maioria alfabetizada,
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma boa noite numa área de 727 qüilômetros quadrados, com 76

ao povo brasileiro. bairros.



AVISOS

VIII - ENCERRAMENTO

(art. 64, § 2° da Constituição Federal): 14/09/03.

DECURSO:4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS

o SR. PRESIDENTE (Amauri Robledo Gas
quez) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Amauri Robledo Gas
quez) - Encerro a sessão, convocando outra para
amanhã, sexta-feira, dia 8, às 9 horas.

N° 2.621-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação do Desenvolvimento Co
munitário de Água Branca (PB) - ADECAB a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Água Branca, Estado da Paraíba.

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°

1.1COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

11 - RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3° com
binado com ART. 132, § 2°

1- EMENDAS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa n° 177, de 1989)

N° 76/03 (PODER EXECUTIVO) - Institui, na forma
do art. 43 da Constituição, a Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, estabele
ce a sua composição, natureza jurídica, objetivos,
área de competência e instrumentos de ação
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Oportuno também registrar e parabenizar a co- Do exposto, solicito a V. Exa que autorize a divul-
laboração de toda a frente administrativa da cidade, gação deste pronunciamento no Jornal da Câmara e
ou seja, João Carlos Sundfeld, Prefeito; Darcy Franco no programa A Voz do Brasil.
da Silveira, Vice-Prefeito; e os Vereadores Alessan- Muito obrigado, Sr. Presidente.
dro Pedro Marangoni, Almiro Sinotti, Antônio Tadeu
Marchetti, Cristina Aparecida Batista, Edson Sidney
Vick, Flávio José Santos Pinto, Hilderaldo Luiz Suma
io, Jorge Luis Lourenço, José Belloni, José Nilson de
Araújo, José Roberto Malachias Ferreira, Paulo Ro
berto Ferrari e Valdir Rosa, que desempenham exce
lentes serviços e não medem esforços em prol do pro
gresso dessa cidade.

Sr. Presidente, também ocupo a tribuna para
cumprimentar a cidade de Cordeirópolis, em São Pa
u�o' que hoje, 7 de agosto, comemora 114 anos de
fundação.

O início da cidade deu-se a partir do século
XVIII, com a colheita de café, que era o principal pro
duto de exportação do Brasil. Devido ao grande custo
do transporte desse produto, foi construída a Compa
nhia Paulista de Estradas de Ferro, que em 1876 ina
ugurou o trecho Campinas-Rio, liberando o tráfico à
Estação Cordeiro. Com a chegada da estrada de fer
ro' o povoado foi elevado a Distrito de Paz de Limeira,
em 1884. No entanto, em 1943, o distrito mudou seu
nome para Cordeirópolis, oficialmente decretado pela
Lei Estadual n° 14.334, de 30 de novembro de 1944.
Após quatro anos, a cidade emancipou-se de limei
ra.

Cabe ainda ressaltar que Cordeirópolis teve
esse nome a partir da antiga fazenda Cordeiro, de
propriedade da família com o mesmo nome.

Atualmente a cidade tem bom índice de empre
go, pois está entre as que mais abriram postos de tra
ba�ho' já que sua economia é bastante diversificada.
O setor de prestação de serviços representa uma das
principais fontes de economia para o Município, junta
mente com a agricultura, que é composta pelo cultivo
da cana-de-açúcar, do algodão, do milho, do abacate
e da laranja. A pecuária tem como destaque a avicul
tura, a suinocultura e a bovinocultura. No setor indus
trial, o que dá maior lucro é o ramo cerâmico, seguido
do de papel e de papelão.

Assim, parabenizo os cordeiropolenses e a ad
ministração de Elias Abrahão Saad, Prefeito; Milton
Antônio Vitte, Vice-Prefeito; e os Vereadores Carlos
Aparecido Barbosa, Cristiano Antônio Guarasemin,
Jair Aparecido Dalfré, Luiz Carlos da Silva, Reginaldo
Martins da Silva, Rubens Metzner, Sebastião Pereira
Dutra, Sérgio Balthazar Rodrigues de Oliveira e Tere
sinha Angélica Gomes de Souza.
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DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.629-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária e Assistenci
ai de Ibicoara-BA a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Ibicoara, Estado
da Bahia.
DECURSO:4a SESSÃO
úLTIMASESSÃO: 11-8-03

N° 2.639-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, ComUnicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação .Comunitária Sócio Cultu
ral eDesportivade Dormentes - ACSCDD a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Dorrnehtes, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 11-8-03

N° 2.732-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e .Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Radiodifusão
índio Condá Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sohora em onda média, na cidade de Chapecó,
Estado de Santa Catarina.
DECURSQ:~SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.830·.;J.\I02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Rádio Comunitária e
Cultural d7 Campo .Grande - Recife - PE 
ARCAMG .~. executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de e)(clusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Recife, Estado de Pernam
buco.
DECUASO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.833~Al02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza. a Associação Comunitária Joaimense
Cultural de .Rádio a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão coml.lnitária na cidade de Joaíma, Estado de
Minas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.839-A/03(Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato

que renova a concéssão outorgada à Rádio Alto Ta
quari Uda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Estrela, Estado
do Rio Grande do Sul.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.840-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
~ia, Comunicação .elnformática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio FM Itu
verava Ltda. Para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ituve
rava, Estado de São Pa.ulo.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.851-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Educa
dorade limeira Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de limei
ra, Estado de São Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8"03

N° 2.855-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Fraterni
dade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Araras, Estado
de São Paulo.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.856-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio São Je
rônimo Uda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de São Jerônimo,
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N°2.858-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a çoncessão outorgada à Rádio Trairy
Ltdá para. explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.861-A/03 (Comissão de .ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Tupi AM



N° 2.874-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Empresa de
Radiodifusão Cultura Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Ituverava , Estado de São Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.875-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Bebe
douro Ltda, para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Bebedouro,
Estado de São Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N" 2.876-1\103 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Coml(1nicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
de Araçatuba Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Araçatu
ba, Estado de São Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N" 2.878-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Transa
mérica de Recife Uda. para explorar serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Recife, Estado de Pernambuco
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.879-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Grande
Picos Ltda para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Picos,
Estado do Piauí.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.880-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à TV e Rádio
Jornal do Commércio Ltda. para explorar serviço de

N° 2.867-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Blau
Nunes Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Santa Bárbara
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
DIECURSO:4a SESSÃO
ÚILTIMA SESSÃO: 11-8-03
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Ltda., originariamente Rede Autonomista de Radio- ria Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono-
difusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão ra em onda média, na cidade de Lages, Estado de
sonora em onda média, na cidade de Osasco, Esta - Santa Catarina.
do de São Paulo. DECURSO: 4a SESSÃO
DECURSO: 4a SESSÃO ÚlTIMA SESSÃO: 11-8-03
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N" 2.868-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Jornal
de Inhumas Ltda. para explorar serviço de radiodifu
s~ío sonora em onda média, na cidade de Inhumas,
Estado de Goiás.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.873-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Araucá-

N° 2.870-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rede Curitiba
na de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Araucária, Estado do Paraná.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.871-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Rádio Itaí de Rio Claro
Uda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de lúna, Estado do Espíri
to Santo.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.872-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Som Ju
ventude Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ara
guaína, Estado do Tocantins.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03



NQ 2.891-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Socie
dade Educadora Cariri Ltda.para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Crato, Estado do Ceará.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

NQ 2.893-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Vale do Paraíba Lida. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Barra
do Piraí, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

NQ 2.895-A/Oa (Cornissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Atlântida
FM de Santa Cruz do Sul Lida. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

NQ 2.896-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação é Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Itaipú de
Marília Ltda., originariamente Rádio Itaipú de Jaú
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora

NQ 2.890-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Cidade
Temura Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Tatuí,
Estado de São Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

NQ 2.889-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Sociedade Rá
dio Cultura Cacequiense Lida. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Cacequi, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.881-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio América
do Rio Grande do Sul Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

NQ 2.882-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Colméia de Porto União Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Porto União, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

NQ 2.883-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Cornunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura
de Promissão Sociedade Limitada para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Promissão, Estado de São Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

NQ 2.885'-A/oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, ComUnicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Jornal A
Verdade Uda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de São José,
Estádo de Santa Catarina.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

NQ 2.886-A/03 (Cornissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Tangará
de Marília FM Lida. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Marflia, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

NQ 2.888-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rede Mineira
de Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci-
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radiodifusão sonora em onda média, na cidade de dade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
Recife, Estado de Pernambuco. DECURSO: 4a SESSÃO
DECURSO: 4a SESSÃO ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03



N° 2.90S-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodi
fusão para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de
Serrania a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Serrania, Estado de Minas
Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.910-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária e Educacio
nal e Cultural de Inaciolândia a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Inaciolân
dia, Estado do Goiás.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.911-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Comunicação e Cultu
ra de Bom Jardim de Goiás - ASCOBOM a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Bom Jardim de Goiás, Estado de Goiás.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.914-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Vale do
Taquari Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Coxim, Estado
do Mato Grosso do Sul.

N° 2.909-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Comuni
cação e Cultura Boa Nova a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Itaú de Mi
nas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
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em freqüência modulada, na cidade de Jaú, Estado dora de Piracicaba Ltda. para explorar serviço de ra-
de São Paulo. diodifusão sonora em onda média, na cidade de Pi-
DECURSO: 4a SESSÃO racicaba, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03 DECURSO: 4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.907-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Educa-

N° 2.S9S-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia,Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Sociedade Rá
dio Guarujá Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.901-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Fundação
Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da Uni
versidade Federal do Maranhão para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de São Luis, Estado do Maranhão.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.902-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Clube
de Marília Ltda. para explorar, serviço de radiodifu
são sonora em onda tropical, na cidade de Marília,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.905-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação Cul
tural e Educacional Santo Afonso - Rádio Educado
ra para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Coronel Fabriciano, Esta
do de Minas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.906-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Club de
Palmas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Palmas, Esta
do do Paraná.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
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DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.915-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática)- Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Colméia de Campo Mourão Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Campo MOl-lrão, Estado do Paraná.
DECURSO:4aSESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.918-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática). - Aprova o ato
qUe autoriza a Associação Comunitária do Carmo a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
c�usividade' serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ituverava, Estado de São Paulo.
DECURSO:4aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

NO) 2.920-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renov~ a .permissão outorgada à Rádio Nova
Registro Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Registro, Estado de São Paulo.
DEqURS():. 4a.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2;921-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Paraíso FM
Uda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de São Sebas
tião do Paràíso, Estado de Minas Gerais.
DECURS():4aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.923-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comullicaçãoe. Informática) - Aprova o ato
que renova. a permissão outorgada à Rádio Lagoa
Dourada Uda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora emfreqüência modulada, na cidade de Pon
ta Grossa, Estado do Paraná.
DECURS():4aSESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 11-8-03

N° 2.924-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia,C~municação e Informática) - Aprova o ato
que al,ltorizaa Associação Comunitária de Radiofu
são Alto Rio Grande a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comUnitária na cidade de Piedade do Rio

Grande, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.925-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a.Associação Comunitária Tarumirinen
se de .Radiodifusão a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Tarumirim, EstadO
de Minas Gerais.
DECURSO: 4aSESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

NO) 2.927-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Pouso
Alto Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Piracanjuba,
Estado de Goiás.
DECURSO:4aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.935-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Nhá-Chica
de Radiodifusão a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Baependi, Estado de Mi
nas Gerais.
DECURSO: 4aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.936-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Paraisense
de Radiodifusão, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de São Sebastião dO
Paraíso, Estado.de Minas Gerais.
DECURSO:4aSESSÃO
ÚLTIMASESSÃ(): 11-8-03

N° 2.937-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comlinicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Ação Social Comunitária de Capim
Branco - ASCOCAB a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Capim Branco,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03



N° 2.976-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Fraibur
go Uda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Fraiburgo, Estado
de Santa Catarina.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.977-JV03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação Ma
ter Et Magistra de Londrina para explorar, serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
Londrina, Estado do Paraná.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.982-1\103 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comlmicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação e Rádio FM Comunitária
Tropical a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Votorantim, Estado de São
Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.983-1\103 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Comuni
cação e Cultura de São José de MipibulRN a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São José de Mipibu, Estado do Rio Grande do
Norte.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.985-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Fundação Pedro Soares Nutto para o
Desenvolvimento Comunitário de Caaporã 
FUNPSN a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Caaporã, Estado da Paraíba.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
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N° 2.939-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo- radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
gía, Comunicação e Informática) - Aprova o ato Muriaé, Estado de Minas Gerais.
que autoriza a Associação de Moradores de Córre- DECURSO: 4a SESSÃO
go Fundo de Cima a executar, pelo prazo de três ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Córrego Fundo,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.940-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Movimento Comunitário
Com Rádio Local Prata/FM a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Prata,
Estado da Paraíba.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.941-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gía, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Moradores de Umbu
zeiro - AMU, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Umbuzeiro, Estado da Pa
raíba.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.972-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Multisom Rá
dio Princesa da Mata Ltda. para explorar serviço de

N" 2.947-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Santa
Luzia do Paruá a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa Luzia do Paruá,
Estado do Maranhão.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.948-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza o Centro Cultural Nossa Senhora da
Assunção a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Cabo Frio, Estado do Rio de
Janeiro.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
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N° 2.986-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Difusão e
Conscientização Ecológica de Araguaína
ACODICE a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Araguaína, Estado de Tocan
tins.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.987-A/oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Comuni
cação de Sapezal (MT) a executar, pelo prazo de
tres anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Sapezal,
Estado do Mato Grosso.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.988-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação dos Amigos de Ponte dos
Carvalhos a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na Cidade de Cabo de Santo Agostinho,
Estado de Pernambuco.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.989-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autórizaa Associação de Difusão Comunitária
do. Cabo de Santo Agostinho - Rádio Calheta - A
Difusão Cabense a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Cabo de Santo
Agostinho, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTllVIASESSÃO: 11-8-03

N° 2.991-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Fundação João Kennedy Gomes 8a
tista para o Oesenvolvimento Comunitário de Emas
- FJKGB a executar, pelo prazo de· três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Emas, Estado da Paraíba.
DECUASO:4a SESSÃO
ÚLTUIJIASESSÃO: 11-8-03

W 2.992-A/oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato

que autoriza a ADESPRU - Associação de Desen
volvimento Social, Econômico e Cultural de Pruden
tópolis a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Prudentópolis, Estado do Pa
raná.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.99a-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Rádio Comunitária Alerta FM a exe
cutar, Pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Caputira, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 2.994-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária da Imagem
e do Som de Raul Soares a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na. cidade de Raul Soares,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA·SESSÃO: 11-8-03

N°2.995..A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação é Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Proteção e Assistên
cia à Maternidade, à Infância e ao Meio Rural de
Santana do Matos - APAMI a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santana
do Matos, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 2.996-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodi
fusão de Pedro Leopoldo/MG a executar, pelo PIraZO
de três anos, sém direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Pedro Le
opoldo, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11 c8-03

N° a.005-A/oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação
Nossa Senhora Aparecida para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
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/Iicínea, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 3.00S-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação dos Moradores do Itama
rati a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Uruburetama, Estado do Ceará.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 3.010-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação dos Amigos do Portal do
Alvorada/lbirajuba-PE a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Ibirajuba, Estado
de Pernambuco.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 3.012-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural e Beneficiente
Cristovam Chiaradia a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Senador Cortes,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 3.029-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outôrga concessão à Frequência Brasileira de
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na cidade de Tanga
rá, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 3.030-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Rede Panorama de Comu
nicações Uda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Itapejara
O'Oeste, Estado do Paraná.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 3.037-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodi
fusão e Cultura de Anaurilândia - MS a executar,

pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Anaurilândia, Estado do Mato Grosso do Sul.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.039-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária do Bairro
São Jose - ASCOBSJ a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de São José da La
goa Tapada, Estado da Paraíba.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.043-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Aiuruocana
de Radiodifusão a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Aiuruoca, Estado de Mi
nas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.044-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Cultural,
Artística, Desportiva e de Comunicação Social Nova
Campina a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Nova Campina, Estado de
São Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 3.055-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Jake Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Alvorada O'Oeste,
Estado de Rondônia.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.056-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Cardoso & Fernandes
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Vilhena,
Estado de Rondônia.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
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N° 3.092-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Exitus Sistema de Comu
nicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Mine
iros do Tietê, Estado de São Paulo.
DECURSO:4aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

NO 3.095-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
quequtorga permissão à Proware 2000 Telecomuni
cação Som e Imagem Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Serra Negra, Estado de São Paulo.
DECURSO:4aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11"8-()3

Nó 3.097-A/03(ColTlissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e .Infórmática) - Aprova o ato
que outorga permissão à L. M. Rádio e Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Catanduva,
Estado de São Paulo.
DECPRSO: 4a$ES9ÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.099-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação é.Infórmática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio. Rota do Sol Ltda.
paraexplorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Boa Vista da Apa
recida, E~tado do. Paraná.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11"8-03

N° 3.100-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, COl1'lunicaçãoe Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão. à Nascente Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Bertioga,
Estado de São paulo.
DECURSO:4aSESSÃO
ÚLTIIllfASESSÃO: 11-8-03

N° 3.102-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Col1'lunicaçãoe Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio da Vinci FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Atibaia, Estado de
São Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO
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DECURSO:4aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-Sc03

N° 3.061-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o <::Ito
que outorga permissão à Fundação Rádio e TV
Educativa de Juína, parq executar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na Cidade de Jufna ,
Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.063"Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
qUe outorga permissão à Fundação Cultura e Vida,
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educa
tivos, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.068-.A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à S. M. Comunicações Ltda
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Mantena, Estado
de Minas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.087-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessãoà TV Stúdios de Teófilo Oto
ni S/C Ltda.para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de Manhuaçu, Estado de
Minas ·Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIIVIA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.069-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Leste Sul Telecomunica
ções Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Capão Bonito,
Estado de São Paulo.

Agosto de 2003

N° 3.060-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ~to

que outorga permissão à Fundação Maria Targlno
Pontes de Araújo, para executar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de João Câma
ra, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-S-03
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N° 3.113-JV03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Ibiapina Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de São Manuel,
Estado de São Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.112-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Jalles Machado,
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educa
tivos, na cidade de Goianésia, Estado de Goiás.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.114-JV03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Mello e Bruno Comunica
ção e Participações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Anudos, Estado de São Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.11S-JV03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outor~la permissão à Rádio Nova Jacupiranga
Limitada. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Jacupi
ranga, Estado de São Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.117-AJ03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rede Elo de Comunica
ções Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Mila
gres, Estado do Ceará.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.118-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Vale Verde Comunicações
e Serviços Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Itabirinha de Mantena, Estado de Minas Gerais.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECUASO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03
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ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.103-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Carmo da Cachoei
ra Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Carmo da
Cachoeira, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.104-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à L.M. Rádio e Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Borborema,
Estado de São Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.10S-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Serra da Esperança
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Candói,
Estado do Paraná.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.107-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Star Rádio e Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Águas de
Lindóia, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.109-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Educativa e
Cultural de Martinho Campos, para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Martinho Campos, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.111-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Francisco Gur
gel Corrêa, para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Barbalha, Estado
do Ceará.
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DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.151-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova ? ,:to
que autoriza a A Voz de Lagoa Sant~ - ~As~oclaç~o
Comunitária Lagoa-Santense de Asslstencla Social
e Radiodifusão a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Lagoa Santa, Estado de
Minas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.158-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Apro~a, ~ ato
que autoriza a ACCCI - Associação Comumtana de
Comunicação e Cultura de Igarapé a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Igarapé, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.15g-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitá!r~ dos Rád.i~s
Difusores e Movimento Popular de Radlo Comumta
ria de Pedro Leopoldo a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Pedro Leopoldo,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO~ 11-8-03

N° 3.188-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Desen
volvimento Cultural de Roncador a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Ronc::ador, Estado do Paraná.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 3.190-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia,Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que. autoriza a Associação Comunitária Amigos do
Rádio de Juiz de Fora a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Juiz de Fora, Esta
do de Minas Gerais.
DECURSO:·4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 79-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga concessão ao GOVERNO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO para executar serviço de radiodifu
são de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos, no Arquipélago de Fernando de Noro
nha, Estado de Perna~buco.

DECURSO:4a SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° to3-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Fundesul, para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com· fins exclusivamente educativos, na
cidade de Mucuri, Estado da Bahia.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

NO 124-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Tropical Radiodifu
são Ltda para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Macapá,
Estado do Amapá.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 11-8-03

PROJETOS DE LEI:

N° 4.168-C/01 (JOSÉPRIANTE) - Dispõe sobre li
gação rodoviária no Plano Nacional de Viação, no
Baixo Tocantins, no Estado do Pará, e dá outras pro
vidências.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 11-8-03

W 5.660-8/01 (PODER EXECUTIVO) - Cria o Fun
do de Recuperação de Créditos e de Prevenção e
Combate às Fraudes contra a Previdência Social 
FUNPREV, e dá outras providências.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 6.425-A/02 (PODER EXECUTIVO) - Dá nova re
dação ao caput e ao § 3° do art. 304 do Decreto-Lei
nO 3689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Pro
cesso Penal.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133, DO RI)
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PROJETOS DE LEI

N° 3.011/97 (SENADO FEDERAL) - Estabelece
medidas de proteção aos interesses brasileiros con
tra práticas discriminatórias adotadas por outros paí
ses.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 4.705/01 (lINCOLN PORTELA) - Dispõe sobre
a obrigatoriedade de as embalagens de refrigeran
tes conterem advertência sobre obesidade.

DECURSO: 4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 11 ~8-03

N° 5.328/01 (SENADO FEDERAL) - Inclui na Lei n°
8.406, de 09 de janeiro de 1992, artigo que estabe
lece a gratuidade da emissão de extratos bancários
referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 5.429/01 (PAULO LIMA) - Acrescenta artigo à
Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
"Estabelece as diretrizes e bases da educação naci
onal". (E seu apensado: PL. 6.444102, do Dep. Enio
Bacci).
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 5.668/01 (LAURA CARNEIRO) - Dispõe sobre a
introdução de temas relacionados à responsabilida
de social das empresas e à cidadania corparativa
nos currículos de educação superior.
DECURSO:4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 6.300/02 (SENADO FEDERAL) - Regulamenta a
profissão de treinador de goleiros de futebol e dá
outras providências.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 7.090/02 (JOSÉ PIMENTEL) - Institui o Dia Na
cional dos Profissionais de Compras.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

W 100/03 (BISMARCK MAIA) - Altera o Artigo 2°,
Parágrafo 4°, da Lei n° 10.264, de 16 de julho de
2001.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 164/03 (GASTÃO VIEIRA) - Acrescenta o artigo
52-A à Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8~03

N° 502/03 (JAMIL MURAD E OUTROS) - Dispõe
sobre a obrigatoriedade de prestação de serviços
de acondicionamento ou embalagem das compras
em estabelecimentos comerciais denominados su
permercados, hipermercados ou similares.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO.,.. ART 54, DO RI

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR,

NOS TERMOS DO ART. 144, DO RI)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°, DO RI

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3°,
combinado com ART. 132, § 2°, DO RI

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETOS DE LEI:

N° 3.732/97 (SENADO FEDERAl) - Dispõe sobre a
responsabilidade de autor de ação de impugnação
de mandato temerária e de manifesta má fé.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 5.759/01 (SENADO FEDERAL) - Altera os arti
gos 18, 21 e 22 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, que "dispõe sobre a regulamentação dos dis
positivos constitucionais relativos à reforma agrária,
previstos no Capítulo 111, Título VII, da Constituição
Federal, e dá outras providências".
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:

N° 23/91 (SENADO FEDERAL) - Regula a compe
tência para instituição do imposto sobre transmissão
causa mortis e doação de quaisquer bens ou direi
tos nas condições previstas no inciso 111 do § 1° do
artigo 155 da Constituição Federal.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU
ORÇAMENTÁRIA
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PROJETOS DE LEI

N° 1.641/96 (ARNALDO FARIA DE SÁ) -Dispõe
sobre programas de incentivo à demissão voluntá
ria, do ponto de vista tributário.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 196/99 (SENADO FEDERAL) - Altera a Lei na
8.852, de 4 de fevereiro de 1994, que dispõe sobre
aaplica.ção dos artigos 37, incisos XI e XII, e 39, §
1° da Constituição FElderal, e dá outras providências.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 1.005/99 (GEDDEL VIEIRA LIMA) - Dispõe so
bre a criação do Sistema Nacional de Seguro Rural
- SNSR, dá outras providências.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11"8-03

N° 3.847/00 (WILSON SANTOS) - Altera o § 2° do
artigo 1° da. Lei na 8685, de 20 de julho de 1993.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR:

N° 64/95 (COMISSÃO ESPECIAL - CPOLAGRI) 
Altera a legislação tributária federal, institui o Fundo
de Apoio à Agroindústria e à Fruticultura e Fundo de
Desenvolvimento Tecnológico Rural, e dá outras
providências.(E SEUS APENSADOS: PLs: 244/98,
do Dep. Hugo Biehl;28/99, do Dep. João Herrmann
Neto).
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 11-8-03

N° 18/03 (ROSE DE FREITAS) - Dispõe sobre o
Fundo Regional da Cidadania - FUNCI, e dá outras
providências.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

a CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE - ART. 164, § 1°, DO RI

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, §2° E § 30

, DO RI)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 20

, DO RI

PROJETOS DE LEI

N° 2.010/99 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados

- IPI na aquisição de automóveis por pessoas porta
doras de deficiência física.(E SEUS APENSADOS:
PLs nOs 1.890/96, do Dep. Lima Netto; 2.215/96, do
Dep. Jair Bolsonaro; 2.216/96, do Dep. Eurico Miran
da; 2.809/97, do Dep. Odelmo Leão; 3.811/97, do
Dep. Inácio Arruda; 3.882/97, do Dep. Fetter Júnior;
3.884/97, do Dep. Ricardo Gomyde; 3.908/97, do
Dep. Inácio Arruda; 3.918/97, do Dep. TugaAngera
mi; 3.944/97, do Dep. Cunha Bueno; 4.019/97, do
Dep. Maluly Netto; 4.310/98, do Dep. Antonio Carlos
Pannunzio; 587/99, do Dep. Régis Cavalcante;
944/99, do Dep. Fernando Zuppo; 1.110/99, do Dep.
Dr. Hélio; 1.329/99, do Dep. Nelson Proença;
1.370/99, do Dep. Gera.ldo Magela; 2.317/00, do
Dep. Gonzaga Patriota; 2.470100, do Dep. Eduardo
Barbosa.; 2.873/00,. do Dep. Luiz Antonio Freury;
2.934/00, do Dep. Fernand(l Gonçalves; 3.175/00,
do Dep. João Herrmann Neto; 3.716/00, do Dep.
José Carlos CoLltinho; 4.836/01, do Dep..Geraldo
Magela; 5.34al01 ,do Dep.Jâqués Wa.gner;
5.551/01, do Dep. Rubens Bueno; 5.687/01, do Dep.
Norberto Teixeira; 5.751/01, do Dep. Jorge Tadeu
Mudalen; 6.010101, do Dep. Gilmar Machado;
6.118/02, do Dep. Luiz Carlos Hauly;6.351/02, do
Dep. José Carlos Coutinho; 6.398/02,. do Dep.F1ávio
Arns; .6.401/02, do Dep. Rubens B~eno; .6.540/02,
do Dep. FlávioArns; 6.589/02, da Dep.. Maria Lúcia;
6.781/02, do Dep.Luiz Carlos Hauly; 6;820102, do
Dep. Márcio Fortes; 6.87~/02, ~oDep. Dr

ê
Evilásio;

6.883/92, do Dep. Nelson MeurElr; 6.948/02, doD~p.
Marcelo Barbieri; 7.055/02, do Dep. Pi?heiro Landim;
7.185/02, do Dep. Eni Voltolini; 134/03,doDep.lno
cêncio Oliveira; 474/03, do Senado Federal).
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11 ~8-03

N° 6:109/02 (PODER EXl:CUTIVO)- Acrescenta o
artigo 2°-A, natei 10.191, de 14 de fevereiro de
2001, que dispõe sobre a aquisição de produtos
para. a implemehtação dé ações de saúde no âmbito
do Ministério da Saúde.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SE.SSÃO: 11-8-03

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos ter
mos do artigo 137, § 10

, do RI.

Prazo para apresentação de recurso artigo 137, § 2°
(05 sessões), as seguintes proposições:

PROJETOS·DE LEI

N° 1.378/03 (LUIZ CARLOS HAULY) - Dispõe so
bre condições de aposentadoria do servidor público
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e dá outras providências.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 1.476/03 (NICIAS RIBEIRO) - Dá nova redação
ao artigo 1° do Decreto n° 73.684, de 19 de feverei
ro de 1974.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

INDICAÇÕES:

NO 147/03 (ZELlNDA NOVAES) - Sugere ao Gover
nador do Estado da Bahia a inclusão do Campeona
to Baiano de Futebol do Interior no Programa de
Educação Tributária do Estado da Bahia - "Campa
nha Sua Nota É Um Show".
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 692/03 (LUIZ ALBERTO) - Sugere ao Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia a extinção das Varas
Distritais da Comarca da Capital.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos ter
mos do artigo 35, § 2°, do RI.

REQUERIMENTOS DE CPI:

N" 17/03 (MAURíCIO RABELO) - Requer a instala
çgio de Comissão Parlamentar de Inquérito destina
da a investigar a violência contra a mulher e a vio
lência doméstica.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 11-8-03

N° 20/03 (VANESSA GRAZZIOTIN) - Requer a insta
uração de Comissão Parlamentar de Inquér~o para in
vestigar evidências de irregularidades nas importa
ções de insumos de linha humana pela indústria far
macêutica no Brasil, desde 1995, bem como seu con
trole administrativo e a aplicação da legislação sobre
os preços de transferência a partir de 1997.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 11-8-03

N" 21/03 (LUCIANO ZICA) - Requer a criação de
Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade
de apurar denúncias de irregularidades no uso e na
fiscalização dos terrenos utilizados como depósitos
de resíduos perigosos sólidos, líquidos e gasosos e
o risco ao meio ambiente e a saúde humana causa
do por este tipo de disposição final destes produtos.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

NO 23/03 (FÉLIX MENDONÇA) - Requer a criação
de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finali
dade de investigar o abusivo e desordenado comér
cio dos insumos para a construção civil, com ênfase
para o segmento do cimento.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-8-03

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE

EXPEDIENTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2003

Dia 8, 6a·feira

10:00 GERALDO THADEU (PPS - MG)
10:25 LAVOISIER MAIA (PSB - RN)
10:50 JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)
11 :15 DURVAL ORLATO (PT - SP)
11:40 CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP)
12:05 MANINHA (PT - DF)
12:30 ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP)
12:55 TELIII1A DE SOUZA (PT - SP)
13:20 BISMARCK MAIA (PSDB - CE)

Dia 11, 2a·feira

15:00 VIGNATTI (PT - SC)
15:25 JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)
15:50 SANDRO MABEL (PL - GO)
16:15 ÁTILA UNS (PPS - AM)
16:40 MENDONÇA PRADO (PFL - SE)
17:05 JOÃO CAMPOS (PSDB - GO)
17:30 MAURO PASSOS (PT - SC)
17:55 LUIZ ALBERTO (PT - BA)
18:20 ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)

Dia 12, 3a·feira

15:00 DELEY (PV - RJ)
15:25 MÁFUO NEGROMONTE (PP -' BA)

Dia 13, 48 ·feira

15:00 CELCITA PINHEIRO (PFL - MT)
15:25 LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS)

Dia 14, 58 ·feira

15:00 ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ)
15:25 PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)

Dia 15, 68 ·feira

10:00 AUCE PORTUGAL (PCdoB - BA)
10:25 EDUARDO GOMES (PSDB - TO)
10:50 RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)
11 :15 GUILHERME MENEZES (PT - BA)



Dia 26, 3a·feira

15:00 ZÉ LIMA (PP - PA)
15:25 AFFONSO CAMARGO (PSDB - PR)
Dia 27, 4a·feira
15:00 ZONTA (PP - SC)
15:25 DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS)

Dia 28, 5a·feira

15:00 ANDRÉ ZACHAROW (PDT - PR)
15:25 OSVALDO COELHO (PFL - PE)

Dia 29, 6a·feira

10:00 OSVALDO REIS (PMDB - TO)
10:25 JOÃO LYRA (PTB - AL)
10:50 MILTON BARBOSA (PFL - BA)
11 :15 GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL)
11 :40 ANN PONTES (PMDB - PA)
12:05 JÚNIOR BETÃO (PPS - AC)
12:30 CARLOS ABICALlL (PT - MT)
12:55 WLADIMIR COSTA (PMDB - PA)
13:20 MILTON CARDIAS (PTB - RS)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

1- COMiSSÕeS PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA
RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11 ~08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 70/03 - do Sr. Luiz Antonio
Fleury - que "dispõe sobre a adição de ácido fólioo
na farinha de trigo e na farinha de milho."
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI

PROJETO DE LEI N° 1.089/03 - do Sr. Benedito de
Lira - que "altera dispositivos do Decreto-Lei nO 467,
de 13 de fevereiro de 1969, estabelece o medicamen
to genérico para uso veterinário, dispõe sobre a utiliza
ção de nomes genéricos em produtos farmacêuticos
de uso veterinário e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO

Dia 21, 5a·feira

15:00 WALTER FELDMAN (PSDB - SP)
15:25 CASARA (PSDB - RO)

Dia 19,3a·feira

15:00 MARIA HELENA (PMDB - RR)
15:25 DA. BENEDITO DIAS (PP - AP)

Dia 20, 4a·feira

15:00 SILAS CÂMARA (PTB - AM)
15:25 JOSÉ PIMENTEL (PT - CE)

Dia 18, 2a·feira

15:00 CORIOLANO SALES (PFL - BA)
15:25 AROLDO CEDRAZ (PFL - BA)
15:50 BENEDITO DE LIRA (PP - AL)
16:15 THELMA DE OLIVEIRA (PSDB - MT)
16:40 ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP)
17:05 PAULO AFONSO (PMDB - SC)
17:30 PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC)
17:55 ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP)
18:20 MARCOS DE JESUS (PL - PE)

Dia 22, 6a·feira

10:00 JOÃO CAMPOS (PSDB - GO)
10:25 VIC PIRES FRANCO (PFL - PA)

10:50 JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ)
11 :15 PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)
11 :40 ODAIR (PT - MG)

12:05 LUIZA ERUNDINA (PSB - SP)
12:30 PAULO ROCHA (PT - PA)
12:55 JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ)

13:20 CARLOS MOTA (PL - MG)
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11:40 MÁRIO HERINGER (PDT - MG) 17:55 BERNARDO ARISTON (PSB - RJ)
12:05 NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 18:20 NEYDE APARECIDA (PT - GO)
12:30 VICENTE CASCIONE (PTB - SP)
12:55 HELENILDOHIBEIRO (PSDB - AL)
13:20 MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL)

Dia 25, 2a·feira

15:00 ZEQUINHA MARINHO (PTB - PA)
15:25 NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA)
15:50 PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR)
16:15 VICENTINHO (PT - SP)
16:40 ABELARDO LUPION (PFL - PR)

17:05 RUBINELLI (PT - SP)
17:30 WASNY DE ROURE (PT - DF)



B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI W 1.018/99 - do Sr. Nelson Pel
legrino - que "dispõe sobre a Política Nacional de
Moradia Estudantil."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI N° 2.121/99 - do Sr. Raimundo Go
mes de Matos - que "acrescenta parágrafo único ao
art. 5° da Lei n° 7.827, de 27 de setembro de 1989."
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS

PROJETO DE LEI N° 2.196/99 - do Sr. Raimundo Go
mes de Matos - que "dispõe sobre a ligação rodoviá
ria no Plano Nacional de Viação, nos Estados do Cea
rá e Rio Grande do Norte, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 799/03 - do Sr. Nelson Mar
quezelli - que "declara o Suco de Laranja como be
bida oficial nas recepções, eventos e festas promovi
das pelo Governo Brasileiro."
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS

PROJETO DE LEI N° 808/03 - do Sr. Rubens Otoni
- que "acrescenta os artigos 3-A e 3-B à Lei n°
6.530, de 12 de maio de 1978, dispondo sobre a
identificação do responsável pela intermediação
imobiliária nos atos de registro de escritura pública
de compra e venda de imóveis:'
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ

PROJETO DE LEI N° 1.003/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "altera a redação do § 2° do art 3° da Lei
n° 9.099, de 26 de setembro de 1995."
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 176/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre restrições à exportação
de couro no estado bruto e no estado "wetblue" e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado FRANCISCO TURRA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

(DIA 11/08/2003)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 5.632/01 - do Sr. Sérgio Car
valho - que "acrescenta artigo à Lei n° 6739, de 05
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PROJETO DE LEI N° 1.159/03 - do Sr. Rogério Sil- de dezembro de 1979, dispondo sobre o bloqueio
va - que "cria o Programa de Financiamento da dos registros de Imóveis questionados pela União,
Casa Própria Rural e dá outras providências." Estados ou Municípios, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI RELATOR: Deputado ILDEU ARAUJO

PROJETO DE LEI N° 1.319/03 - do Sr. João Gran- PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
dão e outros - que "acrescenta dispositivos à Lei n.o DE EMENDAS (5 SESSÕES)
8.287, de 20 de dezembro de 1991, para estender o
benefício do seguro-desemprego aos agricultores DECURSO: 1

a
SESSÃO

familiares do Semi-Árido Nordestino e do Vale do ÚLTIMA SESSÃO: 14-08-03
Jequitinhonha, nas condições que especifica."
RELATOR: Deputado JOSIAS GOMES

PROJETO DE LEI N° 1.328/03 - do Sr. André Luiz 
que "dispõe sobre a aquisição do gado para corte e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado LEANDRO VILELA

PROJETO DE LEI N° 1.435/03 - do Sr. Wilson San
tos - que "altera a redação do art. 3° da Lei n°
10.200, de 14 de fevereiro de 2001, que "acresce e
altera dispositivo da Lei nO 8.929, de 22 de agosto
de 1994, que institui a Cédula de Produto Rural, e
dá outras providências"."
RELATORA: Deputada KÁTIAABREU
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A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 362/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "exige contratos em linguagem acessível e ta
manho mínimo de letras com corpo 14/16 e dá ou
tras providências." (Apensado: PL 363/1999)
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N° 363/99 - do Sr. Enio Bacci 
(PL 362/1999) - que "define regras para cláusulas
que limitam direitos em contratos de adesão e dá
outras providências."
DeCURSO: 3a SESSÃO
úLTllIIlA SESSÃO: 12-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Merito:

PROJETO DE LEI N° 2.925/97 - do Sr. Jair Bolso
naro ~ que "altera a Lei na 4.591, de 16 de dezem
bro de 1964, que "Dispõe sobre ô condomínio em
edificações e as incorporações imobiliárias", no ca
pítulo referente à Assembléia Geral."
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N° 3.005/97 - do Sr. José Carlos
Vieira - que "dispõe sobre os Juizados Especiais Cí
veis e CriminaIs.e dá outras providências." (Apensa
dos: PL 807/1999, PL 81111999, PL 4537/1998, PL
4835/1998 ePL 6486/2002)
RELATOR: Députado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI N° 3.194/97 - do Sr. Chico da
Princesa - que "dispõe sobre as operações de des
conto de duplicata nas instituições financeiras e so
ciedades de fômento mercantil ("factoring"), e dá ou
tras pn:>vidências. "
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI N° 359/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "acrescenta § 4° ao art. 171 do Decreto-Lei na
2.848, de 1940 - Código Penal."
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA

PROJETO DE LEI N° 395/99 - do Sr. Enio Bacci
que "agiliza adoção direta, sem observância de Iista
gense dá outras providências." (Apensado: PL
396/1999)
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI N° 601/99 - do Sr. Dr. Heleno 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação
de artigos da Cônstituição Federal no rodapé de jor
nais e revistas, editados em território nacional."

RELATOR: Deputado MAURíCIO QUINTELLA
LESSA

PROJETO DE LEI N° 730/99 - do Sr. Edmar Moreira
- que "altera a redação do art. 20 do Decreto Lei na
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Proces
so Penal, determinando condições de sigilo na con
dução do inquérito policial."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA

PROJETO DE LEI N° 2.621/00 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "dispõe sobre o acesso de estrangeiro
ao mercado de trabalho brasileiro."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

PROJETO DE LEI N° 3.450/00 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "acrescenta parágrafo único ao art. 38
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil."
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ

PROJETO DE LEI N° 7.398/02 - do Sr. Aloysio Nu
nes Ferreira - que "altera o art. 9° da Lei n°
9.434/97."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

PROJETO DE LEI N° 479/03 - do Sr. Antonio Carlos
Biscaia - que "revoga o parágrafo 1° e altera a reda
ção do parágrafo 2° do artigo 84 do Decreto-Lei n°
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Proces
so Penal, introduzidos pela Lei n° 10.628, de 24 de
dezembro de 2002." (Apensado: PL 1187/2003)
RELATOR: Deputado VIGENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 583/03 - do Sr. Davi Alcolum
bre - que ""Modifica aredação do inciso "b", do art.
32, da Lei n.O 4.591, de16 de dezembro de 1964 o
§2°,do art. 1°, da Lei n.o 7.433, de 18 de dezembro
de 1985,e dá outras providências.'"'
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N° 635/03 - do Sr. Paulo Gouvêa
- que "altera a redação do parágrafo único do altigo
62 da lei n° 10.406/2002."
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE

PROJETO DE LEI N° 818/03 - do Sr. Sandes Júnior
- que "altera o art. 1.121 da Lei n.o 5.869/73 - Có
digo. de Processo Civil, para incluir, como requisito
indispensável à petição de separação consensual, o
acordo entre os cônjuges relativo ao regime de visi
tas dos filhos menores, e dá outras providências."

RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA

PROJETO DE LEI N° 936/03. - do Sr. Rogério Silva 
que "altera a redação do art. 618 da Lei n° 10.406, de



RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES

PROJETO DE LEI N° 1.163/03 - do Sr. Rogério Silva 
que "altera a redação do caput do art. 551 do Código
de Processo Civil - Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de
1973 -, para suprimir a função de revisor no recurso de
apelação e nos embargos infringentes."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI N° 1.282/03 - do Sr. Inaldo Leitão
- que "altera o disposto nos arts, 1.050 e 1.053 da
Lei n° 5.869 de 11 de janeiro de 1973, que institui o
Código de Processo Civil."
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI W 1.283/03 - do Sr. Inaldo Leitão
- que "acrescenta parágrafo ao artigo 578 do Decre
to-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código
de Processo PenaL"
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ

PROJETO DE LEI N° 1.285/03 - do Sr. Inaldo Leitão
- que "acrescenta parágrafo ao art. 506 da Lei n°
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Pro
cesso Civil."
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI N° 1.402/03 - do Sr. IIdeu Araujo
- que "altera o art. 76, da Lei n° 9.099, de 26 de se
tembro de 1995."
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
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10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil." PROJETO DE LEI N° 1.455/03 - do Sr. Severino Ca-
RELATOR: Deputado NEY LOPES valcanti - que "acrescenta um parágrafo único ao

PROJETO DE LEI N° 1.041/03 - da Sra. Zelinda No- art. 2.031 do Código Civil."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

vaes - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de cole-
ta de material para elaboração de exame pericial de B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
DNA nos crimes contra a liberdade sexual que dei- dade (art. 54, I):

xem vestígios." PROJETO DE LEI N° 942/95 - do Sr. Ricardo Izar-
RELATORA: Deputada EDNA MACEDO que "altera o artigo 42 da Lei n° 6.435, de 15 de ju-

PROJETO DE LEI N° 1.103/03 - do Sr. José Janene lho de 1977, que "dispõe sobre as entidades de pre-
- que "dá nova redação aos artigos 9° e 43 da Lei n° vidências privada, e dá outras providências"."
8.935, de 18 de novembro de 1994, que "regula_ RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS

menta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo PROJETO DE LEI N° 1.321/95 - do Sr. Remi Trinta
sobre serviços notariais e de registro" permitindo a - que "estabelece normas para o processo de ado-
prática de atos notariais no âmbito da circuscrição ção e utilização do livro didático nas escolas das re-
da Comarca." (Apensado: PL 1362/2003) des pública e privada, do ensino fundamental e mé-
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS dio em todo o país, e dá outras providências." (Apen-

sados: PL 1569/1996, PL 1573/1996 e PL
PROJETO DE LEI N° 1.145/03 - do Sr. Luiz Carlos 1699/1996)
Hauly - que "altera a Lei n° 5.700, de 1 de setembro RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES
de 1971, que "Dispõe sobre a forma e a apresenta-
ção dos Símbolos Nacionais, e dá outras providênci- PROJETO DE LEI N° 1.387/95 - do Sr. Júlio Redec-

ker - que "cria o Programa de Controle de Seguran-
ça Automotiva - PROCONSEG, e dá outras provi
dências." (Apensado: PL 1466/1996)
RELATORA: Deputada EDNA MACEDO

PROJETO DE LEI W 2.539/96 - do Sr. Arnaldo Fa
ria de Sá -- que "dispõe sobre o índice a ser aplica
do nos reajustes dos benefícios da Previdência So
cial e dá outras providências." (Apensados: PL
2810/1997, PL 4699/1998 e PL 3146/2000 (Apensa
do: PL 4816/2001»
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS

PROJETO DE LEI N° 2.994/97 - do Sr. Jair Bolso
naro - qUE' "proíbe, pelo prazo de cinco anos, a ex
portação de madeira não beneficiada oriunda de flo
resta nativa."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

PROJETO DE LEI N° 3.047/97 - do Sr. Darcísio Pe
rondi - que "dispõe sobre isenção de multa adminis
trativa panl as entidades de utilidade pública que
quitarem seus débitos para com o FGTS."
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI N° 3.250/97 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "dispõe sobre a antecipação de comemo
ração de feriado e dá outras providências." (Apensa
dos: PL 3279/1997, PL 3314/1997, PL 3346/1997,
PL 3374/1997, PL 3427/1997, PL 3430/1997, PL
3448/1997, PL 3505/1997, PL 3514/1997 e PL
3744/1997)
RELATOR: Deputado BOSCO COSTA
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PROJETO DE LEI W 3.329/97 - do Sr. José Pimen
tel - que "dispõe sobre a concessão do benefício
Seguro-Desemprego ao produtor, parceiro, meeiro e
arrendatário rurais em períodos de safras frustra
das."
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO

PROJETO DE LEI N° 4.117/98 - do Sr. Celso Rus
somanno - que "dispõe sobre o acesso a ambientes
de uso coletivo de deficientes visuais acompanha
dos de cães adestrados:' (Apensados: PL
1287/1999, PL 1613/1999, PL 2434/2000, PL
4306/1998, PL 4430/1998, PL 4474/1998, PL
4653/2001 e PL 4833/2001)
RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW

PROJETO DE LEI N° 622/99 - do Sr. Paulo Paim 
que "modifica a redação do inciso XIV do art. 6° da
Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, alterada
pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de
1992, e pelo art. 30 da Lei n° 9.250, de 26 de de
zembro de 1995, que dispõe sobre a isenção do im
posto de renda das pessoas físicas acometidas pe
las moléstias que especifíca." (Apensados: PL
1368/1999, PL 2318/2000 e PL 2478/2000)
RELATOR: Deputado VIGENTE CASCIONE

PROJETO DE LEI N° 625/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "autoriza divórcio direto após separação de fato
há mais de 1 (um) ano e dá outras providências."

RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI N° 644/99 - do Sr. Remi Trinta
que "modifica disposições da Lei n° 8.069, de 13 de
julho de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Cri
ança e do Adolescente e dá outras providências",
proibindo a exposição pública de imagens eróticas
em capas de revistas e embalagens de videocasse
tes."
RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW

PROJETO DE LEI N° 795/99 - do Sr. Alberto Fraga
- que "estabelece norma para o envio de acordos
internacionais sujeitos a referendo do Congresso
Nacional."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO

PROJETO DE LEI N° 1.009/99 - do Sr. Enio Bacci
que "autoriza a entrada de pessoas ostomizadas
pela porta dianteira dos veículos de transporte cole
tivo e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO

PROJETO DE LEI N° 1.300/99 - da Sra. Angela Gu
adagnin - que "acrescenta parágrafos ao art. 260 da

Lei n° 8.069 (ECA), de 13 de julho de 1990:' (Apen
sados: PL 4141/2001 e PL 4888/2001)
RELATOR: Deputado RUBINELLl

PROJETODE LEI W 1.344/99 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "determina a parada obrigatória dos veícu
los de aluguel (táxis) nospostos policiais."
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO

PROJETO DE LEI N° 2.971/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "modifica a Lei n° 6.902, de 27
de abril de 1981."
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI N° 3.022/00 - do Sr. Eduardo
Barbosa - que "altera a Lei n° 8.112, de 11 de de
zembro de 1990:'
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI W 3.110/00 - do Sr. Milton Monti
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da exposição
de informações comprobatórias da calibração de
instrumentos ou equipamentos de medição que afe
tem produtos ou· serviços oferecidos à população."
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO

PROJETO DE LEI N° 3.318/00 - do Sr. Roberto
Pessoa - que "modifica o Código de Trânsito Brasi
leiro, dispondo sobre a composição das Juntas
Administrativas de Recursos de Infrações - JARI."
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD

PROJETO DE LEI N° 7.191/02 - do Senado Federal
- (PLS 17/2002) - que "altera a Lei nO 5.917, de 10
de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional
de Viação, de modo a incluir, na Relação Descritiva
das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a ro
dovia que especifica, sob a designação de BR-438:'
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

PROJETO DE LEI N° 7.192/02 - do Senado Federal
- (PLS 18/2002) - que "altera a Lei n° 5.917, de 10
de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional
de Viação, de modo a incluir, na Relação Descritiva
das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a ro
dovia que especifica, sob a designação de BR-439:'
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR

PROJETO DE LEI N° 7.206/02 - do Sr. Gonzaga
Patriota - que "inclui, no art. 29 da Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, o uso de sinalizadores nos
veículos funerários."
RELATOR: Deputado PROMOTOR AFONSO GIL

PROJETO DE LEI N° 271/03 - do Sr. Lobbe Neto 
que "dá nova denominação à Reserva Federal que
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especifica:'
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

DECURSO:4a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 11-08-03

Projetos de lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise d~ Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 1.587/91 - do Senado Federal
- (PLS 42/1991) - que "estabelece normas de pro
teção à saúde dos trabalhadores de biotério e dá
outras providências"

RELATOR: Deputado BOSCO COSTA

PROJETO DE LEI N° 1.504/96 - do Sr. EDSON
EZEQUIEL - que "possibilita, à população carente,
a utilização do exame de pareamento cromossômico
(ADN), em casos de investigação de paternidade e
dá outras providências." (Apensados: PL 1542/1996,
PL 1780/1996, PL 2095/1996 e PL 2496/1996)
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS

PROJETO DE LEI N° 2.306/96 - do Sr. Max Rosen
mann - que "altera os artigos r, 37, 40 e 60 da Lei
na 9.099, de 26 de setembro de 1995, que "dispõe
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá
outras providências"."
RELATOR: Deputado MICHEL TEMER

PROJETO DE LEI N° 2.500/96 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "revoga o parágrafo 20 do artigo 172 da
Lei na 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "institui
o Código do Processo Civil", de forma a assegurar
ao trabalhador o descanso aos domingos."
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO

PROJETO DE LEI N° 2.532/96 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "altera o inciso III do artigo 267 da Lei na
5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "institui o Códi
go de Processo Civil", prevendo a extinção do pro
cesso somente quando o autor abandonar a causa
por mais de 90 dias."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI N° 2.689/96 - do Poder Executivo
- (MSC 1455/1996) - que "altera as Leis nas 8.437,
de 30 de junho de 1992, e 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CARLOS MOTA

PROJETO DE LEI ND 3.653/97 - do Sr. Arlindo Chi
naglia - que "dispõe sobre as perícias oficiais e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 3.894/97 - do Sr. ELIAS
MURAD - que "dispõe sobre a venda e locação de
fitas de vídeo com cenas de sexo explícito." (Apen
sados: PL 2870/2000, PL 4883/1999 (Apensado: PL
223/1999) e PL 4188/2001)
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA

PROJETO DE LEI N° 4.312/98 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "acrescenta parágrafo único ao artigo 164
da Lei na 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil)."
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 36/99 - do Sr. Paulo Rocha 
que "altera a redação do parágrafo único do art. 145
do Decreto-Lei na 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Pena!."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES

PROJETO DE LEI N° 64/99 - da Sra. Iara Bernardi
- que "estabelece admissão tácita de paternidade
no caso que menciona." (Apensados: PL 1363/1999
e PL 2653/2000)
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N° 68/99 - da Sra. Iara Bernardi
- que "dispõe sobre a assistência à saúde da ges
tante e do nascituro portadores do vírus HIV' (Apen
sados: PL 109/1999 e PL 2163/1999)
RELATORA: Deputada ZELlNDA NOVAES

PROJETO DE LEI N° 79/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "modifica o art. 1° e o § 1° do art. 20 da Lei na
9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece
normas para as eleições e dá outras providências."
(Apensado: PL 3076/2000)
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO

PROJETO DE LEI N° 289/99 - do Sr. Marçal Filho
que "acrescenta artigo à Lei na 7.210, de 11 de julho
de 1984 - Lei de Execução Pena!." (Apensados: PL
309/1999, PL 311/1999, PL 519/1999, PL 563/1999,
PL 632/1999, PL 911/1999, PL 917/1999, PL
1163/1999, PL 1311/1999, PL 3258/2000 e PL
4730/2001 )
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR

PROJETO DE LEI ND 298/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "torna facultativo o exame criminológico para
condenados em regime semi-aberto, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ

PROJETO DE LEI N° 304/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "autoriza o trabalho externo aos condenados
em regime semi-aberto e dá outras providências."

- -_._--~--------_.----~----------_."_. __._'--~------
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(Apensado: PL 310/1999)
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ

PROJETO DE LEI N° 358/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera o foro competente para ações por emissão
de. cheques sem fundo,. e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO

PROJETO DE LEI N° 383/99- do Sr. Pompeo de
Mattos - que "institui a Loteria Municipal de prog
nósticos sobre o resultado de sorteio de números,
organizada nos moldes da loteria denominada jogo
do bicho e revoga dispositivos legais referentes a
sua prática e determina outras providências."
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD

PROJETO DE LEI N° 393/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera0 inciso I do artigo 26 da Lei na 8.078, de
11 de setembro de 1990 e dá outras providências."
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PROJETO DE LEI N° 405/99 - do Sr. José Pimentel
- que "dispõe sobre a proibição de cobrança de ta
xas em razão da expediç.ão de certidões, por empre
sas prestadoras de serviço, para esclarecimento de
situações pessoais, em caso de vínculo contratual
do interessado com a entidade expedidora e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N° 409/99 - do Sr. Bonifácio de
Andrada - que "suspende andamento de processos
eleitorais cujos autores revelam desistência."
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO

PROJETO DE LEI W 446/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "dá a estagiários de direito oportunidade de pa
trocinar defesa pela assistência judiciária e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI N° 448/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera honorários para advogados que defen
dam necessitados pela assistência judiciária e dá
outras providências."
RELA-rOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS

PROJETO DE LEI W 456/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera o § 20 do art. 42 da Lei na 8.069, de 13
de julho de 1990 e dá outras providências." (Apensa
dos: PL 457/1999 e PL 460/1999)
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI N° 464/99 - do Sr. Ricardo Bar
ros - que. "a,crescenta parágrafo único ao art. 614 do
Código de Processo Civil - Lei na 5.869, de 11 de

janeiro de 1973."
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

PROJETO DE LEI N° 481/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"isenta do pagamento de taxas para obtenção de 2a via
de documentos públicos pessoais (carteira de identida
de, certidão de nascimento, título de eleitor, atestado de
óbito e outros), as pessoas que comprovadamente esti
verem desempregadas ou percebam até 02 (dois) salá
rios mínimos e dá outras providências." (Apensadós:· PL
3483/2000 e PL 371812000)
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI N° 485/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"pratê prazo de 1O· (dez) dias para vistas de advogado
em processos e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado MAURíCIO QUINTELLA LESSA

PROJETO DE LEI N° 487/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "define em 1O (dez). dias prazo para ouvir autor
quando ocorrer nomeação à autoria em processos
judiciais e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N° 490/99 - do Sr. Enio Bacci - que
'fixa percentual para efeitos·de honorários, de sucum
bência para advogados.e dáÓutras providências."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N° 491/99 - do Sr. Enio Bacci 
que 'fixa· em 10 (dez) dias o prazo para impugnação
de assistência e dá outras providências."
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI N° 492/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "determina citação do autor, quando abandona
da causa, sob pena de extinção do processo e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS

PROJETO DE LEI N° 493/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera inciso mdo artigo 506 do C.P.C. e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado PROMOTOR AFONSO GIL

PROJETO DE LEI N° 496/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"altera o inciso I do art. 1.039da Lei n° 5.869, de 1973."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI N° 526/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera o parágrafo único do art. 66 da Lei nO
6.815, de 19/08/1980."
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS

PROJETO DE LEI N° 529/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "modifica o Código Civil, facilitando adoção in
dependente de idade e dá outras providências."
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(Apensados: PL 534/1999 e PL 536/1999) ção de exame toxicológico para os fins que especifi-
RELATORA: Deputada EDNA MACEDO ca."

PROJETO DE LEI N° 852/99 - do Sr. Roberto Pes- RELATOR: Deputado MORONI TORGAN

soa - que "concede tempo de serviço junto à Previ- PROJETO DE LEI N° 2.266/99 - dos Srs. Nilmário
dência Social para os estudantes que concluírem o Miranda e Maria do Carmo Lara - que "acrescenta o
ensino médio com até 20 anos de idade." inciso VI ao art. 10da Lei na 7.347, de 24 de julho de
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS 1985 - Lei da Ação Civil Pública."

PROJETO DE LEI N° 1.159/99 - do Sr. Lincoln Por- RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

tela - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de com- PROJETO DE LEI N° 2.440/00 - do Sr. Gilberto
provação da propriedade ou o devido termo de res- Kassab - que "dá nova redação ao inciso I do art. 15
ponsabilidade de quem põe objetos empenhados na da Lei na 9.504, de 30 de setembro de 1997:'
Caixa Econômica Federal- CEF." RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA

RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL PROJETO DE LEI N° 2.684/00 - do Sr. Bispo Rodri-
PROJETO DE LEI W 1.451/99 - do Sr. Celso Giglio gues - que "altera a redação do art. 16 da Lei na
- que "modifica dispositivos do Código de Processo 7.210, de 11de julho de 1984 - Lei de Execução Pe-
Civil e do Decreto-Lei na 3.365, de 21 de junho de nal - sobre serviços de assistência jurídica."
1941, sobre desapropriação." (Apensados: PL RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

1623/1999, PL 1624/1999, PL 1625/1999, PL PROJETO DE LEI N° 2.771/00 - do Sr. Salvador
H326/1999, PL 1627/1999 e PL 2209/1999) Zimbaldi _ que "acrescenta artigo à Lei na 9.504, de
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO 30 de setembro de 1997, dispondo sobre a obrigato-
PROJETO DE LEI N° 1.489/99 - do Sr. Paes Landim riedade de registro dos programas de governo dos
- que "regulamenta o § 20do art. 74 da Constituição candidatos às eleições majoritárias."
Federal." RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

RELATOR: Deputado MAURíCIO QUINTELLA LESSA PROJETO DE LEI N° 2.923/00 - do Sr. Alberto Fra-

PROJETO DE LEI N° 1.532/99 - da Sra. Angela Gua- ga - que "acrescenta o § 60 ao art. 50 da Lei na
dagnin - que "dispõe sobre a elaboração e arquiva- 1.060, de !) de fevereiro de 1950, e dá outras provi-
mento de documentos em meios eletromagnéticos." dências." (Apensado: PL 3541/2000)
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PROJETO DE LEI W 1.958/99 - do Sr. Adão Pretto PROJETO DE LEI N° 3.244/00 - do Sr. Osmar Ser-
- que "altera a redação do art. 489 da Lei na 3.071, raglio - que "dá nova redação ao inciso VIII e ao §
de 1° de janeiro de 1916, Código Civil, e dos arts. 70do art. 73 da Lei na 9.504, de 30 de setembro de
927, 928 e 929 da Lei na 5.869, de 11 de janeiro de 1997, que "estabelece normas para as eleições"."
1973, Código de Processo Civil, e dá outras provi- RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

dências." (Apensado: PL 2267/1999) PROJETO DE LEI N° 3.712/00 - do Sr. Alberto Fraga-
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES que ''veda a exigência de atestado de bons anteceden-
PROJETO DE LEI N° 2.027/99 -do Sr. Lincoln Por- tes junto a órgãos policiais, e dá outras providências:'
tela - que "determina que o autor ou suspeito de RELATOR: Deputado ENÉAS

praticar um crime hediondo, deverá ser representa- PROJETO DE LEI N° 4.706/01 - do Sr. Waker Pinheiro
do para responder por ele junto a imprensa." _ que "akera o inciso 11 do art. 50 da Lei na 7.347, de 24
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA de julho de 1985, que disciplina a ação civil pública de
PROJETO DE LEI N° 2.091/99 - do Sr. Welinton Fa- responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao con-
gundes - que "altera o art. 27 da Lei na 7.210, de 11 sumidor, a bens e direitos de valor estético, histórico, tu-
de julho de 1984, acrescenta parágrafo ao art. 90 e rístico e paisagístico, e dá outras providências:'
altera a redação do art. 13, ambos da Lei na 8.019, RELATOR: Deputado WILSON SANTOS

de 11 de abril de 1990:' PROJETO DE LEI N° 5.753/01 - do Sr. Roberto Jefferson
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA _ que "akera o art. 56 da Lei na 6.015, de 31 de dezem-
PROJETO DE LEI N° 2.160/99 - do Sr. Bispo Rodri- bro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos."
gues - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de realiza- RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO



PROJETO DE LEI N° 1.369/03 - do Sr. Inácio Arru
da - que "dá nova redação ao inciso 111, do artigo
82, da Lei n.o 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (CÓ-
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PROJETO DE LEI N° 6.253/02 - do Sr. Ronaldo PROJETO DE LEI N° 1.224/03 - do Sr. Eduardo Cunha
Vasconcellos - que "altera a Lei 6.015, de 31 de de- - que "dispõe sobre a concessão de tutela antecipada
zembro de 1973, obrigando o registro de imóveis no de tributos ou contribuições e dá outras providências."
prazo que estipula." RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR

RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA PROJETO DE LEI N° 1.226/03 - do Sr. Inaldo Leitão
PROJETO DE LEI N° 7.153/02 - do Sr. Roberto Pessoa - que "altera a redação dos artigos 867 a 873 da Lei
- que "attera dispositivo da Lei nO 9.099, de 26 de se- n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
tembro de 1995, que "dispõe sobre os Juizados Especi- Processo Civil."
ais Cíveis e Criminais e dá outras providências"." RELATOR: Deputado NEY LOPES

RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA PROJETO DE LEI N0 1.280/03 _ do Sr. Inaldo Leitão
PROJETO DE LEI N° 7.292/02 - do Sr. João Herr- _ que "altera a redação do art. 21 da Lei n° 9.099,
m~n.n Neto - que "inclui inciso XII, no. a~. 295, do de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre Juiza-
Codlgo de Processo ~~nal (Decreto Lei n 3689, de dos Civis e Criminais - interpondo-se a locução "e
3 de outubro de 1941). entregue pelo demandado sua contestação, de que
RELATOR: Deputado ODAIR se dará ciência ao autor"."

PROJETO DE LEI W7.418102 - do Sr. Paulo Baltazar RELATOR: Deputado ANDHÉDE PAULA

- que "acresce inciso IV ao artigo 92 do pecreto - ~ei PROJETO DE LEI N0 1.341/03 _ do Sr. Aloysio Nunes
nO 2.848, .de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. .." ° ' .
RELATOR: De utado JAIRO CARNEIRO Ferreira -que ~~resce~tao § 4 ao art. 543 ?o ~ódlgo

p de Processo CIVil -Lei n° 5.869, de 11 de Janeiro de
PROJETO DE LEI N° 7.458/02 - dos Srs. Eni Voltolini e 1973 - , com o objetivo de formular enunciados juris-
Leodegar Tiscoski - que '"'Altera o inciso 11 do art. 282 prudências aplicáveis aos casos semelhantes."
e acrescenta o art. 1.211 -O à Lei n°5.869, de 11 de ja- RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
neiro de 1973, Código de Processo Civil.""

PROJETO DE LEI N° 1.343/03 - do Sr. Aloysio Nu-
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA nes Ferreira - que "acrescenta o § 2° ao art. 541 , do
PROJETO DE LEI N° 43/03 - do Sr. Enio Bacci -'- Código de Processo Civil - Lei n° 5.869, de 11 de
que "determina instalação de pontos de justificativa janeiro de 1973 - com o objetivo de estabelecer re-
eleitoral.nas rodovias e dá outras providências." quisitos para o conhecimento do recurso especial,
RELATOR: Deputado JOSÉ IVO SARTORI transformando o parágrafo único em § 1°."

PROJETO DE LEI N° 209/03 - do Sr. Marcelo Ortiz RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
- que "dispõe sobre a presença de advogado nos PROJETO DE LEI W 1.345/03 - do Sr. Aloysio Nunes
procedimentos judiciais e dá outras providências." Ferreira - que "acrescenta o art. 512-A ao Código de
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD Processo Civil- Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973

PROJETO DE LEI N° 482/03 - do Sr. Carlos Nader -, instituindo instância conciliatória nos Tribunais:'
- que "altera o § 1° do art. 19 da Lei n° 6.001, de 19 RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

de dezembro de 1973." PROJETO DE LEI N° 1.347/03 - do Sr. Zé Geraldo -
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS que "altera dispositivo do Decreto-Lei n° 3.689, de 03

PROJETO DE LEI N° 1.061/03 - do Sr. Gustavo Fru- de outubro de 1941 - Código de Processo Penal."
et - que "acrescenta inciso VIII ao art. 9° da Lei n° RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA
7.444, de 20 de dezembro de 1985, que dispõe so-
bre a implantação do processamento eletrônico de PROJETO DE LEI N° 1.355/03 - do Poder Executivo -
dados no alistamento eleitoral e a revisão do eleito- que "altera dispositivos da Lei n° 9.099, de 26 de, se-
rado.". (Apensado: PL 1062/2003) tembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Espe-
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA ciais Cíveis e Criminais e dá outras providências."

PROJETODELEI N° 1.214/03 - do Sr. Luiz Bitten- ~~:~:LGH Deputado LUIZ EDUARDO
court - que "acrescenta dispositivo à Lei n° 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, que "institui o Código de
Processo Civil"."
RELATOR: Deputado DARCI COELHO



B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 4.063193 - Jackson Pereira - que
"dispõe sobre a oomercialização , por remessas postais
, de bens de origem estrangeira, adquiridos sob o regi
me aduaneiro especial da Zona Franca de Manaus"
(Apensados: PL 495/1995 e PL 4051/1998)
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI N° 124/95 -- do Sr. Paulo Paim
que "altera a redação dos artigos 47 e 120 da Con
solidação das Leis do Trabalho." (Apensados: PL
1322/1995 e PL 1875/1999)
RELATOR: Deputado COLOMBO

PROJETO DE LEI N° 223195 - do Sr. Fernando Fer
ro - que "estabelece critérios para as liberações,
pela Secretaria do Tesouro Nacional, dos valores
destinados aos Fundos Constitucionais de Financia
mehto do Norte-FNO, do Nordeste-FNE e do Cen
tro-Oeste-FCO." (Apensados: PL 378/1995, PL
784/1995 e PL 930/1995)
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N° 511/95 - JOSE FORTUNATI 
que "dispõe sobre a realização de inspeções pesso
ais nos trabalhadores" (Apensados: PL 512/1995 e
PL 822/1995)
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS

PROJETO DE LEI W 584/95 - do Sr. Fernando Fer
ro - que "altera a redação dos artigos 1° e 2° da Lei
n° 9.048, de 18 de maio de 1995, que "torna obriga
tória a existência de instrumentos de medição de
peso nos postos revendedores de gás liquefeito de
petróleo para uso doméstico"." (Apensados: PL
861/1995ePL 1152/1995)
RELATOR: Deputado BOSCO COSTA

PROJETO DE LEI N° 905/95 - do Sr. Max Rosenmann
- que "dispõe sobre o processo de abate de animais
destinados ao consumo e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS

PROJETO DE LEI W 4.915/95 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "regulariza a situação fiscal de apare
lhos, equipamentos e acessórios eletrônicos estran
geiros,· nas condições que estabelece"
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI N° 1.620/96 - do Sr. Paes Landim
- que "altera a Lei n° 6.088, de 16 de julho de 1974,
que "dispõe sobre a criação da Companhia de De-
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digo de Processo Civil)." (Apensado: PL 1371/2003) senvolvimento do Vale do São Francisco -
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ CODEVASF - e dá outras providências"."

RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO

PROJETO DE LEI N° 1.721/96 - da Sra. Teima de
Souza - que "obriga os meios de comunicação a fa
zer campanha para encontrar crianças desapareci
das:' (Apensados: PL 2128/1996 e PL 2193/1996)
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI N° 2.009/96 - do Sr. Abelardo Lu
pion - que "dispõe sobre o prazo para pagamento
de produtos agrícolas importados."
RELATOR: Deputado ILDEU ARAUJO

PROJETO DE LEI N° 2.050/96 - do Sr. Ricardo Barros
- que "aKera a Lei nO 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
que "dispõe sobre o regime de concessão e permissão
da prestação de serviços públioos pretisto no artigo
175 da Constituição Federal, e dá outras providênci
as"." (Apensados: PL 2184/1996 e PL 2185/1996)
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

PROJETO DE LEI N° 2.343/96 - do Sr. Pauderney
Avelino - que "dispõe sobre a implantação de oonsórci
os ecológicos para a defesa ambiental da Amazônia."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PROJETO DE LEI N° 2.563/96 - Sandra Starling 
que "acrescenta parágrafos ao art. 21 da Lei n°
7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasi
leiro de Aeronáutica, revogando o seu atual parágra
fo único." (Apensados: PL 2634/1996, PL 3297/1997
e PL 3495/1997)
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS

PROJETO DE LEI N° 2.570/96 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "determina em 50 (cinqüenta) quilogra
mas o peso máximo que um empregado do sexo
masculino pode remover individualmente."
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS

PROJETO DE LEI N° 2.652196 - NAN SOUZA - que
"altera a Lei n09.294, de 15 de julho de 1996, que "Dis
põe sobre as restrições ao uso e à propaganda de pro
dutos furnígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, te
rapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do
art. 220 da Constituição Federal"." (Apensados: PL
2779/1997, PL 2923/1997 e PL 334211997)
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO

PROJETO DE LEI N° 3.055/97 - do Senado Federal
- (PLS 55/1996) - que "altera o § 3° do art. 20 da
Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social e dá ou
tras providências." (Apensados: PL 463/1999, PL
738/1995 (Apensados: PL 883/1995, PL 940/1995,
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PL 1063/1995, PL 1123/1995, PL 1143/1995, PL Alimentação do Trabalhador."
1451/1996, PL 1477/1996, PL 1519/1996, PL RELATOR: Deputado CARLOS MaTA

1527/1996, PL 1743/1996, PL 1828/1996, PL PROJETO DE LEI N° 75/99 - do Sr. Marcelo Teixei-
2057/1996, PL 2058/1996, PL 2151/1996, PL ra _ que "altera dispositivos da Lei nO 9.503, de 23
2706/1997, PL 271211997 e PL 3108/1997), PL de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasilei-
788/1999, PL 1463/1999, PL 2064/1999, PL to, quanto ao licenciamento do veículo."
2424/2000, PL 2674/2000, PL 3030/2000, PL RELATOR: Deputado MANATO

3197/1997 e PL 3459/1997) PROJETO DE LEI N0 8()/99 _ do Sr. Enio Bacci _
RELATOR: D8puta.doOSMAR SERRAGLlO que "institui ó Programa de Tratamento Gratuito para
PROJETO DE LEI N° 3.202/97 - do Sr. Nilton Baia- dependentes de drogas e álcool, pelo SUS, e dá ou-
no - que "limita a realização e exibição de sorteios, tras providências:' "
vendas, promoções ou prestação de serviços por te- RELATOR: Deputado JOAO ALFREDO

lefone nosprogramas de rádio é televisão." (Apensa- PROJETO DE LEI W 117/99- do Sr. Enio Bacci _
dos: PL 3293/1997, PL 3710/1997, PL 4346/1998 e que "a.crescenta parágrafo único ao art. 218 da Lei
PL 4596/1998) E' DE PAULA na 9.503, de 1997."
RELATOR: Deputa.do ANDR RELATOR: DepUtado NICIAS RIBEIRO

PROJETO DE: LEI N° 3.688/97 - do Sr. Pauderney PROJETO DE LEI W 213/99 _ do Sr. Enio Bacci _
Avelino - que "altera a redação do caput e acres- que ."altera a n0 Lei 7.408, de 25 de novembro de
centa § 3

0

ao art. 3
0

da Lei na 7.986, de 28 de de- 1985, permitindo a tolerância de 10% (dez por cen-
zembro de 1989, que regulamenta a concessão de to) no peso bruto total e de 20% (vinte por cento) no
benefício prevista no art. 54 do Ato das Disposições peso transmitido por eixos na pesagem de carga em
Constitucionais Transitórias." (Apensados: PL veículos de transporte." (Apensados: PL 665/1999 e
144/1999, PL668/199gePL2094/1999] PL 1015/1999)
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHAES RELATOR: Deputado ELlSEU PADILHA

PROJETO DE LEI W 3.970/97 - Valdir Colatto - PROJETO DE LEI N° 218/99 - da Sra. Veda Crusius
que "altera a. Lei na 7.408, de 25 de novembro de _ que "determina a inclusão, nos currículos do ensi-
1985." (Apensados: PL 4059/1998, PL 4294/1998 e no fundamental, de conteúdo obrigatório que trate
PL 4061/1998) da saúde bucaL"
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES RELATOR: Deputado CÉSAR MEDEIROS

PROJETO DE LEI N° 3.996/97 - da Sra. Teima de PROJETO DE LEI N° 317/99 - do Sr. Edison Andrino-
Souza - que "cria nas programações da Radiobrás que "altera a redação do art. 159 da Lei na 9.503, de 23
espaço institucional para o Conselho Nacional dos de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Direitos da Mulher eONG's." Brasileiro." (Apensado: PL 635/1999)
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA

PROJETO DE LEI N° 4.226/98 - do Sr. Enio Bacci - PROJETO DE LEI N° 345/99 - do Sr. Wilson Santos
que "dispõê sobre a obrigatoriedade das casas no- - que "proíbe a cobranya de taxa de religação por
turnas em diStribuir camisinhas aos frequentadores concessionárias de distribuição de energia elétrica."
e dá outras providências." (Apensado: PL 137911999)
RELATOR: Deputado ILDEU ARAUJO RELATOR: Deputa.do PAULO PIMENTA

PROJETO DE LEI N° 4.354/98 - do Sr. Antonio Car- PROJETO DE LEI N° 373/99 - do Sr. Feu Rosa -
los Pannunzio - que "altera o art. 105 da Lei na que "modifica os arts. 20 e 30 da Lei na 9.491, de 9
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o CÓ- de setembro de 1997, para considerar prioritária a
digo Nacional de Trânsito." (Apensados: PL desestatização das instituições financeiras federais,
4441/1998ePL 4556/1998) e dá outras providências." (Apensados: PL 821/1999
RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA e PL 1381/1999)

PROJETO DE LEI N° 4.816/98 - do Sr. Max Rosen- RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

mann - que ."dá nova redação ao art. 30 da Lei na PROJETO DE LEI W 424/99 - do Sr. Henrique Fon-
6.321, de 1976, que dispõe sobre o Programa de tana - que "cria o índice Nacional de Custos de Ser-
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viços de Saúde, fixa critérios para a atualização das
tabelas de procedimentos do Sistema Único de Saú
de e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N° 428/99 - do Sr. Vicente Caropreso
- que "vincula a veiculação de propaganda de produtos
e serviços, focados no sexo, à exibição de mensagens
educativas de interesse da Saúde Pública." (Apensados:
PL 717/1999, PL 1751/1999 e PL 1774/1999)
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 447/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "proíbe a adição de açúcar ou outros ingredien
tes na Erva-Mate, composto denominado de "lIex
Paraguayensis" e dá outras providências."
RELATOR: Deputado IVAN RANlOLlN

PROJETO DE LEI N° 494/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "permite substituição de testemunhas até 5 (cin
co) dias da audiência e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA

PROJETO DE LEI N° 518/99 - do Sr. Herculano
Anghinetti - que "dispõe sobre informações que a
empresa concessionária ou permissionária de servi
ço público deve prestar ao usuário."
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON

PROJETO DE LEI N° 647/99 - do Sr. Marcos de Je
sus - que "dispõe sobre o cardápio do Programa
Nacional de Alimentação Escolar."
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE

PROJETO DE LEI N° 785/99 - do Sr. Ubiratan Agui
ar - que "dispõe sobre a dispensa de expedição de
precatórios aos pagamentos de obrigações de pe
queno valor pela Fazenda Federal, Estadual e Muni
cipal." (Apensados: PL 860/1999 e PL 1442/1999)
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 789/99 - do Sr. Marcos de Je
sus - que "dispõe sobre medidas emergenciais de
combate à prostituição infanto-juvenil:'
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR

PROJETO DE LEI N° 792/99 - do Sr. Josué Beng
tson - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que "institui o Código de Trânsito Brasilei
ro", para aplicar penalidade aos motoristas flagrados
fumando na direção do veículo."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA

PROJETO DE LEI N° 841/99 - do Sr. Robson Tuma
- que "dispõe sobre a denominação de medica
mentos a ser utilizada em prescrições de médicos

e odontólogos."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES

PROJETO DE LEI W 892/99 - do Sr. Carlos Santa
na - que "dispõe sobre a veiculação de mensagem
educativa na publicidade de veículos automotores,
nas emissoras de radiodifusão sonora e de sons e
imagens." (Apensado: PL 3440/2000)
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA

PROJETO DE LEI W 941/99 - do Sr. Dr. Hélio - que
"dispõe sobre a aquisição de obras em braile e de
áudio por bibliotecas que recebam recursos finance
iros da União, Estados ou Municípios."
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO

PROJETO DE LEI N° 994/99 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "dispõe sobre a proteção à fauna silves
tre brasileira." (Apensado: PL 1695/1999)
RELATOR: Deputado lENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI N° 1.067/99 - do Sr. DI'. Hélio 
que "altera os arts. 165 e 276 da Lei n° 9.503, de
1997, com a finalidade de reduzir o índice de alcoo
lemia acima do qual passa o condutor a ficar impedi
do de dirigir veículo automotor."
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUlllNHO

PROJETO DE LEI N° 1.291/99 - da Sra. Maria do Car
mo Lara - que "regulamenta o disposto no art. 39, § 6°
da Constituição Federal, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 1.306/99 - do Sr. Marcos de Je
sus - que "determina que as capelas dos hospitais pú
blicos não tenham imagens e nem privilegiem nenhu
ma religião, permitindo a sua utilização por qualquer
entidade reiigiosa." (Apensado: PL 1551/1999)
RELATOR: Deputado ODAIR

PROJETO DE LEI N° 1.429/99 - do Sr. Osvaldo Bi
olchi - que "dispõe sobre a regularização fiscal e
documental de veículos usados de fabricação es
trangeira, importados ao amparo de liminares con
cedidas em mandado de segurança."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA

PROJETO DE LEI N° 1.530/99 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "acrescenta dois parágrafos ao art. 38
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que "regu
lamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Fede
ral, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N° 1.563/99 - do Sr. Alceu Colla
res - que "altera a Lei n° 8.036, de 11 de maio de
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1990, a fim de permitir a movimentação da conta PROJETO DE LEI W 1.908/99 - do Sr. Wagner Salus-
vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Servi- tiano - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro
ço pelos portadores de osteomielite crônica." (Apen- de 1997, para estabelecer requisitos complementares
sado: PL 1654/1999) de habilitação aos motociclistas que forem executar
RELATOR: Deputado PROMOTOR AFONSO GIL serviços de entrega." (Apensado: PL 2705/2000)

PROJETO DE LEI N° 1.640/99 _ do Senado Federal RELATOR: Deputado SEVEHIANO ALVES

- (PLS 1.19/1999) - que "dispõe sobre a inclusão de PROJETO DE LEI N° 1.933/99 - do SI'. Luiz Bitten-
aviso alertando sobre os malefícios resultantes do court - que "dispõe sobre a autenticação mecânica
uso de equipamentos de som em potência superior de documentos por instituição bancária."
a oitenta e cinco decibéis." RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA PROJETO DE LEI N° 1.944/99 - do SI'. Edmar Mo-
PROJETO DE LEI N° 1.694/99 - da Sra. LuizaErun- reira - que "altera o Decreto-Lei nO 1.040, de 21 de
dina - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de car- outubro de 1969, que "dispõe sobre os Conselhos
dápio em Método Braille nos restaurantes, bares e Federal e Regionais de Contabilidade, regula a elei-
lanchonetes." ção de seus membros, e dá outras providências".1l
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N° 1.742/99 - do SI'. Serafim Ven- PROJETO DE LEI W 1.949/99 - do Sr. Arlindo Chi-
zon - que "altera o art. 113 da Lei n° 8.213, de 24 de naglia -que "institui o contrato-padrão para a pres-
julho de 1991, permitindo ao beneficiário optar pela tação dos serviços de telecomunicações, energia
agência bancária de sua conveniência para recebi- elétrica, gás, água e saneamento por empresas pú-
mento do benefício previdenciário." blicas ou privadas, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE LEI N° 1.763/99 - do SI'. Ricardo Bar- PROJETO DE LEI N° 1.971/99 -do Sr. DI'. Hélio-
ros - que "altera o § 20 do Decreto na 70.235, de 6 que "altera a Lei na 9.503, de 27 de setembro de
de março de 1972, nos termos que especifica." 1997, Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 136,
RELATOR: Deputado JOSÉ IVO SARTORI 111, dando nova redaçãb:'{Apensado: PL3442/2000)

RELATOR: Deputado DARCI COELHO
PROJETO DE LEI N° 1.781/99 - do SI'. Jovair Aran- PROJETO DE LEI N0 2.020/99 _ do Sr. Luiz Bitten-
tes - que "dispõe sobre o cancelamento das san- " b . d I ~court - que o nga .ivu gaçao de mensagens sobre
ções administrativas que discrimina, aplicadas a medicamentos genéricos, nos anúncios de remédios
servidores públicos, e dáoutras providências." e similares." (p,pensMos: PL 2548/2000, PL
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO 3028/2000 e PL 3061/20(0)
GREENHALGH RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA

PROJETO DE LEI W 1.785/99 - do SI'. Enio Bacci - PROJETO DE LEI N° 2.073/99 - do SI'. Marcos de
que "dispõe sobre a criação de Conselhos Escola- Jesus - que "dispõe $Obre a reserva de imóveis,
res e dá outras providências." construídos por programas habitacionais, à mulher
RELATOR: Deputado COLOMBO sustentáculo defamfliae dá outras providências."
PROJETO DE LEI N° 1.827/99 - do SI'. Paulo José (Apensado: PL 2488/2000)
Gouvêa - que "acrescenta dispositivo à Lie na RELATORA: Deputada EDNA MACEDO
8.629,de 25 de fevereiro de 1993, dispondo sobre a PROJETO DE LEI N° 2.095/99 - do Sr. Bispo Rodri-
criação do cadastro dos trabalhadores rurais candi- gues - que "acrescenta pa.rágrafo ao art. 58 da Lei
datos aos progra.mas de reforma agrária." na 6.360, de 23 de setembro de 1976, a fim de proi-
RELATOR: Deputado COLOMBO bir prêmios e vantagens para balconistas promove-
PROJETO DE LEI N° 1.839/99 - do Sr. Marcos de rem vendas de medicarneptos."
Jesus - que "dispõe sobre a utilização da infra-es- RELATOR: Deputado HODRIGO MAIA
trutura da Merenda Escolar das escolas públicas PROJETO DE LEI N° 2.165/99 - do SI'. Germano Ri-
para atendimento de programas de alimentação da gotto - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
mãe gestante desnutrida." abastecimento do. mercado com peças de reposi-
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA ção, pelo prazo mínimo de dez anos, pelos fabrican-
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tes e importadores de veículos automotores, a con- PROJETO DE LEI N° 2.566/00 - do Sr. Nilson Mou-
tar da data da suspensão da produção ou importa- rão - que "acrescenta artigo à Lei n° 8.069, de 13
ção do veículo." (Apensado: PL 2444/2000) de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adoles-
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ cente." (Apensado: PL 3611/2000)

PROJETO DE LEI N° 2.179/99 - do Sr. Arnaldo Faria RELATOR: Deputado RUBINELLI
de Sá - que "prevê a elaboração e a aprovação de PROJETO DE LEI N° 2.616/00 - do Sr. Enio Bacci -
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) como requisi- que "determina a impressão do quadro de vacinas
tos prévios para a implantação de estabelecimentos infantis obrigatórias nas embalagens de leite e dá
comerciais de grande portá em áreas urbanas." outras providências." (Apensado: PL 3971/2000)
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI W 4.891/99 - da Sra. Zulaiê Co- PROJETO DE LEI N° 2.647/00 - do Sr. Iris Simões-
bra - que "altera a Lei nO 8.212, de 24 de julho de que "dispõe sobre a gratuidade das consultas, por
1991, e a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, insti- telefone, sobre as tarifas do serviço de telefonia,
tuindo nova categoria de segurado obrigatório da móvel ou fixo."
Previdência Social." RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS

RELATOR: Deputado CARLOS MOTA PROJETO DE LEI N° 3.265/00 - do Sr. Alberto Fra-

PROJETO DE LEI W 2.301/00 - do Sr. Lincoln Por- ga - que "dá nova redação ao art. 71 da Lei n°
tela - que "determina a obrigatoriedade da execu- 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o CÓ-
ção semanal do Hino Nacional nos estabelecimen- digo de Trânsito Brasileiro."
tos de ensino primário e médio." RELATOR: Deputado CARLOS WILLlAN

RELATOR: Deputado MORONI TORGAN PROJETO DE LEI N° 3.544/00 - do Sr. Djalma Paes

PROJETO DE LEI W 2.442/00 _ dos Srs. Gilmar - que "estabelece a obrigação do uso de etiquetas
Machado e Walter Pinheiro _ que "altera os disposi- de orientação sobre a prevenção do câncer de prós-
tivos da Lei n° 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e tata na roupas íntimas masculinas fabricadas ou co-
dá outras providências." mercializadas no Brasil:' (Apensados: PL 3864/2000

e PL 4571/2001)
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PROJETO DE LEI N° 2.461/00 - do Sr. Luiz Bittencourt PROJETO DE LEI W 3.561/00 - do Sr. Raimundo
- que "altera a Lei n° 6.360, de 23 de setembro de Gomes de Matos _ que "altera a redação do § 2° do
1976, para estabelecer que as bulas dos medicamen- art. 3° da Lei n° 9.787, de 10 de fevereiro de 1999."
tos devem ser publicadas com letras perfe~amente legí- RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS
veis sem o abuso de termos médicos e científicos:'
(Apensados: PL 3047/2000 e PL 3830/2000) PROJETO DE LEI N° 3.652/00 - do Sr. Ronaldo
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA Vasconcellos - que "acrescenta dispositivo à Lei n°

9.394, de 20 de dezembro de 1996." (Apensado: PL
PROJETO DE LEI W 2.462/00 - do Sr. Inácio Arru- 3977/2000)
da - que "dispõe sobre a criação da Área de Prote- RELATOR: Deputado PAULO AFONSO
ção Ambiental da Serra da Meruoca, no Estado do
Ceará, e dá outras providências." PROJETO DE LEI N° 3.676/00 - do Senado Federal
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA - (PLS 421/1999) - que "torna obrigatório o uso do

alfabeto Braile nos manuais de especificações técni-
PROJETO DE LEI N° 2.501/00 - da Sra. Celcita Pinhei- cas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos:' (Apen-
ro - que "dá nova redação ao inciso 11 do art. 20 da Lei sados: PL 1589/1996 (Apensados: PL 1243/1999,
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece PL 2570/2000 (Apensado: PL 5505/2001), PL
as diretrizes e bases da educação nacional"." 2605/2000, PL 2755/1997, PL 2854/2000, PL
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA 3454/2000 e PL 3574/2000), PL 4278/2001 e PL

PROJETO DE LEI N° 2.510/00 - do Sr. Alberto Fra- 5920/2001)
ga - que "dispõe sobre a sede das Confederações RELATOR: Deputado DARCI COELHO
Desportivas amadoras e profissionais e dá outras PROJETO DE LEI N° 3.723/00 - do Sr. Raimundo Go-
providências." mes de Matos - que "dispõe sobre a contratação de
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES Seguro de Responsabilidade Civil por operador de



PROJETO DE LEI N° 4.340/01 - do Sr. Neuton Lima
- que "altera a Lei n° 8.078, de 1990, acrescentando
o inciso XIII ao artigo 39."
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO

PROJETO DE LEI N° 4.369/01 - do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "dispõe sobre a divulgação do direito
dos passageiros do transporte público coletivo rodo
viário intermunicipal, interestadual e internacional à
indenização em caso de acidente de trânsito."

PROJETO DE LEI N° 4.371/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos -' que "altera o art. 69 da Lei n° 9.069,
de 29 de junho.de<1995, que "Dispõe sobre o Plano
Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece re
gras e condições de emissão.do REAL e os critérios
para conversão das obrigações para o REAL, e dá
outras providências"."
RELATOR: Deputa.do PAES LANDIM

PROJETO DE LEI N° 4.425/01 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "institui a indenização por danos morais
entre cônjuges."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES

PROJETO DE LEI N° 4.546101 - do Sr. Gonzaga
Patriota - que "altera o art. 279 do Código de Trânsi
to Brasileiro, habilitando o agente da autoridade de
trânsito a proceder a retirada do disco ou unidlade
de registro dOs veículos equipados com registrador
instantâneo de velocidade e tempo."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

PROJETO DE LEI N° 4.598/01 - do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "dispõe sobre a padronização dOs dis
positivos de operação e sinalização de elevadOres elé
tricos em todo o País." (Apensado: PL 4697/2001)
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA
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transporte de passageiros por motocicletas de alugue!." PROJETO DE LEI N° 4.190/01 - do Sr. Ronaldo
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS Vasconcellos - que "torna obrigatório o registro dias

PROJETO DE LEI N° 3.754/00 - do Sr. Bispo Rodri- agências de turismo no órgão competente."
gues - que "altera a redação do "caput" do art. 159 RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que PROJETO DE LEI N° 4.214/01 - do Senado Federal
institui o Código de Trânsito Brasileiro." - (PLS 379/1999) - que "altera os arts. 15 e 17 do
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro dê 1966, que

PROJETO DE LEI N° 3.758/00 - do Sr. Ronaldo Vas- dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Priva-
dos, regula as operações de seguros e resseguros e

concellos - que "acrescenta dispositivo ao art. 280 do dáoutras providências."
Código de Trânsito Brasileiro, obrigando o porte de cra- RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS
chápelos·agentes da autoridade de trânsito."
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES PROJETO DE LEI N° 4.265/01 - da Sra. Luiza Erun-

PROJETO DE LEI N° 3.875/00 _ do Sr. Edison dina - que "institui o dia 13 de dezembro como o
"Dia Nacional do Forró"."

Andrino - que "dispõe sobre a impressão de letras MAURíCIO QUINTELLA
musicais em encartes de produtos fonográficos." RELATOR: Deputado

LESSA
(Apensado: PL 497/2003)
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE LEI N° 3.913/00 - do Sr. Alberto Fra
ga- que "altera o art. 792 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, aprovada.pelo Decreto-lei n°
5.452, de. 10 de maio de 1943, retirando as expres
sões "mulheres casadasu e "maridos"."
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS

PROJETO DE LEI N° 3.984/00 - do Senado Federal
- (PLS 1212000) - que "dá nova redação ao art.. 1°
da. Lei n° 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que dis
põe sobre o serviço volu[1tário e dá outras providên
cias.'.' (Apensado: PL 6737/2002)
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N° 3.986/00 - do Sr. Dr. Rosinha
- que "dispõe sobre .. a notifi9ação compulsória dos
casos de intoxicação por agrotóxicos."
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N° 4.134/01 - do Sr. Ronaldo
VaseonceHos- que "dispõe sobre o processo de cal
cinação da rocha calcária e dá outras providências."

RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

PROJETO DE LEI N° 4.148/01 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "acrescenta parágrafos ao art. 282 da
Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que insti
tui o Código de Trânsito Brasileiro." (Apensado: PL
4334/2001)
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI N° 4.185/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "institui o Dia Nacional da
Escola Pública."
RELATOR: Deputado
GREENHALGH
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PROJETO DE LEI N° 4.735/01 - do Sr. Ivan Valente
- que "dá nova redação ao art. 30, da Lei n° 9.394,
de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N° 4.740/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre o monitoramento
nacional da cobertura florestal:'
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

PROJETO DE LEI NO 4.867/01 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "veda às empresas prestadoras de servi
ços de telefonia, que têm números de identificação
coincidentes com os números de identificação de
partidos políticos registrados no Tribunal Superior
Eleitoral, realizar qualquer tipo de publicidade, entre
6 de julho e 30 de novembro de 2002, em todo o ter
ritório nacional." (Apensado: PL 4912/2001)
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N° 4.927/01 - do Sr. Ivan Valente
- que "dá nova redação ao inciso 11, do art. 7°, da
Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado COLOMBO

PROJETO DE LEI NO 5.128/01 - do Sr. Narcio Ro
drigues - que "denomina "Aeroporto de Uberaba 
Mário de Almeida Franco" o aeroporto da cidade de
Uberaba, no Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI N° 5.150/01 - do Sr. Salvador
Zimbaldi - que "institui o dia 27 de setembro de
cada ano como "Dia Nacional dos Vicentinos"."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PROJETO DE LEI N° 5.246/01 - do Sr. Bispo Rodrigues
- que "dispõe sobre a inclusão da questão da "violência
contra a mulher" corno parte dos temas transversais in
tegrantes dos parârnetros curriculares nacionais."
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI N° 5.735/01 - do Sr. Wilson San
tos - que "dispõe sobre a concessão de desconto
para professores na compra de livro didático:'
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO GOMES DA SILVA

PROJETO DE LEI N° 5.764/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "proíbe o uso de dormente de
madeira proveniente de espécie nativa."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

PROJETO DE LEI N° 5.918/01 - do Sr. Ivan Valente
- que "dá nova redação ao § 3°, do art. 87, da Lei nO
9.394, de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES NETO

PROJETO DE LEI N° 6.217/02 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "dispõe sobre a obrigatoriedade dos locais
que comercializam cigarros, cigarrilhas, charutos, ca
chimbos,ou qualquer produto fumígero a exporem ad
vertências sobre os males desses produtos."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PROJETO DE LEI N° 6.371/02 - do Sr. Milton Monti
- que "acrescenta novo parágrafo ao artigo 2° da Lei
10.219/2001, que Cria o Programa Nacional de Ren
da Mínima vinculada à educação - Bolsa Escola"
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO

PROJETO DE LEI N° 6.857/02 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "altera a redação do art. 127 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, que "Institui o
Código de Trânsito Brasileiro"."
RELATOR: Deputado BOSCO COSTA

PROJETO DE LEI N° 6.911/02 - do Senado Federal 
(PLS 181/2001) - que "dispõe sobre o direito do porta
dor de deficiência visual de ingressar e permanecer em
ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia:'
(Apensados: PL 5680/2001 e PL 450/2003)
RELATORA: Deputada EDNA MACEDO

PROJETO DE LEI N° 7.050/02 - do Senado Federal
- que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para definir como infração o transporte de bebidas
alcoólicas na condição que especifica."
RELATOR: Deputado ILDEU ARAUJO

PROJETO DE LEI N° 7.403/02 - do Poder Executivo
- que "inscreve o nome do Barão do Rio Branco no
Livro dos Heróis da Pátria."
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS

PROJETO DE LEI N° 7.412/02 - do Sr. Neuton Lima
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de as fábricas de
produtos que contenham látex gravar em suas embala
gens advertência sobre a presença dessa substância:'
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES

PROJETO DE LEI N° 7.505/02 - do Poder Executivo
- que "dispõe sobre a proibição de fabricação, insta
lação, operação e importação de máquinas automá
ticas destinadas à venda de cigarros, cigarrilhas,
charutos e qualquer outro produto derivado do taba
co, fumígeno ou não e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO GOMES DA SILVA

PROJETO DE LEI N° 48/03 - do Sr. Alceu Collares 
que "altera o art. 111 da Lei n° 8.069, de 13 de julho
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente."
RELATOR: Deputado RUBINELLI
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Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 4.318/01 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "altera o art. 97 do Código Penal,
modificando as condições de aplicação da medida
de segurança." (Apensado: PL 5813/2001)
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD

PROJETO DE LElN° 5.917/01 - do Sr. José Pimentel
- que "acrescenta parágrafo ao art. 28 da Lei n° 8906,
de 4 de julho de 1994 e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1j

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 4.111/93 - do Sr. Edison
Andrino - que "altera o inciso 111 , do artigo 106 da
Lei n° 8.213 , de 24 de julho de 1991 , que "dispõe
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social
e dá outras providências ""
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO

PROJETO DE LEI N° 6.100/02 - do Sr. Celso Rus
somanno - que "attera o artigo 31 da lei 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre o Código
de Proteção e Defesa. do Consumidor."
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-08-03

PROJETO DE LEI W 569/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "acrescenta dispositivo à Lei n° 8.685, de 20
de julho de 1993, que "Cria mecanismos de fomento
à atividade audiovisual e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI N° 575/03 - do Sr. Rogério Silva 
que "modifica a Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de
1998, assegurando direitos morais aos dubladores de
obras audiovisuais."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI N° 645/03 - do Sr. Cabo Júlio
que "torna obrigatória a instalação de detetores ele
trônicos de metais nos pontos de acesso ao interior
dos prédios dos Tribunais e Fóruns Federais, em
todo o Territ6rio NacionaL"
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD

PROJETO DE LEI N° 774/03 - do Sr. Marcelo Cas
tro - que "dispõe sobre o adiamento de feriados."
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PROJETO DE LEI N° 68/03 - do Sr. Pompeo de (Apensado: PL 847/2003)
Mattos - que "acrescenta parágrafo 3° ao art. 80, da RELATOR: Deputado ROBSON TUMA

Lei Fe~eral n° 9.~03: de_23 de set~mbro. de 19~7, PROJETO DE LEI N° 7.511/03 _ do EXEC - (MSC
determinando a slnahzaç~o do~, locais de Instalaçao 1248/2002) _ que "akera dispositivos da Lei no 7.501,
de controladores de velocidade.. de 27 de junho de 1986, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS

PROJETO DE LEI N° 79/03 - do Sr. Ronaldo Vas- PROJETO DE LEI N° 7.514/03 - do Poder Executivo
conceitos - que "~crescenta um incis~ XIV-A e UITI,,§ _ que "altera a Lei n° 7.070, de 20 de dezembro de
8° no art. 4° da Lei n° 9.984, de 17 de Julho de 2000. 1982, que dispõe sobre pensão especial para os de-
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL ficientesfísicos que especifica."

PROJETO DE LEI N° 389/03 - do Sr. Maurício Rabelo - RELATOR: Deputado LUIZ
que "akera o art. 259 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro GREENHALGH
de .1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ

PROJETO DE LEI N° 397/03 - do Sr. Bispo Rodrigues
que "determina que todo cigarro vendido para exporta
ção deverá conter na embalagem um carimbo com os
seguintes dizeres: 'Todo cigarro vendido para exportação
não pode ser vendido no mercado nacional interno.""
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE LEI N° 444/03 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "estabele a obrigatoriedade para as
companhias teatrais ou de atores que tenham ob
tido financiamento público ou incentivos fiscais
previstos na legislação cultural vigente, a realiza
rem apresentação gratuita para as escolas públi
cas do ensino fundamental e médio, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES NETO



Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.313/03 - do Sr. Dr. Rodolfo Pe
reira - que "institui o Sistema de cota para a população
indígena nas Instituições de Ensino Superior:'
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO

PROJETO DE LEI N° 1.339/03 - do Sr. Fábio Souto 
que "altera a Lei n° 9.433, de 8 de Janeiro de 1997,
prevendo aplicação de recursos na recuperação das
áreas de preservação permanente que especifica:'
RELATOR: Deputado CASARA

PROJETO DE LEI N° 1.391/03 - do Sr. Ricarte de Frei
tas - que "altera a Lei nO 6.938, de 1981 , dispondo sobre
a destinação dos recursos obtidos com o pagamento de
reposição florestal ou autorização de desmatamento."
RELATOR: Deputado CASARA

PROJETO DE LEI N° 1.451/03 - do Sr. Severino Ca
valcanti - que "dá nova redação aos artigos 18, 27 e
49 do Código de Defesa do Consumidor, ao inciso"
do § 1° e ao inciso IX do § 3°, todos do art. 206 do
Código Civil e acrescenta um artigo 446-A à Lei n.°
10.406, de 2002"
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.196/00 - do Sr. João Paulo
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade dos fabrican
tes de aparelhos celulares alertarem seus usuá
rios sobre a possibilidade de danos à saúde."
(Apensados: PL 3665/2000 e PL 3432/2000
(Apensados: PL 3582/2000, PL 3596/2000 e PL

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 581/03 - do Sr. Neuton Lima 
que "acrescenta0 parágrafo único ao artigo 3° da Lei
n° 9.472, de 16 de julho de 1997, prevendo o direito do
assinante do serviço de telefonia fixa à instalação de
um medidor do consumo dos pulsos ou minutos locais
junto ao seu telefone." (Apensado: PL 651/2003)
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.468/03 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "acrescenta artigo à Lei n°
8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a
política agrícola, tendo por finalidade incentivar a
adoção de sistemas orgânicos, biológicos ou ecoló
gicos de agricultura e pecuária."
RELATOR: Deputado EDSON DUARTE

PROJETO DE LEI N° 1.484/03 - do Sr. Zico Bronzeado
- que "dá nova redação ao artigo 18 da Lei n° 4.771,
de 15 de setembro de 1965, o Código Floresta!."
RELATORA: Deputada JANETE CAPIBERIBE
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A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici- PROJETO DE LEI N° 1.546/03 - do Sr. Ricardo Izar
dade e Mérito: - que "institui o Fundo Nacional de Apoio às Flores

tas Plantadas e dá outras providências."
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-08-03

PROJETO DE LEI N° 3.937/00 - do Sr. Ricardo Fiu
za - que "dá nova redação ao artigo 587 da Lei n°
5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "institui o Códi
go de Processo Civil"."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 3.341/00 - do Sr. Neuton Lima
- que "altera o art. 1° da Lei n° 9.965, de 27 de abril
de 2000, que restringe a venda de esteróides ou
peptídeos anabolizantes e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES

COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 11/08/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 2.110/99 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "torna obrigatória a confecção
de aceiros de proteção de unidades de proteção
ambiental e ao longo de rodovias e ferrovias:'
RELATOR: Deputado TILDEN SANTIAGO

PROPOSiÇÕES EM FASE
DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: la SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-08-03
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3912/2000»)
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER

PROJETO DE LEI N° 91/03 - do Sr. João Alfredo 
que "considera efeito prejudicial sobre o meio ambi
ente socioeconâmicoo deslocamento de popula
ções irnposto pela construção de barragens, rodovi
as e outras obras, e dá outras providencias."
RELATOR: Deputado JÚNIOR BETÃO
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.171/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "estabelece critérios para
que o cidadão possa atuar como Fiscal do Meio
Ambiente:'
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

PROJETO DE LEI N° 4.804/01 - do Sr. Edinho Bez 
que "dispõe sobre a atividade de empresa emissora de
cartão de crédito, e dá outras providencias." (Apensado:

PL 7277/2002 (Apensado: PL 1156/2003»
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT

PROJETO DE LEI N° 5.344/01 - do Sr. Cabo Ju
lio - que "modifica a Lei 8078, de 11 de setembro
de 1990, que "dispõe sobre a proteção do consu
midor,e dá outras providencias", determinando o
uso de letras de tamanho similar em todo o texto

dos anúncios veiculados pela televisão."
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO

PROJETO DE LEI N° 7.425/02 - do Sr. Cabo Júlio
que "dispõe sobre a proibição de comercialização de

tintas em spray e dá outras providencias."
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE

PROJETO DE LEI N° 181/03 - do Sr. Maurício Rabelo
- que "proíbe a cobr€lnça de taxa de religação por con

cessionárias de distribuição de energia elétrica:'
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 235/03 ..,. da Sra. Sandra Ro
sado - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de ofe

recimento, à população de baixa renda, de gás li
qüefeito de petróleo em vasilhames de pequena ca
pacidade volumétrica."

RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI W 420/03 - do Sr. José Pimentel
- que "veda a concessão de fiança por pessoa natu-

ral, nos contratos em geral."
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE

PROJETO DE LEI N° 1.131/03 - do Sr. Edson Du
arte - que "estabelece que os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios somente poderão rece
ber os recursos do Fundo Nacional do Meio
Ambiente após a instituição de seus respectivos
Conselhos de Meio Ambiente."
RELATOR: Deputado RONALDO
VASCONCELLOS

PROJETO DE LEI N° 1.196/03 - do Sr. Wladimir
Costa - que "regulamenta a exploração do açaí nati
vo (Euterpe oleraceaMart.)"
RELATORA: Deputada JANETE CAPIBERIBE

PROJETO DE LEI N° 1.207/03 - do Sr. Eduardo
Paes - que "dispõe sobre a gestão do Parque Naci
onal da Tijuca, localizado no Município do Rio de Ja
neiro, Estado do Rio de Janeiro:'
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER

PROJETO DE LEI N° 1.254/03 - do Sr. César
Medeiros - que "dispõe sobrê as auditorias am
bientais e a contabilidade dos passivos e ativos
€lmbientais."
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.370/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "cria a obrigatoriedade de pres
tação de garantia pelos revendedores de veículos."
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI N° 4.373'01 - do Sr. Félix Mendon
ça - que 'faculta aos cOl1sumidores ou usuários de ser
viços públicos instalarem medidores para aferir o quan
titativo gasto na utilização dos referidos serviços."
RELATOR: Deputado JULIO LOPES

PROJETO DE LEI N° 4.913/01 - do Sr. Welinton Fa
gundes - que "acrescenta o inciso I ao § 20 do art.
52 da Lei na 8.078, de 11 de setembro de 1990,
obrigando que conste do contrato de crédito ou fi
nanciamento a taxa· percentual diária de desconto
aplicável no caso de liquidação antecipada de débi
to," (Apensado: PL 5297/2001)
RELATOR: Deputado JULIO LOPES
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE
DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.466/03 - do SI'. Carlos Na
der - que "" Dispõe sobre a construção de creches
em conjuntos habitacionais financiados pelo Siste
ma Financeiro de Habitação. '"'
RELATOR: Deputado PASTOR FRANKEMBERGEN

PROJETO DE LEI W 1.498/03 - do Sr. Mário Ne
gromonte - 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 - Co
devasf - e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado WALTER FELDMAN
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.175/03 - do Sr. Alberto Fraga
- que "acrescenta o Artigo 44-A à Lei n° 9.636, de 15
de maio de 1998, para ressalvar direitos de adquiren
tes de parcelamentos de imóveis de domínio da
União, oriundos de ocupações para fins residenciais,
no Distrito Federal, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado DA. EVILÁSIO

PROJETO DE LEI N° 1.198/03 - do SI'. Gilmar Ma
chado - que "altera a Lei n° 7.827, de 27 de setem
bro de 1989, que "regulamenta o art. 159, inciso I,
alínea c, da Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
- FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste - FCO, e dá outras providências"."
RELATORA: Deputada TEREZINHA FERNANDES

PROJETO DE LEI N° 1.242/03 - do Sr. Carlos Sou
za - que "destina recursos dos concursos de prog
nósticos e loterias administradas pela Caixa Econô
mica Federal aos Municípios com índice de Desen
volvimento Humano menor ou igual a 0,499."
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP

PROJETO DE LEI N° 1.249/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "torna obrigatório a construção de prédios

destinados ao ensino fundamental e de praças de
esporte nos conjuntos habitacionais construídos
para população de baixa renda."
RELATOR: Deputado PASTOR FRANKEMBERGEN

PROJETO DE LEI N° 1.370/03 - do Sr. Inácio Arru
da - que "institui o "Selo Estatuto da Cidade", com o
objetivo de impulsionar a implementação das ações
e diretrizes contidas na Lei n° 10.257, de 1O de julho
de 2001, que "regulamenta os arts. 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da
política urbana e dá outras providências "."
RELATOR: Deputado PAULO GOUVÊA

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE
DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.480/03 - do SI'. Lincoln Portela
- que "obriga a divulgação de advertência sobre obesi
dade em embalagens de produtos altamente calóricos."
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO

PROJETO DE LEI N° 1.481/03 - do SI'. Pastor Rei
naldo - que "dispõe sobre as importações proveni
entes de países onde, comprovadamente, seja utili
zado o trabalho escravo:'
RELATOR: Deputado ZICO BRONZEADO

PROJETO DE LEI N° 1.535/03 - do SI'. Rogério Sil
va - que "altera os prazos previstos na Lei n.o 9.440,
de 14 de março de 1997."
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 11-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO OE LEI N° 189/03 - do SI'. Maurício Ra
belo - que "dispõe sobre a exigibilidade de aplica
ções em c;"édito rural e em financiamentos às micro
e pequenas empresas"
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO

PROJETO DE LEI N° 934/03 - do SI'. Rogério Sil
va - que "institui Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico destinada a financiar progra
mas de tratamento de doenças provocadas pelo
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uso de bebidas alcoólicas."
RELATOR: Deputado LUPÉRCIO RAMOS

PROJETO DE LEI N° 1.082/03 - do Sr. Mendes Ri
beiro Filho - que "cria a Área Comum de Livre Co
mércio no Município de Chuí, Estado do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA

PROJETO DE LEI N° 1.225/03 - do Sr. Pompeo
de Mattos - que "dispõe sobre as condições exi
gíveis para a identificação de couro e das matéri
as-primas sucedâneas, utilizados na confecção
de calçados e artefatos." (Apensado: PL
1409/2003)
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI N° 1.241/03 - do Sr. Bassuma
que "determina que Os estabelecimentos que ven
dem combustíveis e GLP, diretamente ao consumi
dor exponham, detalhadamente, a composição do
preço final do produto."
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON

PROJETO DE LEI N° 1.315/03 - do Sr. Marcos de
Jesus - que "dispõe sobre desconto a ser concedi
do pelos postos de serviço no preço de combustíve
is para abastecimento a taxistas e caminhoneiros."
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.333/03 - do Sr. Carlos Na
der - que ""Autoriza o Poder Executivo a criar o Fun
do de Apoio à Microempresa a ser administrado
pelo BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Sodal ;""
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI N° 1.427/03 - do Sr. Lobbe Neto 
que "acrescenta os incisos VI e VII, ao alt. 10

, da Lei na
5.614, de 5 de outubro de 1970 e os incisos IV e V, ao
art. 32 da Lei na 8.934, de 18 de novembro de 1994."
RELATOR: Deputado BISMARCK MAIA

PROJETO DE LEI N° 1.437/03 - do Sr. Wilson San
tos - que "altera o parágrafo único do art. 32 da Lei
nO 8.078, de 11 de setembro de 1990- Código de
Defesa do Consumidor."
RELATOR: Deputado GIACOBO

PROJETO DE LEIW 1.445/03 - do Sr. Giacobo
- que "altera os arts. 3 0

, 40
, ]O e 12 da Lei nO

6.729, de 28 de novembro de 1979, que "Dispõe
sobre a concessão comercial entre produtores e
distribuidores de veículos automotores de via
terrestre. ""
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1j

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 5.503/01 - do Sr. Neuton
Lima - que "dispõe sobre a padronização de em
balagens de produtos de consumo por volume ou
peso."
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI N° 7.140/02 ~ do Sr. Uncoln Por
tela - que "altera o Código de Defesa do Consumi
dor de forma a garantir o acesso gratuito dos consu
midores aos serviços de atendimento." (Apensados:
PL 518/2003 e PL 743/2003)
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI

PROJETO DE LEI N° 25/03 - do Sr. Roberto Gou
veia - que "estabelece a obrigatoriedade de ins
talação de "air-bag" em automóveis. 1l (Apensado:
PL 225/2003)
RELATOR: Deputada RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI Nó 580/03- do Sr. Feu Rosa 
que "altera a Lei n° 8.245, de 18 de outubro de
1991, que "Dispõe sobre as locações dos imóveis
urbanos e os procedimentos a elas pertinentes"."
(Apensado: PL 681/2003)
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI N° 701/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre procedimentos legais
para cancelamento de registro de micro e pequenas
empresas."
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLlIMA SESSÃO: 08-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 22/03 - do Sr. Roberto Gou
veia - que "inclui a invenção de medicamento
para prevenção e tratamento da Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida - SIDA / AIDS e de
seu processo de obtenção como matérias não pa
tenteáveis."
RELATOR: Deputado ALCESTE ALMEIDA

PROJETO DE LEI ND 1.018/03 - do Sr. José Divino
- que "altera dispositivo da Lei n° 9.478, de 06 de
agosto de 1997, que dispõe sobre a Política Energé
tica Nacional e as atividades relativas ao monopólio
do Petróleo."
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE
DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR

DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 11/08/2003)

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 7.222/02 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezem
bro de 1996, que "Estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional"." (Apensado: PL 815/2003)
RELATOR: Deputado ROGÉRIO TEÓFILO

PROPOSiÇÕES EM FASE
DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 4B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.707/01 -do Sr. Ivan Valente
- que "modifica o inciso 11, do art. 67, da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dá outras pro
vidências." (Apensado: PL 6283/2002)
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA

PROJETO DE LEI N° 5.384/01 - do Sr. Aloizio Mer
cadante - que "dispõe sobre a cobrança de taxas de
inscrições em vestibulares." (Apensados: PL n°
5.548/2001, PL n° 6.809/2002, PL n° 7.273/2002 e
PL n° 1.205/2003)

PROJETO DE LEI N° 6.497/02- do Sr. Feu Rosa 
que "declara o dia 26 de janeiro de 1500 como data
oficial do Descobrimento do Brasil."
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

PROJETO DE LEI N° 310/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Altera o art. 8 da lei n° 9.766, de 18 de de
zembro de 1998, que dispõe sobre a legislação do
Salário - Educação.''''

PROJETO DE LEI N° 1.077/03 - do Sr. Gastão Viei
ra - que "dispõe sobre conteúdos curriculares da
formação do Pedagogo para atuar junto a estudan
tes com restrição de locomoção."

PROJETO DE LEI N° 1.096/03 - do Sr. Bernardo
Ariston - que "institui o Dia 5 de abril como o "Dia
Nacional do Samba. "li

PROJETO DE LEI N° 1.118/03 - do Sr. Edison
Andrino - que "dá nova redação ao art. 5° da Lei nO
9.870, de 23 de novembro de 1999."

PROJETO DE LEI W 1.128/03 - do Sr. Carlos Abi
calil - que ""Dispõe sobre a criação do Programa
Nacional de Saúde Vocal do professor da Rede PÚ
blica de Ensino e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 1.153/03 - do Sr. Wasny de
Roure - que "acrescenta inciso ao artigo 44 da Lei
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996."

PROJETO DE LEI N° 1.164/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "inscreve o nome do General
Osório no Livro dos Heróis da Pátria."

PROJETO DE LEI N° 1.165/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "inscreve o nome de Heitor
Villa-Lobos no Livro dos Heróis da Pátria."

PROJETO DE LEI N° 1.172/03 - da Sra. Professora
Raquel Teixeira - que "dispõe sobre as diretrizes da
política nacional de formação, certificação e valori
zação do magistério público."

PROJETO DE LEI N° 1.200/03 - do Sr. Ivan Valente
- que "altera os artigos 9° e 45 da Lei n.o 9.394, de
20 de dezembro de 1996."

PROJETO DE LEI W 1.231/03 - do Sr. Sandes Jú
nior - que "dispõe sobre o peso da mochila e simila
res a ser transportado pelo estudante."

PROJETO DE LEI N° 1.252/03 - do Sr. Onyx Loren
zoni - que "institui a obrigatoriedade de exames la
boratoriais para determinação dos níveis de aflatoxi
na em alimentos destinados à merenda escolar."

PROJETO DE LEI N° 1.258/03 - do Sr. Paulo Maga
lhães - que "altera a Lei nO 9.131, de 24 de novem
bro de 1995."

PROJETO DE LEI N° 1.260/03 - do Sr. Eduardo
Campos - que "altera os arts. 6°, 32, caput, 34, ca
put e § 2°, 35 e 87, § 3°, inciso I, e acrescenta o art.
89-A à Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que "Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional"."

PROJETO DE LEI N° 1.261/03 - do Sr. Dr. Ribamar
Alves - que "inclui a disciplina Cidadania no currícu
lo das escolas de nível fundamental dos sistemas de
ensino municipal, estadual e federal."

PROJETO DE LEI N° 1.263/03 - do Sr. Leonardo
Monteiro - que "acrescenta alínea ao § 3° do art. 18
da Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991, altera
do pela Lei n° 9.874, de 23 de novembro de 1999."
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PROJETO DE LEI N° 1.272/03 - da Sra. Marinha 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
Raupp - que "cria o Programa Especial de Pecúlio as Diretrizes e Bases da Educação Nacional."

Estudantil e dá outras providências." PROJETO DE LEI N° 1.439/03 - do Sr. Carlos Na-

PROJETO DE LEI N° 1.277/03 - do Sr. Reinaldo Be- der - que "torna obrigatório a inclusão no currículo
tão - que "institui o Dia Nacional em Homenagem escolar de ensino médio e fundamental de matéria
ao Motociclista." relativa a educação para o trânsito."

PROJETO DE LEI N° 1.290/03 - do Sr. Coronel
Alves - que "institui o Dia Nacional da Segurança
Pública e dá outras providências."

PROJETO DE LEI N° 1.295/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "inscreve o nome do Mare
chal João Batista Mascarenhas de Morais no Livro
dos Heróis da Pátria."

PROJETO DE LEI N° 1.300/03 - do Sr. Lobbe Neto
- que "institui o Dia Nacional do Desafio."

PROJETO·DE LEI N° 1.310/03 - do Sr. Heleno Silva
- que "inclui a disciplina Conhecimentos Agropecuá
rios no currículo escolar do ensino fundamental e
médio,.. sendo obrigatória nos sistemas Federal,
Estadual e Municipal."

PROJETO DE LEI N° 1.384/03 - do Sr. Gastão Vieira
- que "institui o Ano Nacional do Poeta
SOUSÂNDRADE, a ser celebrado em 2004."

PROJETO DE LEI N° 1.385/03 - do Sr. Gastão Vieira
que "institui o Dia da Imigração Portuguesa no Brasil:'

PROJETO DE LEI W 1.392/03 - da Sra. Professora
Raquel Teixeira - que "institui o Dia do Plano Nacio
nal de Educação:'

PROJETO DE LEI N° 1.405/03 - do Sr. Elimar Máximo
Damasceno -- que "institui o Dia Nacional da Caridade:'

PROJETO DE LEI N° 1.406/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Darnpsceno - que "inscreve o nome de Ana Néri
no Livro dos Heróis da Pátria."

PROJETO DE LEI N° 1.407/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "inscreve o nome de Carlos
Gomes no Livro dos Heróis da Pátria:'

PROJETO DE LEI N° 1.413/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino
de informática nos currículos plenos dos estabeleci
mentos de ensino médio e fundamentaL"

PROJETO DE LEI N° 1.429/03 - do Sr. João Herr
mann Neto - que "cria o Dia Nacional do Guarda.
Múnicipal, a ser comemorado no dia 10 de outubro:'

PROJETO DE LEI N° 1.438103 - do Sr. Wílson Santos
- que "altera a redação do inciso VI do art. 3° da Lei n°

PROJETO DE LEI N° 1.450/03 - do Sr. Olavo Calhe
iros -que "acrescenta o inciso I, no artigo 42 da Lei
n° 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), de 11
de setembro de 1990, para que, durante o ano leti
vo, o estudante não sofra qualquer punição pelo
atraso no pagamento de mensalidade escolar."

Substitutivo (Art. 11g, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.080/00 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "altera a Lei na 6.932, de 07 de julho de
1981, que dispõe sobre as atividades do médico re
sidente e dá outras providências."
RELATOR: Depútado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI N° 6.864/02 - do Sr. José Priante
- que "denomina "Aeroporto de Santarém - Maestro
Wilson Fonseca" o aeroporto da cidade de Santa
rém - PA." (Apensado: PL 6900/2002)

RELATOR: Deputado ZÉ LIMA

PROJETO DE LEI N° 850/03 - do Sr. Elimar Máximo
Damasceno - que "proíbe o uso de publicidade em
livros didáticos e material escolar."
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL
TEIXEIRA

PROJETO DE LEI N° 997/03 - do Sr. Vittorio Medioli
- que "cria a obrigatoriedade de impressão do Hino
Nacional nos cadernos escolares."
RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE
DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR

DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 11/08/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:
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PROJETO DE LEI N° 2.892/97 - do Sr. Pedro Vala
dares - que "suprime a alínea d do inciso XII do art.
9° da Lei n° 9.317, de 5 dezembro de 1996, que dis
põe sobre o regime tributário das microempresas e
das empresas de pequeno porte, institui o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui
ções das Microempresas e das Empresas de Pe
queno Porte - SIMPLES e dá outras providências."
(Apensados: PL 3615/1997 e PL 3764/1997)
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI W 3.063/97 - JOSE PINOTTI 
que "altera o inciso XIII do art. 9° da Lei n° 9.317, de
5 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o regime
tributário das microempresas e das empresas de
pequeno porte, institui o Sistema Integrado de Paga
mento de Impostos e Contribuições das Microem
presas e das Empresas de Pequeno Porte 
SIMPLES, e dá outras providências." (Apensado: PL
3766/1997)
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI N° 3.762/97 - do Sr. Augusto
Nardes - que "faculta aos escritórios de contabilida
de a opção pelo SIMPLES, previsto na Lei n° 9.317,
de 5 de dezembro de 1996."

RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI N° 3.767/97 - do Sr. Augusto
Nardes - que "faculta às empresas de construção
civil a opção pelo SIMPLES, previsto na Lei n°
9.317, de 5 de dezembro de 1996." (Apensado: PL
4475/1998)
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI N° 660/99 - do Sr. Augusto Nar
des - que "cria área de livre comércio no Município
de Jaguarão, no Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 2.649/00 - do Sr. Augusto
Nardes - que "faculta a opção pelo SIMPLES, insti
tuídopela Lei n° 9.317, de 1996, às empresas que
prestam serviços de montagem de estruturas metáli
cas, pinturas de placas publicitárias e confecção de
grades, portas, portões e janelas metálicas."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI N° 2.650/00 - do Sr. Augusto
Nardes - que "institui forma alternativa de pagamen
to dos débitos relativos a crédito rural, das opera-

ções que menciona."
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI N° 4.601/01 - do Sr. Augusto Nar
des - que "faculta aos devedores obter a conrolidação
e o refinanciamento de dívidas junto a instituições do
sistema financeiro nas condições que especifica."
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI N° 5.731/01 - do Sr. Augusto
Nardes - que "dispõe sobre a faculdade de as em
presas de seguros privados e capitalização aderi
rem ao Sistema Integrado de Pagamento de Impos
tos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI N° 6.679/02 - do Sr. Augusto
Nardes - que "acrescenta ao artigo 2° da Lei n°
9.317, de "1996, que instituiu o SIMPLES, inciso es
tendendo o prazo de permanência no programa
para empresas que venham a superar o limite de re
ceita bruta nele previsto:'
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI N° 1.489/03 - do Sr. Carlos Nader
que lO'Altera a redação do art. 25 e acrescenta o § 3° ao
artigo 25 da Lei n.o 7.492, de 16 de junho de 1986.""
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 260/95 - do Sr. Augusto Nar
des - que "cria área de livre comércio no Município
de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências." (Apensados: PL 261/1995, PL
262/1995, PL 263/1995, PL 264/1995, PL
1036/1995, PL 1213/1995 e PL 1328/1995)
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROPOSiÇÕES EM FASE
DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária E! do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 7.331/02 - do Sr. Cabo Júlio 
que "dispõe sobre o acesso dos estabelecimentos ban-

-- ._-_._-"-----,._-------------~_._-"- ----------_.._- - -"



Projetos de Lei (Art. 119, le §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Merito:

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI W 1.039/99 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "estabelece a utilização da cabine de se
gurança nos veículos de aluguel (TÁXI)."
RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA

PROJETO DE LEI N° 1.304/99 - do Sr. Dr. Hélio - que
"modifica a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
que institui o SIMPLES, para viabilizar o enquadramen
to das empresas que estejam regularizando seus débi
tos."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI N° 4.236/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre incentivos para a
atividade turística."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME

PROJETO DE LEI W 7.188/02 - do Poder Executi
vo - (MSC 762/2002) - que "desvincula, parcial
mente, no exercício de 2003 e subseqüentes, a
aplicação dos recursos de que tratam os arts. 48,
49 e 50 da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997,
pertencentes à União."
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 1.045/03 - do Sr. Paulo Maga
lhães - que "dispõe sobre isenção do Imposto de
Renda sobre o Décimo Terceiro Salário."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI N° 1.240/03 - do Senado Federal
- que "altera a redação do caput do art. 12 da Lei n°
9.493, de 10 de setembro de 1997, para conceder
aos Municípios isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, nos produtos que especifica:'
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO
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cários às contas correntes para a retirada de valores:' PROJETO DE LEI N° 1.251/03 - do Sr. Pastor Rei-
RELATOR: Deputado VIGNATTI naldo - que "dispõe sobre a gratuidade dos serviços

prestados pela Secretaria da Receita Federal."
(Apensado: PL 1301/2003)
RELATOR: Deputado PROMOTOR AFONSO GIL

PROJETO DE LEI N° 1.344/03 - do Sr. Osmar Serra
glio - que "attera a ementa e acrescenta inciso V ao art.
1° da Lei n° 8.989, de 24 de fevereiro de 1995."
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.375/03 - do Sr. Geraldo Re
sende - que "atteraa Lei n.o 8.989, de 24 de fevereiro
de 1995, isentando do hnposto sobre Produtos Industri
alizados (IPI) na aquisição de motocicletas para utiliza
ção de transporte autônomo de passageiros."
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.395/03 - do Sr. Leonardo
Mattos - que "dispõe sobre a isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição
de automóveis por pessoas portadoras de deficiên
cia física, visual, mental severa ou profunda, autistas
ou seus representantes legais:'
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.440/03 - do Sr. Carlos Na
der - que ""Isenta dos impostos federais o material
didático, quandO adquirido por bibliotecas, escolas e
universidades públicas e privadas, para uso em
suas atividades essenciais." 11

RELATOR: Deputado WASNY DE HOURE

PROJETO DE LEI N° 1.547/03 - dos Srs. Antonio Car
los Pannunzio e Anivaldo Vale - que "fica prorrogado
por sessenta dias o prazopara requerimento de parce
lamento de dívida~ objeto da Lei n° 10.684, de 30 de
maio de 2003." (ApenS<3.do: PL1554/2003)
RELATOR: Deputado JOSÉMILlTÃO

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 76/03 - do Sr. Eunício Oliveira
- que "assegura aos alunos egressos de escolas
públicas, gratuidade das taxas de inscrição em pro
cessos seletivos para admissão nas instituições es
tatais de ensino superior."
RELATOR:Dêputado HENRIQUE AFONSO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 08-08-03
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PROJETO DE LEI N° 2.530/96 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "determina que sejam destinados ao Instí
tuto Nacional de Seguridade Social- INSS os recur
sos de prêmios não procurados das loterias e de
quaisquer concursos de prognósticos administrados
pelo governo federal."
RELATOR: DeputadoCARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI W 4.577/98 - do Sr. Serafim Venzon
- que '10rna dedutível no cálculo da Cofins e da CSSL
a despesa com a contribuição previdenciária."
RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA

PROJETO DE LEI N° 6.681/02 - do Sr. José Pimen
tel - que "estabelece prazo para o pagamento de in
denização aos segurados."
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 174/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - (PL 5938/2001) - que "dispõe sobre a
isenção de multa a microempresa que deixar de
apresentar a declaração de rendimentos ou apre
sentá-Ia fora do prazo, na forma que estabelece."
RELATOR: Deputado VIGNATTI

PROJETO DE LEI N° 643/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "permite ao contribuinte do Imposto de Renda
deduzir do imposto devido as doações feitas ao Fun
do de Combate e Erradicação da Pobreza."
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 383/95 - Marquinho Chedid 
que "dispõe sobre incentivos fiscais nas áreas dos
Impostos sobre Renda e Proventos de Qualquer Natu
reza - IR sobre Produtos Industrializados - IPI, e sobre
Operações Financeiras - IOF, concedidos a empresas
que mantenham escolas para a formação de atletas:'
{Apensados: PL 88811995, PL 1217/1995, PL
1680/1999, PL 1887/1996 (Apensado: PL 250/1999),
PL 2143/1996, PL 263212000, PL 2945/1997, PL
4627/2001 , PL 4644/2001, PL 5050/2001 , PL
5955/2001, PL 6478/2002 e PL 6660/2002)
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.509/96 - do Sr. Nelson Mar
chezan - que "dispõe sobre o Plano Plurianual para
a Tr~icultura Nacional." (Apensado: PL 2739/1997)
RELATOR: Deputado ONYX LORENlONI

PROJETO DE LEI N° 36/03 - do Sr. Bismarck Maia '
que "especifica condições a serem observadas para a

implementação de programas de incentivo ao turismo
financiados, no todo ou em parte, por recursos públicos
federais."
RELATOR: Deputado GONZAGA MOTA

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE
DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR

DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 11/08/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI W 1.181/03 - do Sr. Leonardo
Monteiro - que "estabelece diretrizes para verifica
ção da segurança de barragens de cursos de água
para quaisquer fins e para aterros de contenção de
resíduos líquidos industriais."
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO

PROJETO DE LEI N° 1.292103 - do Sr. Coronel Alves 
que "dispõe sobre o funcionamento de Postos Reven
dedores de derivados de petróleo e de álcool etílico hi
dratado combustível e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado JOÃO CALDAS

PROJETO DE LEI W 1.398/03 - do Sr. Lobbe Neto
- que "estabelece critérios para a produção e a co
mercialização de álcool hidratado pelas unidades
produtoras, com capacidade de até 5.000 litros / dia,
e dáoutras providências."
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.345/01 - do Sr. Luciano lica
- que "revoga o art. 64 da Lei n° 9A78, de 6 de
agosto de 1997, que trata da criação de subsidiárias
da Petróleo brasileiro SA - PETROBRÁS."
RELATOR: Deputado JOÃO PlllOLATTI

PROJETO DE LEI W 1.044/03 - do Sr. Bernardo
Ariston - que "torna obrigatória a instalação de dis
positivos eletrônicos para controle do acesso aos
tanques de armazenamento nos postos revendedo
res de combustíveis automotivos de todo o País."
(Apensado: PL 1303/2003)
RELATOR: Deputado GERVÁSIO SILVA
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE

DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEIN° 1.410/03 - do Poder Executivo
- que "altera os arts. 67, 82, 98 e 137 do Estatuto
dos Militares, de que trata a Lei n° 6.880, de 9 de
dezembro de 1980, sobre a licença para acompa
nhar cônjuge, e acrescenta o art. 70-A."
RELATOR: Deputado CORONEL ALVES

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI W 2.748/00 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "altera a Lei n° 7.289 de 18 de dezembro
de 1984, modificada pela Lei n° 7.475 de 13 de maio
de 1986 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia
Militar do Distrito Federal), modificando o tempo de
serviço prestado pelos Policiais Militares Femininos."
(Apensados: PL 2749/2000 e PL 3013/2000)
RELATOR: Deputado FEU ROSA
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.386/01 - do Sr. Rodrigo
Maia - que "dispõe sobre o cadastro e a inscrição
para o uso de aparelhos com simuladores de vôo e
de estandes e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO
DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08~08-03

Projetos de Lei (Arl119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 777/99 - do Sr. Alberto Fraga
- que "institui as normas gerais do regime prividen
ciário dos militares do Distrito Federal, dos Estados
e Territórios e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA

COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA E COMBATE AO ·CRIME ORGANIZADO,

VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE

DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR

DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 11/08/2003)

Projetos de Lei (Art. 119,1 e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.297102 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "Torna obrigatória a exibição de filme
publicitário, esclarecendo as conseqüências do uso
de drogas, antes das sessões principais em todos
os cinemas do país."
RELATOR: Deputado NEUCIMAR FRAGA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE

RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI W 6.164/02 - do Sr. Cabo Júlio 
que "Dispõe sobre a destinação de produtos, subs
tâncias ou drogas ilícitas apreendidas que causem
dependência física ou psíquica"
RELATORA: Deputada PERPÉTUA ALMEIDA

PROJETO DE LEI N° 7.143/02 - do Sr. Cabo Júlio
que "Dispõe sobre critérios para promoção ao posto
de Coronel PM das Polícias Militares Estaduais e do
Distrito Federal:'
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY

PROJETO DE LEI N° 7.301/02 - do Sr. Cabo Júlio 
que "Dispõe sobre a criação de cadastro de estabe
lecimentos que comercializam autopeças usadas,
recondicionadas ou remanufaturadas."
RELATOR: Deputado VANDER LOUBET

PROJETO DE LEI N° 7.302/02 - do Sr. Cabo Júlio
que "Dispõe sobre Seguro obrigatório das viaturas poli
ciais."
RELATOR; Deputado RUBINELLI

PROJETO DE LEI N° 7.304/02 - do Sr. Cabo Júlio 
que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimen
to de colete à prova de balas aos policiais militares e
civis dos Estados e do DF."
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA



Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 514/03 - do SI'. Custódio Mattos
- que "Dispõe sobre normas gerais de direito peniten
ciário e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME

PROJETO DE LEI N° 7.388/02 - do SI'. Pompeo de
Mattos - que "concede descontos na aquisição de
medicamentos nas farmácias e drogarias, para con
sumidorescom mais de 60 (sessenta) anos e dá ou
tras providéncias."

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE
DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR

DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 11/08/2003)

Agosto de 2003

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.092/03 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "Dispõe sobre a perda, em favor
do Fundo Nacional de Segurança Pública, dos ins
trumentos e produtos de crime ou de qualquer bem
ou valor que constitua proveito auferido pelo agente
com a prática de fato criminoso e das mercadorias
apreendidas em razão de infrações que causem da
nos ao Erário."
RELATOR: Deputado PASTOR PEDRO RIBEIRO

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.005/97 - do SI'. Neiva Morei
ra - que "acrescenta inciso ao art. 18 da Lei n°
8.742, que dispõe sobre a organização da Assistên
cia Social e dá outras providências." (Apensado: PL
2425/2000)

PROJETO DE LEI N° 4.077/01 - do SI'. Henrique
Fontana - que "altera os arts. 15 e 16 da Lei 9.656,
de 03 de junho de 1998, que trata dos Planos e Se
guros Privados de Saúde." (Apensados: PL
4844/2001 e PL 4570/2001)

PROJETO DE LEI N° 6.831/02 - do Sr. Neuton Lima
que "altera a redação dos arts. 18 e 55 da Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991, para permitir que o
aposentado que continue a exercer atividade abrangi
da pela Previdência Social possa transformar a apo
sentadoria proporcional em aposentadoria integral:'
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PROJETO DE LEI N° 7.305/02 - do SI'. Cabo Júlio
que "Determina a realização de exames no preso in
gressante e fixa outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO TOTA

PROJETO DE LEI N° 7.306/02 - do Sr. Cabo Júlio
que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação
de sistema de blindagem nas viaturas das Polícias
Civil e Militar dos Estados e do Distrito Federal e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS

PROJETO DE LEI N° 7.307/02 - do SI'. Cabo Júlio
que "Dispõe sobre o monitoramento e identificação
de visitantes a sentenciados e presos provisórios,
nas unidades prisionais e cadeias públicas."
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ

PROJETO DE LEI N°7.31 0/02 - do SI'. Cabo Júlio
que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização
de testes toxicológicos quando da admissão nas
corporações policiais."
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO

PROJETO DE LEI N° 1.178/03 - do Sr. Assis Miguel
do Couto - que "Dispõe sobre a criação de Cadas
tro Nacional de Pessoas Físicas que realizarem via
gens ao exterior."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.289/03 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "Institui o seguro de vida para Policiais e
Bombeiros Militares, Policiais Civis, Policiais Federa
is e Policiais Rodoviários Federais."
RELATOR: Deputado CABO JÚLIO

PROJETO DE LEI N° 1.332/03 - do Sr. Arnaldo Fa
ria de Sá - que "Dispõe sobre as atribuições e
competências comuns das Guardas Municipais do
Brasil. Regulamenta e disciplina a constituição, atu
ação e manutenção das Guardas Civis Municipais
como Órgãos de Segurança Pública em todo o Ter
ritório Nacional e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

PROJETO DE LEI N° 1.524/03 - do Senado Fe
deral - que "Torna obrigatória a identificação dos
servidores dos órgãos de segurança pública do
Estado quando participem em operações de con
tro�e e manutenção da ordem pública e dá outras
providências." (Apensados: PL 1473/2003 e PL
1474/2003)
RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-08-03



Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.608/97 - do Sr. Augusto
Nardes - que "altera o art. 18 da Lei n° 9.311, de 24
de outubro de 1996, que institui a Contribuição Pro
visória sobre Movimentação ou Transmissão de Va
lores de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
- CPMF, e dá outras providências." (Apensados: PL
2148/1999, PL 3689/1997, PL 3724/1997, PL
4353/1998, PL 4460/1998 e PL 5782/2001)
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI N° 4.328/98 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "dispõe sobre· o parcelamento de dívidas
oriundas de contribuições sociais devidas ao Institu
to Nacional do Seguro Social, alterando o art. 38 da
Lei n° 8.212, de 24 julho de 1991." (Apensados: PL
280/1999, PL 1055/1999, PL 3457/2000, PL
4894/1999 e PL 1824/1999)
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI N° 750/99 - do Sr. Pedro Eugênio
- que "altera a Lei n° 9.717, de 27 de novembro de
1998, que dispõe sobre "regras gerais para a organi
zação e o funcionamento dos regimes próprios de
previdência social dos servidores públicos da União,
dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, dos
militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá. ou
tras providências"." (Apénsados: PL 1646/1999 e PL
2374/2000)
RELATOR: Deputado DURVAL ORLATO

PROJETO DE LEI N° 5.845/01 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "altera dispositivos da Lei n° 4324,
de 14 de abril de 1964, que "institui o Conselho Fe
deral e os Conselhos Regionais de Odontologia, e

PROPOSiÇÕES EM FASE
DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: ia SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.083/01 - do Sr. Pedro Bitten
court - que "altera o § 5° do art. 47 da Lei n° 8.212
de 24 de julho de 1991 , que fixa o prazo de validade
da Certidão Negativa de Débito - CND." (Apensa
dos: PL 4088/2001, PL4656/2001 e PL 5367/2001)
RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLlA

PROJETO DE LEI N° 1.493/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "acrescenta dispositivo ao art.
55 da Lei na 8.213, de 24 de julho de 1991, para
permitir a contagem de tempo de contribuição relati
va a período de estudo em seminários."

PROJETO DE LEI N° 1.537/03 - do Sr. Feu Rosa 
que ""Dispõe sobre. a regulamentação das Profis
sões de Técnico e Auxiliar em Saúde BucaL""

PROJETO DE LEI N° 1.543/03 - do Sr. Leonardo Mat
tos - que "acrescenta parágrafo ao a.rt. 60 da Lei na
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com relação
aos processos de inclusão de educandos com necessi
dades especiais na rede regular de ensino."

PROJETO DE LEI N° 1.549/03 - do Sr. Celso Rus
somanno - que "disciplina o exercício profissional de
Acupuntura e determina outras providências:'
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PROJETO DE LEI N° 7.495/02 - do Sr. Cabo Júlio - PROJETO DE LEI N° 6.226/02 - do Sr. Augusto
que "determina que a internação de menores infra- Nardes - que "altera a Lei n° 10.098, de 19 de de-
tores seja efetuada nas proximidades do domicílio zembro de 2000, que "estabelece normas gerais e
de seus pais ou responsáveis" critérios básicos para a promoção da acessibilidade

das pessoas portadoras de deficiência ou com mo-
PROJETO DE LEI N° 687/03 - do Sr. Feu Rosa - bilidade reduzida, e dá outras providências", para
que "altera o Seguro Obrigatório DPVAT de que trata dispor sobre a oferta de informações para pessoas
a Lei n° 6.194, de 19 de dezembro de 1974." (Apen- portadoras de deficiência visuaL"
sados: PL 947/2003 e PL 1446/2003) RELATOR: Deputado WALTER FELDMAN

PROJETO DE LEI N° 1.487/03 - do Sr. Carlos Na- PROJETO DE LEI N° 6.227/02 - do Sr. Augusto
der - que ""Dispõe sobre a inclusão, nas cédulas uti- Nardes _ que "dispõe sobre. a regulamentação da
lizadas em circulação nacional, de elementos que atividade do trabalhador diarista e cria o Compro-
possibilitem sua identificação por pessoas portado- vante de Pagamento de Diarista - COMPADI."
ras de deficiência visuaL"" RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.492/03 - do Sr. Ronaldo DECURSO: 3a SESSÃO
Vasconcellos - que "dispõe sobre a obrigatoriedade ÚLTIMA SESSÃO: 12-08-03
de veiculação de campanhas anti-drogas pelas
emissoras de rádio e televisão:'
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dá outras providências"."
RELATOR: Deputado ROBERTO GOUVEIA

PROJETO DE LEI N° 7.154/02 - do Sr. Inaldo Leitão
- que "acrescenta Parágrafo Único ao art. 54, da Lei
N° 8.213, de 24 de julho de 1991."
RELATOR: Deputado CARLOS MOTA

PROJETO DE LEI N° 7.509/02 - do Poder Executivo
- (MSC 1150/2002) - que "dispõe sobre a criação
de Plano de Cargos e Salários Específico da Área
Médico-Pericial do Instituto Nacional do Seguro So
cial- INSS, e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD

PROJETO DE LEI N° 423/03 - do Sr. Paes Landim 
que "fixa limite e alíquota para contribuição previ
denciária e pagamento de benefícios:'
RELATOR: Deputado GUILHERME MENEZES
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.154/95 - do Sr. Edinho Araújo
- que "dispõe sobre a comprovação do exercício de ati
vidade rural pelos trabalhadores que especifica para
fins de concessão de benefícios previdenciários:'
(Apensados: PL 1148/1999, PL 2938/1997, PL
378812000, PL 3790/1997 (Apensado: PL 829/1999),
PL 4034/1997 (Apensados: PL 417/1999, PL 921/1999
e PL 4106/1998), PL 5869/2001 e PL 3447/2000)
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI N° 3.331/00 - do Sr. Enio Bacci
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as
empresas distribuidoras de medicamentos, com
sede ou atuação no país, colocarem à disposição de
todas as drogarias e farmácias, os medicamentos
genéricos aprovados pelo Governo Federal e dá ou
tras providências:' (Apensado: PL 4028/2001 (Apen
sado: PL 5425/2001»
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI N° 4.367/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "acrescenta parágrafo ao art. 17
da Lei nO 9.656, de 03 de junho de 1998, obrigando
às unidades de saúde, laboratórios e serviços asse
melhados contratados ou credenciados de planos
privados de assistência à saúde a prestarem atendi
mento de urgência ou emergência, sem qualquer
restrição, aos usuários, mesmo no caso de inadim
plência da operadora de planos de saúde."
RELATORA: Deputada MARIA HELENA

PROJETO DE LEI N° 6.915/02 - do Senado Federal 
(PLS 212/1999) - que "regulamenta a comercialização
de alimentos para lactentes e crianças de primeira infân
cia e também a de produtos de puericutlura correlatos."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 187/03 - do Sr. Maurício Rabelo
que "estende o direito à licença-gestante a quem detiver
a guarda de criança, no caso de morte da genitora:'
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO

PROJETO DE LEI N° 290/03 - da Sra. Maria do Rosá
rio - que "dispõe sobre a presença de acompanhante
no processo de parto nos hospitais, clínicas, maternida
des da rede pública e estabelecimentos conveniados
ao Sistema Único de Saúde - SUS - e dá outras provi
dências." (Apensados: PL 311/2003 e PL 638/2003)
RELATOR: Deputado ANTONIO JOAQUIM

PROJETO DE LEI N° 1.038/03 - do Sr. Ricardo Izar
- que "acrescenta inciso VIII e parágrafo único ao Art.
473 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943,
para dispor sobre fatla justificada de pais de crianças
portadoras de deficiência física para acompanha
mento de terapias e tratamentos médicos."
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO

PROJETO DE LEI N° 1.091/03 - do Sr. Durval Orlato 
que "dispõe sobre .a exigência para que hospitais munici
pais, estaduais e federais implantem um programa de
orientação à gestante sobre os efeitos e métodos utiliza
dos no aborto, quando este for autorizado legalmente."
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI N° 1.113/03 - do Sr. Max Rosen
mann - que "dispõe sobre os Conselhos Federal e
Regionais de Enfermagem e dá outrasprovidências."
RELATOR: Deputado ROBERTO GOUVEIA

PROJETO DE LEI N° 1.120/03 - do Sr. Ricardo Izar
- que "dispõe sobre a residência odontológica obri
gatória para o exercício profissional."
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO

PROJETO DE LEI W 1.182/03 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "altera o caput do art. 41 da Lei nO
8.213, de 24 de julho de 1991."
RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLlA

PROJETO DE LEI N° 1.183/03 - do Sr. Fbmpeo de Mat
tos - que "anera o caput e insere parágrafo ~, ao art.
134, da Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990
Estatuto da Criança e do Adolescente, disciplinando a
remuneração dos membros do Conselho Tutelar:'
RELATORA: Deputada MARIA LUCIA
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Substitutivo (Art. 119,11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 5.269/01 - dO Senado Federal 
(PLS 144/1999) - que "dispõe sobre a veiculação de
programação educativa para crianças, por meio dos ca
nais de radiodifusão de Sons e irnagens (televisão), e

PROJETO DE LEI N° 1.185/03 - do Sr. José Ivo 19 de dezembro de 1986."
Sartori - que "dispõe sobre o cancelamento de débi- RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA
tos previdenciários (cota patronal) das Associações PROJETO DE LEI N° 1.376/03 - doSr. Affonso Ca-
de Pais e Amigos de Excepcionais - APAEs:' margo _ que "dispõe sobre a política de controle da
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA natalidade de cães e gatos e dá outras providências."
PROJETO DE LEI N° 1.201/03 - do Sr. Elimar Máximo RELATOR: Deputado ROBERTO GOUVEIA
Damasceno - que "altera o art. 149 do Estatuto da Cri- PROJETO DE LEI N° 1.380/03 _ do Sr. Carlos Na-
ança e do Adolescente, a fim de estabelecer que cabe à der - que "dispõe sobre a dispensa da presença de
autoridade judiciária·disciplinar a participação de crian- advogados nos feitos judiciais relativos à adoção de
ças e dead()lescen,es.em eventos artísticos públicos:' menoreS e adoléscentes:'
RELATOR: Deputado PASTOR FRANCISCO OLíMPIO RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.244/03 - do Sr. João Alfredo PROJETO DE LEI N° 1.408/03 - da Sra. Lúcia Braga
- que "a/tera a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, _ que "estabelece para idosos a partir de sessenta e
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Ado- cinco anos vantagem na. compra de passagem em
lescente, e dá outras providências:' transporte rodoviário intermunicipal 13. interestadual:'
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO

PROJETO DE LEI N° 1.265/03 - do Sr. Leonardo PROJETO DE LEI N° 1.412/03 - do Sr. Carlos Nader-
Monteiro - que "considera como de efetivo exercício o que '·'Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal para
afastamento para acompanhamento de filho doente." as pessoas jurídicas que firmarel'rl. contratos de traba-
RELATORA: Deputada MARIA HELENA lho com pessoas portadorasdedeficiência e com pes-
PROJETO DE LEI N° 1.267/03 - do Sr. Lobbe Neto - soas idosas com mais de 60 (sessenta) anos.""
que "cria a cesta básica deetetrodomésticos pôpulares:' RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA PROJETO DE LEI N° 10436/03 - do Sr. Wilson San-
PROJETO DE LEI N° 1.274/03- do Sr. Eduardo tos -que "dispõe sobre o acesso às Unidades de
Barbosa -que "cria a Profis~ão de Agente Comuni- Terapia Intensiva - UT/'semhospitaís e clínicas pú-
tário de Saúde Bucal e dá outrasprovidências." blicaseprivadasem todo o País."
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO RELATOR: Deputado MANATO

PROJETO DE LEI N° 1.314/03 -do Sr. Josué Bengtson PROJETO DE LEI W 1.444/03 ~ do Sr. Abelardo Lu-
- que "altera a Lei nO 7.986, de 28 de dezembro de pion.- que "altera/ei n°·6.3.16, de 17 de dezembro
1989., para acrescE3ntar artigo assegurando aos serin- de 1975, a fim de dispor sobre o exame de suficiên-
gueiros aposentados e aos pensionistas e seus depen- ciapara o exercício das profissões de Fisioterapeuta
dentes, o direito ao recebimento dagmtificaçãonatalina." e Terapeuta OcUpaciOhal."
RELATORA: Deputada MAR/A HELENA RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE

PROJETODE LEI N° 1.316/03 - do Sr. Max Rosen- PROJETO DE LEIW 1.486/03 - do Sr. Orlando
mann __ que "dispõe sobre Atestado de Saúde." Desconsi - que ."dá nova redação a dispositivos das
RELATOR: Deputado ROMMEL FEIJÓ Leisoo8.212/91 e8.213/91, ambas de 24de ju-

lho de 1991, para reduzir a contribuição previdenciá-
PROJETO DELEI N° 1.317/03 - do Sr. Max Rosen- ria do (a) empregador (a) doméstico (a) e do (a) em-
mann -q~13"define o ato de enfermagem e dá ou- pregado (a) doméstico (a),"
tras providências:' RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS
RELATORA:Oaputada THELMA DE OLIVEIRA

PROJETODE LEI N° 1.329/03 - do Sr. André Luiz 
que "a.€Ise9ura preferência à mulher , em igualdade
de condições, .. Pl'lra nomeação em concursos públi
cosa que sesubmeterenl."
RELATORA: Deputada SELMA SCHONS

PROJETO DE LEI·N° 1.352103 - do Poder Executivo
- que "éilltera o valor da pensão especial concedida
a Cleonicedos Santos Azevedo pela Lei n° 7559, de
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estabelece sanções pelo seu descumprimento." (Apen- PROJETO DE LEI N° 2.291/00 - do Senado Federal
sados: PL n° 2134/1996 (Apensados: PL n° 1568/1999 - (PLS 152/1999) - que "altera dispositivo da Lei n°
(Apensado: PL n° 7249/2002), PL n° 2029/1999, PL n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que trata da conces-
2089/1999, PL n° 2415/1996, PL n° 2507/2000, PL n° são de salário-maternidade e dá outras providênci-
304611997, PL n° 3235/2000, PL n° 3422/1997, PL n° as." (Apensados: PL n° 2360/2000, PL n° 2520/2000,
357312000, PL n° 3624/2000, PL n° 4052/1998 (Apen- PL nO 2600/2000, PL n° 2735/2000, PL n°
sado: PL n° 6333/2002), PL n° 4360/1998 e PL n° 2928/2000, PL n° 3216/2000, PL n° 3406/2000, PL
2747/2000), PL n° 6276/2002 e PL n° 593/2003) n° 4428/1998 (Apensados: PL nO 1090/1999 e PL nO
RELATOR: Deputado GUILHERME MENEZES 4716/1998), PL n° 2112/1999 (Apensado: PL n°

223/2003), PL n° 246/1999, PL n° 1456/1999, PL n°
PROJETO DE LEI N° 6.551/02 - do Sr. Pompeo de 2593/2000 (Apensado: PL n° 3404/2000), PL n0
Mattos - que "dispõe sobre a concessão de financi- 3904/2000 e PL n° 6432/2002)
amento de equipamentos corretivos a portadores de RELATOR: Deputado ROMMEL FEIJÓ
deficiência." (Apensado: PL 918/2003)
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA PROJETO DE LEI N° 276/03 - da Sra. Marinha Ra-

PROJETO DE LEI W 528/03 _ do Sr. Carlos Nader upp - que "altera o art. 11 da Lei 8.069, de 13 deju-
lho de 1990, e dá outras providências."

- que ""Acrescenta o parágrafo único ao Art. 169 do RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO
Decreto-lei n.o 5.452, de 1° de maio de 1943, da
Consolidação das Leis do Trabalho.""
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.721/98 - do Sr. Serafim Ven c

zon - que "dispõe sobre a indicação, prescrição ou
adaptação de lentes de contato." RELATOR: Deputa
do ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI N° 6.325/02 - do Sr. Neuton Lima
- que "altera para sessenta anos a idade do idoso
constante do art. 1 da Lei n°. 10.048, de 8 de no
vembro de 2000:'RELATOR: Deputado DR.
BENEDITO DIAS

PROJETO DE LEI N° 1.014/03 - do Sr. Ricardo Izar
- que "dispõe sobre a identificação e os padrões de
qualidade da água adicionada de sais e envasamen
to para comercialização."
RELATOR: Deputado BABÁ

PROJETO DE LEI N° 1.037/03 - do Sr. Ricardo Izar
- que "altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para dispor sobre a habilitação de pessoas portado
ras de deficiência física:'
RELATOR: Deputado CARLOS MOTA

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROPOSiÇÕES EM FASE
DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 2" SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 13-08-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DES7A COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 6.914/02 - do Senado Fede
ral - (PLS 68/2000) - que "dispõe sobre a conces
são de seguro-desemprego ao trabalhador extrati
vista vegetal e ao beneficiador de produtos das flo
restas durante o período em que estiver impedido
de exercer sua atividade e dá outras providências."
(Apensado: PL 677/2003)
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI N° 405/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "modifica o inciso 11 do art. 20 da Lei n° 8.036,
de 11 de maio de 1990:'
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 591/03 - do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "dispõe sobre a regulamenta
ção do exercício da profissão de Ecólogo:'
RELATORA: Deputada ANN PONTES



PROPOSiÇÕES EM FASE
DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-08-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 436/03 - do Sr. Paes Landim 
que "altera a redação do art. 74 da Consolidação
das Leis do Trabalho."
RELATORA: Deputada MARIA HELENA

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
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PROJETO DE LEI N° 750/03 - do Sr. José Divino - PROJETO DE LEI N° 5.056/01 - do Sr. Gilberto Kas-
que "dispõe sobre a Certidão Nacional de Adimplên- sab - que "proíbe a utilização de fumo no interior de
cia, a ser expedida pelas empresas que prestam veículo automotor, quando em movimento, em todo o
serviços públicos a cidadãos residentes em todo o território nacional." (Apensado: PL 5057/2001)
Território NacionaI:' RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA
RELATOR: Deputado MILTON CAROlAS . O. ,

DECURSO' 4a SESSÃO PROJETO DE LEI N 5.408/01 - do Sr. Ambal Go-
ÚLTIMA SESSÃO: 11-08-03 ~es - qu~ ':acrescenta ~is~ositivo ao art. 39 do Có-

digo BraSileiro de Aeronautlca."
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES

PROJETO DE LEI N° 7.406/02 - do Sr. Dr. Hélio
que "dispõe sobre a obrigatoriedade da marcação
da numeração das biciCletas em seu monobloco e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado ANTONIO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI N° 279/03 - do Sr. Léo Alcântara
- que "altera o art. 320 da Lei na 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, quanto à destinação da receita ar
recadada com a cobrança de multas no trânsito:'
(Apensados: PL 744/2003 e PL 1365/2003)
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

PROJETO DE LEI N° 1.060/03 - do Sr. Eduardo Cu
nha - que "dispõe sobre os preços de passagens e
dá outras providências." RELATOR: Deputado
CHICO DA PRINCESA

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 2.050/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera velocidade para motocicletas onde não
exista sinalização e dá outras providência." (Apensa
dos: PL 2057/1999, PL 2305/2000 e PL 2332/2000)
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.264/01 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "altera a Lei na 8.899, de 29 de junho de
1994, que concede passe livre às pessoas portado
ras de deficiência no sistema de transporte coletivo
interestadual, para estender o benefício às crianças
portadoras de câncer." (Apensados: PL 5196/2001,
PL 5208/2001 (Apensado: PL 6184/2002 (Apensa
do: PL 7031/2002»), PL 5275/2001, PL 5558/2001,
PL 7299/2002 e PL 7464/2002)
RELATOR: Deputado LEODEGAR TISCOSKI

PROJETO DE LEI N° 1.063/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "altera os arts. 162 e 244, no
capítulo XV "Das Infrações", da Lei n° 9.503, de 23
de setembro de 1997, que "institui o Código de Trân
sito Brasileiro:'
RELATOR: Deputado FRANCISCO APPIO

PROJETO DE LEI N° 1.068/03 - do Sr. Beto Albu
querque - (PL 720/2003) - que "dispõe sobre a cria
ção do Sistema Permanente de Planejamento de
Transporte - SISTRAN e dá nova redação aos arts. 60

e 8° da Lei n° 10.636, de 30 de dezembro de 2002."
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

PROJETO DE LEI N° 1.148/03 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "acrescenta dispositivo ao art. 105 do Có
digo de Trânsito Brasileiro, fixando novo equipamen
to obrigatório para os veículos:'
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES

PROJETO DE LEI N° 1.162/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "acrescenta dispositivo ao art. 158 do Códi
go de Trânsito Brasileiro, para tomar obrigatória a
aprendizagem noturna."
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA
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LEGISLATIVO

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA

ÀS COMISSÕES

11I - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES

PERMANENTES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.096/2001
PROJETO DE DECRETO LEG ISLATIVO N°
1.572/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.572/2001

Comissão de Seguridade Social e Família:

Comissão de Fiscalização Financeira e Con
trole:

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N°
13/2003

Comissão de Minas e Energia:
PROJETO DE LEI N° 1.507/2003

PROJETO DE LEI N° 4.625/1998

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional:

Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior:

PROJETO DE DECRETO
2.308/2002
PROJETO DE LEI N° 7.415/2002

EM 07/08/2003:
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção:
PROJETO DE LEI N° 1.491/2003
PROJETO DE LEI N° 1.539/2003

Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias:

Comissão de Finanças e Tributação:

PROJETO DE LEI N° 2.922/2000
PROJETO DE LEI N° 5.339/2001

PROJETO DE LEI N° 1.215/03 - do Sr. Carlos Sou- Proposta de Emenda
za - que "regulamenta a Guarda Portuária." à Constituição (Art. 202, §3°)

RELATOR: Deputado MAURO LOPES PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

PROJETO DE LEI N° 1.219/03 - do Sr. Átila Lins - W 544/02 _ do Senado Federal - (PEC 29/2001) _
que "revoga a Lei n° 9.614, de 5 de março de
1998."RELATOR: Deputado ELlSEU PADILHA que "cria os Tribunais Regionais Federais da 6

a
, 7

a
, 8

a

e 9a Regiões."
PROJETO DE LEI N° 1.286/03 - do Sr. Alberto RELATOR: Deputado EDUARDO SCIARRA
Fraga - que "acrescenta o Artigo 290-A à Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, prevendo a
prescrição trienal das multas de trânsito, e dá
outras providências:' RELATOR: Deputado
NEUTON LIMA

PROJETO DELEI N° 1.288/03 - do Sr. Alberto Fraga 
que "dá nova redação ao art. 23 da Lei n° 9.503 / 97 
Código de Trânsito Brasileiro." RELATOR: Deputado
MARCELO GUIMARÃES FILHO

PROJETO DE LEI N° 1.342/03 - do Sr. Adelor Vieira
- que "altera a redação dos arts. 123, 134 e 233 da
Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "insti
tui o Código de Trânsito Brasileiro"."
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ

PROJETO DE LEI N° 1.348/03 - do Sr. João Paulo
Gomes da Silva - que "dispõe sobre sinalização no
transporte de cargas e passageiros:'
RELATORA: Deputada IRINY LOPES

PROJETO DE LEI N° 1.387/03 - do Sr. Neucimar
Fraga - que "altera o inciso IV do artigo 252 da Lei
n° 9.503 / 97 e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

PROJETO DE LEI N° 1.396/03 - do Sr. Leonardo
Monteiro - que "acrescenta dispositivo ao art. 21 do
Código Brasileiro de Aeronáutica, relacionado à ins
peção de segurança nos aeroportos." (Apensado: PL
1502/2003)
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 544-A,
DE 2002, QUE "CRIA OS TRIBUNAIS REGIONAIS

FEDERAIS DA 6a , -r, 8a E 9" REGIÕES"

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO:7a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-08-03
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
732/2000
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
836/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
838/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
841/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
846/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
847/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
848/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.569/2001
PROJETO DE LEI N° 4.005/1997
PROJETO DE LEI N° 4.077/2001
PROJETO DE LEI N° 4.570/2001
PROJETO DE LEI N° 4.844/2001
PROJETO DE LEI N° 6.831/2002
PROJETO DE LEI N° 7.388/2002
PROJETO DE LEI N° 687/2003

Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Publico:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.665/2002
PROJETO DE LEI N° 3.844/2000
PROJETO DE LEI N° 7.315/2002
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 166/2000

Comissão de Viação e Transportes:

PROJETO DE LEI N° 7.396/2002

DECISÕES DA PRESIDÊNCIA

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Encontra-se em tramitação na Casa o Pro
jeto de Lei n° 3.654, de 2000, de autoria do Sr.
Deputado Ronaldo Vasconcellos, que proíbe a
venda de produtos fumígenos em bares, canti
nas e estabelecimentos assemelhados instala
dos em prédios de instituições públicas federais,
estaduais e municipais.

Na legislatura passada, ao referido Projeto foi
apensado, equivocadamente, o Projeto de Lei n°
5.040, de 2001, momento em que a proposição em
epígrafe passou a ser da competência do Plenário
em face da matéria constante do Projeto então
apensado.

Em razão do equívoco da apensação efetuada,
foi promovida, posteriormente, a desapensação, en
contrando-se, ambos OS Projetos, na presente data,
tramitando separadamente. Nesse sentido, em virtu
de de a matéria contida no Projeto de Lei nO 3.654,
de 2000, não se enquadrar entre aquelas que de
vam ser apreciadas pelo Plenário da Casa, determi
no qUe a referida proposição volte a ser submetida
ao poder conclusivo das Comissões, consoante o
disposto no despacho inicial.

Em 7-8-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
(Recursos nOs 36 e 37, ambos de 2003)

Os nobres Deputados Murilo Zauith e OnyxLo
renzoni interpuseram, respectivamente, os Recursos
nOs 36/03 e 37/03, contra decisão da Presidência da
Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC
40/03 (Reforma da Previdência), a respeitoda obrigato
riedade da distribuição de. avulsos do parecer do Rela
tor com antecedência mínima de vinte e quatro horas.

As questões de ordem foram resolvidas conclusi
vamente pelo Presidente da Comissão, no sentido de
que o Relator não é obrigado a dar a conhecer previa
mente, com 24 horas de antecedência, o. teor do seu
relatório. Só depbis de lido o relatório é que se impõe a
obrigatoriedade de distribuição dos avul~s.

Atendendo a despacho desta Presidência, o Presi
dente da COmissão Especial apresentou as informações
relativas ao alegado nos Recursos, ressakando que a
exigência da publicação dos avulsos com antecedência
de vinte e quatro horas .refere~se ao avulso da própria
proposição em apreciação na COmissão Especial, ou
seja, o avulso da Proposta de Emenda à COnstituição n°
40-A/2003, contendo a matéria inicial e o parecer da CO
missão de Constituição e Justiça e de Redação quanto
à sua admissibilidade".e não o parecer do Relator.

É o Relatório.
Passo a decidir.
O Regimento Interno da Câmara dos Deputa

dos, em seu artigo 47, caput, e parágrafo único, pre
ceitua, in verbis:

"Art. 47. O Presidente da Comissão
Permanente organizará a Ordem do Dia de
suas reuniões ordinárias e extraordinárias,
de acordo com os critérios fixados no Capí
tulo IX do Título V.

Parágrafo único. Finda a hora dos tra
balhos, o Presidente anunciará a Ordem do



Oficie-se aos Recorrentes e à Comis
são, encaminhando-lhes cópia desta Decisão.

Publique-se.
Em 7-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

1- .
/1- .
111- ..
IV- .
V - .

1- .
11- .
1/1- .
IV - .

"Art. 52. Excetuados os casos em que
este regimento determine de forma diversa,
as Comissões deverão obedecer aos se
guintes prazos para examinar as proposi
ções e sobre elas decidir:

§ 1° O Relator disporá da metade do
prazo concedido à Comissão para oferecer
seu parecer.

§ 2° O Presidente da Comissão pode
rá, a requerimento fundamentado do Rela
tor, conceder-lhe prorrogação de até metade
dos prazos previstos neste artigo, exceto se
em regime de urgência a matéria.

§ 3° Esgotado o prazo destinado ao Re
lator, o Presidente da Comissão avocará a pro
posição ou designará outro membro para rela
tá-Ia, no prazo improrrogável de duas sessões,
se em regime de prioridade, e de cinco ses
sões, se em regime de tramitação ordinária.

§ 4° Esgotados os prazos previstos neste
artigo, poderá a Comissão, a requerimento do
Autor da proposição, deferir sua inclusão na
Ordem do Dia da reunião imediata, pendente
de parecer. Caso o Relator não ofereça pare
cer até o início da discussão da matéria, o Pre
sidente designará outro membro para relatá-Ia
na mesma reunião ou até a seguinte."

Dispõe, ainda, o Estatuto Doméstico, em seu ar
tigo 57, inciso VI, in verbis:

"Art. 57. No desenvolvimento dos seus
trabalhos, as COlTlissões observarão as se
guintes normas:
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Dia da reunião seguinte, dando-se ciência VI - lido o parecer, ou dispensada a sua
da pauta respectiva às Lideranças e distri- leitura se for distribuído em avulsos, será ele
buindo-se os avulsos com antecedência de de imediato submetido a discussão;"
pelo menos vinte e quatro horas." Depreende-se dos dispositivos supracitados

que, inicialmente, o Relator disporá de metade do pra
zo concedido à Comissão para oferecer o seu parecer,
prorrogável até a metade. Esgotado o prazo destinado
ao Relator, o Presidente da Comissão avocará a pro
posição ou designará outro membro para relatá-Ia. No
entanto, esgotados os prazos, poderá a Comissão, a
requerimento do Autor, deferir sua inclusão na Ordem
do Dia da reunião imediata, pendente de parecer.
Caso o Relator não ofereça parecer até o início da dis
cussão da matéria, o Presidente designará outro mem
bro para relatá-Ia na mesma reunião ou até a seguinte.

Assim, o parecer poderá ser oferecido antecipa
damente, quando então a hipótese de distribuição de
avulsos estará contemplada, como também poderá ser
oferecido até o início da discussão da matéria, quando
então será necessária a leitura do parecer.

Consoante o disposto no art. 7, inciso VI, não há
obrigatoriedade de distribuição de avulsos do parecer do
Relator, porquanto o dispositivo regimental prevê apenas
uma faculdade [se for distribuído em avulsos]. Logo, a obri
gatoriedade de distribuição de avulsos com antecedência
de pelo menos vinte e quatro horas refere-se unicamente
às proposições constantes da pauta, no intuito de propici
ar aos Senhores Deputados conhecimento do inteiro teor
da proposição que será discutida na Comissão.

Caso o entendimento fosse em sentido contrá
rio, o que fazer com aquelas proposições constantes
da pauta pendentes de parecer? Tal fato impossibilita
ria qualquer distribuição antecipada de avulsos. Ade
mais, o Relator tem a prerrogativa de alterar o parecer
até o momento da sua leitura, quando ainda poderá
fazer as alterações que entender necessárias.

Assim sendo, nego provimento aos Recursos nOs
36/03 e 37/03, mantendo íntegra a decisão proferida pelo
Presidente da Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC 40/03 (Reforma da Previdência), firman
do o entendimento de que a expressão "distribuindo-se
os avulsos com antecedência de pelo menos vinte e qua
tro horas' refere-se unicamente à distribuição dos avul
sos das proposições constantes da pauta.

Quanto aos prazos para que o Relator ofereça
parecer, o Regimento determina, em seu artigo 52,
in verbis:
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PORTARIA N!! 063/03

o PRIMEIRO SECRETÁRIO DA cÂMARA
DOS DEPUTADOS, de acordo com o Art. 259 do Regimento
Interno, combinado com o inciso 11 do Art. l Q do Ato da

Mesa n 2 205, de 1990, RESOLVE:

Credenciar o Senhor CARLOS ALBERTO

TEIXEIRA NUNES como Representante do SINDICATO NACIONAL DOS

AUDITORES FJ:SCAIS DO TRABALHO / SINArr.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. (}1 de i 6 de 2

PORTARIA N!! 064/03

O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA cÂMARA
DOS DEPUTADOS, de acordo com o Art. 259 do Regimento

Interno, combinado com o inciso 11 do Art. 1 2 do Ato da
Mesa n 2 205, de 1990, RESOLVE:

Credenciar o Senhor RODOLFO FONSECA DOS

SAN'l'OS como Representante da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS

AtJDI'I'ORES FISCAIS DA PREVIDÊNCI:A SOCIAL / ANFIP.

cÂMARA DOS DEPUTADOS,

eputado GED
Primeiro
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PORTARIA N!! 065/03

o PRIMEIRO SECRETÁRIO DA

DOS DEPUTADOS, de acordo com o Art. 259 do

Interno, combinado com o inciso 11 do Art. 1 2

Mesa n 2 205, de 1990, RESOLVE:

cÂMARA

Regimento

do Ato da

Credenciar o Senhor

RODRIGUES como Representante do SINDICATO

PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL I SINPROFAZ.

cÂMARA DOS DEPUTADOS 1 Or1

SÉRG:IO

NAC:rONAL

LU:IZ

DOS

PORTAR:IA Nl! 066/03

O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA

DOS DEPUTADOS, de acordo com o Art. 259 do

Interno, combinado com o inciso 11 do Art. 1 2

Mesa n 2 205, de 1990, RESOLVE:

cÂMARA

Regimento

do Ato da

Credenciar a Senhora MAR:IA LUC:IA

FATTORELLI CARNBIRO como Representante do SINDICATO

NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL I

UNAFISCO SINDICAL.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, IH de,rLY de
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PORTARIA N2 067/03

o PRIMEIRO SECRETÁRIO DA

DOS DEPUTADOS, de acordo com o Art. 259 do

Interno, combinado com o inciso II do Art. 1 Q

Mesa n Q 205, de 1990, RESOLVE:

cÂMARA

Regimento

do Ato da

Credenciar o Senhor FERNANDO GRELLA

VIEIRA como Representante da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS

MEHBROS DO MINISTÉRJ:O PÚBLICO I CONAMP.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, 0'1
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COMISSÕES

PARECERES

PROJETO DE LEI N° 975-C, DE 1995
(Do Sr. Paulo Feijó)

Cria o Seguro Nacional de Saúde e a
Contribuição Nacional de Saúde e dá ou
tras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Seguridade Social e Famí
lia,pela rejeição, contra o voto do Depu
tado Armando Abílio (relator: DEP.
EDUARDO JORGE); da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, pela re
jeição (relatora: DEP. LíDIAQUINAN); e
da Comissão de Finanças e Tributação,
pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária (relator: DEP.
ITAMAR SERPA).

Despacho: Às Comissões de Seguri
dade Social e Família; de Economia, Indús
tria e Comércio; de Finanças e Tributação
(Mérito E Art. 54); e de Constituição e Justi
ça e de Redação (Art. 54)

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

Publicação do Parecer da Comissão de Finan
ças e Tributação

I - Relatório

A proposição em epígrafe objetiva criar o Segu
ro Nacional de Saúde, para o qual se propõe fonte de
financiamento específica, denominada Contribuição
Nacional de Saúde.

O Seguro Nacional de Saúde deverá garantir
aos brasileiros e residentes no País assistência médi
ca e odontológica por meio de todo e qualquer esta
belecimento de saúde, público ou privado, proibida a
negativa de atendimento, que será considerada crime
de discriminação contra a pessoa.

A proposição estabelece ainda que o Seguro
Nacional de Saúde, vinculado ao Sistema Único de
Saúde - SUS, deverá indenizar os atendimentos mé
dicos e odontológicos prestados pela rede de atendi
mento pública e privada.

Para financiar as despesas do Seguro Nacional
d13 Saúde, a proposição prevê a criação da Contribuição
Nacional de Saúde, que incidiria sobre as operações fi
nanceiras à alíquota de cinco centésimos por cento
(0,05%). Ao mesmo tempo, determina o desconto dos

valores correspondentes à referida contribuição no
imposto dE' renda das pessoas física ou jurídica.

Estabelece ainda que a contribuição previden
ciária devida por trabalhadores ou empregadores,
pessoas físicas ou jurídicas, será destinada ao finan
ciamento da previdência do trabalhador, sendo veda
da sua aplicação na saúde.

Apreciado pela Comissão de Seguridade Social
e Família e pela Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, o projeto foi por ambas as Comissões rejei
tado no mérito.

Encaminhado a esta Comissão de Finanças e Tri
butaç~o, não recebeu emendas no prazo regimental.

E o relatório.

11- Voto

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to, apreciar primeiramente a proposição quanto à sua
compatibilidade ou adequação orçamentária e finan
ceira, nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados (RI, arts. 32, IX, "h" e 53,11) e da Nor
ma Interna da Comissão de Finanças e Tributação, de
22 de maio de 1996.

Preliminarmente, vale observar que a proposição
- com quase oito anos de tramitação - encontra-se
bastante defasada em relação à realidade atual.

Quando a mesma foi apresentada, nos idos de
1995, a Saúde vivia momento de insuficiência crôni
ca de recursos, o que obrigava o governo a lançar
mão de medidas paliativas de alocação de recursos
no setor, como, por exemplo, os empréstimos do Fun
do de Amparo do Trabalhador - FAT.

De lá para cá, no entanto, eventos se sucede
ram, alguns indo no sentido de medidas contidas na
proposta. Nesse ínterim instituiu-se, por exemplo, a
CPMF para financiar a saúde, estendida posterior
mente também a outras áreas. As contribuições dos
empregadores e dos trabalhadores para a seguridade
social, por sua vez, que financiavam indistintamente
ações do Orçamento da Seguridade Social, passa
ram a se vincular exclusivamente ao pagamento dos
benefícios do regime geral de previdência social.
Estabeleceu-se também nesse período valor de apli
cação mínima em ações e serviços públicos de saú
de, o que propiciou maior estabilidade no fluxo de re
cursos para as políticas públicas de saúde.

Atendo-se ao exame da adequação e compati
bilidade orçamentária e financeira da proposta, o que
se evidencia é que a aprovação do projeto tenderá a
aumentar os gastos da União com ações e serviços
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públicos de saúde, sem que haja garantia de fontes
de recursos para fazer face às novas demandas.

A pressão sobre as despesas decorre do fato de
a proposta garantir à população atendimento médico
e odontológico em todo e qualquer estabelecimento
de saúde, público ou privado. Atua)mente, como se
sabe, o atendimento pelo Sistema Unico de Saúde 
SUS dá-se por intermédio da rede pública, facultada a
participação das instituições privadas (preferencial
mente as filantrópicas e as sem fins lucrativos) em ca
ráter complementar. A proposta amplia essa rede de
atendimento, compelindo as entidades privadas.
com ou sem fins lucrativos - a dela participarem, sob
o risco da negativa de atendimento ser considerada
crime de discriminação contra a pessoa.

Para financiar o referido o Seguro, o projeto pre
vê a criação de contribuição social, que incidiria sobre
as operações financeiras e seria dedutível do imposto
de renda das pessoas físicas e. jurídicas. Afora a
questão da constitucionalidade que cerca a criação
de contribuição nos moldes preconizados, nada há no
projeto que garanta que a receita dela advinda aten
deria às novas demandas. O que se tem de certo com
a aprovação do projeto são gastos maiores com
ações e serviços públicos de saúde, sem garantias
efetívas de receitas para lhes fazer face. Nesse parti
cuiar, há que se atentar para o disposto no art 195, §
5°, da Constituição Federal, que estatui que "nenhum
benefício ou serviço da seguridade social poderá ser
criado, majorado ou estendido sem a correspondente
fonte de custeio total'.

Por outro lado, a proposição não se faz acompa
nharda estimativa do impacto orçamentário-financei
ro que sua aprovação acarretaria às contas públicas.
Nesse sentido, deixa de atender ao art. 16 da Lei
Complementar n° 101, de2000 (Leide Responsabili
dade Fiscal), in verbis:

'~rt. 16. A criação, expansão ou aper
feiçoamento de ação governamental que
acarrete aumento da despesa será acompa
nhado de:

I - estimativa do impacto orcamentá
río-fínanceiro no exercício em que deva en
trar em vigor e nos dois subseqüentes; ... "

Portanto, malgrado os nobres propósitos que
orientaram a elaboração da proposta, não há como
considerá-Ia adequada ou compatível sob os aspec
tos orçamentário e financeiro. Diante disso, em face
do que dispõe o art. 10 da Norma Interna da CFT,
de 22 de maio de 1996, anteriormente mencionada,

fica prejudicado o exame de mérito nesta Comissão
de Finanças e Tributação.

Diante do exposto, voto pela inadequação e in
compatibilidade orçamentária e financeira do Projeto
de Lei n° 975, de 1995, não cabendo, em face das
normas adotadas por esta Comissão, o exame de
mérito do referido Projeto de Lei.

Sala da Comissão, em 07 de julho de 2003. 
Deputado Itamar Serpa, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizadahoje, concluiu,unanimemen
te, pela incompatibilidade e inadequação financeira e
orçamentária do Projeto de.Lei nO 975-B/95, nos ter
mos do parecer do relator, Deputado Itamar Serpa.

Estiveram presentes OS Senhores Deputados:
Eliseu Resende,Ptesidente; Fábio Souto e Paulo

Bernardo,Vice-Presidentes; Antonio Cambraia, Arman
do Monteiro, CarlOS Willian,. Cezar Schirmer, Colbert
Martins, Córiolano Sales, Félix Mendonça, João Corre
ia, José Militão, José Pimentel, Jovino Cândido, Luiz
Carlos Hauly, Luiz Carreira, Max Rosenmann, Paulo
Afonso, Pedro Novais, Professor Irapuan Teixeira, Pro
motorAfonso Gil, Vignatti, Wasny de Roure, Veda Crusi
us, Bismarck Maia, José Carlos Elias, Luciano Castro,
Reinaldo Betão e Roberto Balestra.

Sala da Cornissão '. em 6 de agosto de 2003. 
Deputado ELlSeU RESENDE, Presidente.

PROJETO DE LEI W 2.002-B, DE 1996
(Do Sr. Waldomiro Fioravante)

Concede anistia de dívidas das enti
dades beneficentes de assistência social
para com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS e dá outras providências;
tendo pareceres: da. Cqmissão de Seguri
dade Social e Família, pela aprovação do
de n° 2.038/99, apensado, e pela rejeição
deste e dos de nOs. 3019/97, 1.822/99,
2.018/99, apensados (relator: DEP.
EDUARDO BARBOSA); e da Comissão de
Finanças e Tributação, .pela incompatibili
dade e inadequação financeira e orça
mentária deste e dos de nOs. 3.019/97,
1.822/99, 2.018/99 e 2.038/99, apensados
(relator: DEP. JOÃO CORREIA).

Despacho: Às Comissões de Seguri
dade Social e Família; de Finanças e Tribu-
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tação (Art. 54); e de Constituição e Justiça e
de Redação {Art. 54)

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

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças
e Tributação

I - Relatório

O projeto de lei n° 2.002/96-A, de autoria do De
putado Waldomiro Fioravante, prevê a anistia das dí
vidas das entidades beneficientes de assistência so
cial para com o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, apuradas desde a data do requerimento do
Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos ou do
protocolo de registro no Conselho Nacional de Assis
tência Social-CNAS.

Alega o autor que, via de regra, as dívidas em
questão se prendem a entraves burocráticos para a ob
tenção do registro no CNAS, bem como do Certfficado
de Entidade de Fins Filantrópicos, ou de sua renovação.

Por tratarem de matéria correlata foram a ele
apensados quatro projetos de lei:

O projeto de lei n° 3.019/97, de autoria do depu
tado Silas Brasileiro, prevê a anistia dos débitos exis
tentes até a data da publicação da lei proposta, relati
vos a contribuições previdenciárias arrecadadas pelo
INSS, de entidades beneficentes de assistência soci
al, desde que reconhecidas como de utilidade pública
e portadoras do Certificado ou do Registro de Entida
de de Fins Filantrópicos, fornecido pelo CNAS.

Segundo justificação do autor, a Lei n° 8.212/91
previu a isenção das contribuições destinadas à Se
guridade Social de responsabilidade das entidades
beneficentes que atendam aos requisitos contidos
em seu art. 55. No entanto, muitas entidades já havi
am acumulado débitos anteriores à data de vigência
da referida lei, como também muitas outras entidades
não puderam atender de forma cumulativa a todos os
requisitos exigidos.

O projeto de lei n° 1.822/99, de autoria do De
putado Nelson Marquezan, prevê o cancelamento
dos débitos das Associações de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAES, referentes à contribuição pre
videnciária patronal, anteriores à Lei n° 9.732/98. O
cancelamento do débito se dará à razão de um déci
mo por ano, desde que comprovada, anualmente, a
regularidade do recolhimento das contribuições soci
ais devidas após a vigência da lei nO 9.732/98.

Segundo o autor, tem sido negada às APAES a
manutenção da isenção das contribuições para a Pre-

vidência Social (cota patronal), sob o argumento de
que não mais se enquadram nas novas normas defi
nidoras de filantropia preceituadas pela Lei n°
9.732/98. Argumenta que a referida Lei promoveu
drástica modificação na sistemática de enquadra
mento das associações beneficentes, passando a
exigir o atendimento totalmente gratuito como carac
terística básica da filantropia.

Com o mesmo objetivo do PL n° 1.822/99, encon
tram-se os PLs nOs 2.018 e 2.038, o primeiro (PL n 2.018)
destinado a beneficiar as Santas Casas de Misericórdia
e hospitais filantrópicos e o segundo (PL nO 2.038), asen
tidades filantrópicas de assistência social, ambos tam
bém de autoria do Deputado Nelson Marquezan.

Submetidos à votação perante a Comissão de
Seguridade Social e Família, o projeto de lei n°
2.038/98 foi aprovado, sendo rejeitados os demais.

11- Voto

O projeto de lei n° 2.002/96-A, juntamente com
seus apensos, foram distribuídos a esta Comissão
para pronunciar-se quanto à compatibilidade e ade
quação orçamentária e financeira da matéria.

A Norma Interna da Comissão de Finanças e
Tributação - NI CFT, ao dispor sobre o assunto, define
que o exame de compatibilidade ou adequação se
fará por meio da análise da conformidade das propo
sições com o plano plurianual, a lei de diretrizes orça
mentárias, o orçamento anual e as normas pertinen
tes a eles e à receita e despesa públicas.

Os projetos em questão geram renúncia de re
ceita, ao anistiarem dívidas junto ao INSS. Nesse
sentido, o artigo 84 da Lei de Diretrizes Orçamentári
as para 2003 (Lei n° 10.524, de 27 de julho de 2001),
condiciona a aprovação ao cumprimento do art. 14 da
Lei de Responsabilidade Fiscal:

Ar!. 84. O projeto de lei ou medida pro
visória que conceda ou amplie incentivo ou
benefício de natureza tributária. só será
aprovado ou editado se atendidas as exi
gências do art. 14 da Lei Complementar nO
101, de 2000.

§ 1° Aplica-se à lei ou medida provisó
ria que conceda ou amplie incentivo ou be
nefício de natureza financeira as mesmas
exigências referidas no caput, podendo a
compensação, alternativamente, dar-se me
diante o cancelamento, pelo mesmo perío
do, de despesas em valor equivalente.

§;fJ (VETADO)



PROJETO DE LEI N° 120-B, DE 1999
(Dos Srs. Rubens Bueno e Osmar Serraglio)

Cria área de livre comércio no Muni
cípio de Guaíra, no Estado do Paraná, e
dá outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Economia, Industria e
Comércio, pela rejeição, contra o voto do
Deputado Rubens Bueno (relator: DEP.
RUBEM MEDINA); e da Comissão de Fi
nanças e Tributação, pela incompatibili
dade e inadequação financeira e orça
mentária (relator: DEP. ARMANDO
MONTEIRO).

Despacho: Às Comissões de econo
mia., Indústria e Comércio; de Finanças e
Tributação (Mérito e.Art. 54); e de Constitui
ção e Justiça e de Redação ( Art. 54) - Art.
24,1i

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

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças
e Tributação

1- Relatório

O Projeto de Lei n° 120-A, de 1999, determina a
criação da área de livre comércio no município de Guaí
ra, no Estado do Paraná, tendo por finalidade básica a
promoção do desenvolvimento econômico e social do
Município e das regiões vizinhas. O mecanismo utilizado
é a suspensão e posterior isenção do Imposto de Impor-

"Art. 14 A concessão ou ampliação de
incentivo ou benefício de natureza tributária
da qual decorra renúncia de receita deverá
estar acompanhada de estimativa do impac
to orçamentário-financeiro no exercício em
que deva iniciar sua vigência e nos dois se
guintes, atender ao disposto na lei de diretri
zes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimativa
de receita da lei orçamentária, na forma do
aft. 12, e de que não afetará as metas de re
sultados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias;

1/- estar acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, pro
veniente da elevação de alíquotas, amplia
ção da base de cálculo, majoração ou cria
ção de tributo ou contnbuição. "
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Sobre o assunto, o art. 14 da Lei de Responsabi- orçamentária do Projeto de Lei n° 2.002-A/96 e dos
lidade Fiscal (Lei Complementar n° 101, de 04.05.00), PL:s nOs 3.019/97, 1.822/99, 2.018/99 e 2.038/99,
determina que: apensados, nos termos do parecer do relator, Depu

tado João Correia.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Eliseu Resende, Presidente; Fábio Souto e Paúlo Ber
nardo,Vice-Presidentes; Antonio Cambraia, Armando
Monteiro, Carlos Williàri, Cezar Schirmer, Colbert
Martins, Coriolano Sales, Mendonça, João Correia,
José Militão, José Pimentel, Jovino Cândido, Luiz
Carlos Hauly, Luiz Carreira, Ma.x Rosenmann, Paulo
Afonso, Pedro Novais, Professor Irapuan Teixeira,
Promotor Afonso Gil, Vignatti, Wasny de Roure, Veda
Crusius, Bismarck Maia, José Carlos Elias, Luciano
Castro, Reinaldo Betão e Roberto Balestra.

Sa.la da Comissão, em 6 de agosto de 2003. 
Deputa.do Eliseü Resende, Presidente.

§ 1° A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção
em caráter não geral, OaUeração de alíquota ou mo
dificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros
benefícios que correspondam a tratamento diferen
ciado.

(. ..)
Apesar de gerar renúncia de receita, os projetos

não apresentam a estimativa do valor da renúncia em
questão, bem como não satisfazem aos demais requisi
tos exigidos pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade Fis
cal, fundamentais para que possa ser analisada a sua
adequação e compatibilidade orçamentária e financeira.

Pelo exposto, Voto pela incompatibilidade e Pela
Inadequação Orçamentária e Financeira do PI N°
2.002-A, de 1996, do PI N° 3.019, de 1997, do PI N°
1.822, de 1999, do PI N° 2.018, de 1999 e do PI N°
2.038, de 1999.

Sala da Comissão, em 24 de julho de 2003. 
Deputado Jejão Correia, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela incompatibilidade e inadequação financeira e
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tação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, nos
casos especificados no projeto de lei.

Apreciado o referido Projeto de Lei pela Comis
são de Economia, Indústria a Comércio, foi ele rejeita
do, conforme Parecer da Comissão, de 24 de novem
bro de 1999. A Proposição foi desarquivada na pre
sente legislatura, a requerimento do Nobre deputado
Osmar Serraglio, sendo posteriormente enviada à
apreciação desta Comissão Temática, cuja relatoria
coube, por designação da presidência da Comissão,
ao Deputado Armando Monteiro. Não foram apresen
tas emendas à Proposição no prazo regimental.

É o relatório.

11 - Voto

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to, inicialmente apreciar a proposição quanto à sua
compatibilidade ou adequação com o plano plurianu
al, a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento anu
al e normas pertinentes à receita e despesa públicas,
nos termos do Regimento Interno da Câmara dos De
putados (RI, arts. 32, IX, "h" e 53,11) e de Norma Inter
na da Comissão de Finanças e Tributação, que "esta
belece procedimentos para o exame de compatibili
dade ou adequação orçamentária e financeira", apro
vada pela CFT em 29 de maio de 1996.

O referido Projeto de Lei, ao criar a área de livre
comércio, estabelece, por conseguinte, um regime
fiscal especial, consistindo na suspensão e posterior
isenção do IPI - Imposto sobre Produtos Industriali
zados e do li-Imposto sobre Importações, sob condi
ções específicas determinadas no artigo 4°: a) Con
sumo e vendas internas na área de livre comércio; b)
Beneficiamento, em seu território, de pescado, pe
cuária, recursos minerais e matérias-primas de ori
gem agrícola ou florestal; c) Agropecuária e piscicul
tura; d) Instalação e operação de serviços de turismo
ou de qualquer natureza; e) Estocagem para comerci
alização no mercado externo; f) Industrialização de
produtos em seu território. Além disso, as referidas
isenções serão concedidas em relação a mercadori
as que deixarem a área de livre comércio como: a) ba
gagem acompanhada de viajantes; e b) remessas
postais para o restante do País, respeitas as normas
reguladoras.

Tendo em vista as isenções tributárias previstas
pela proposição sob análise, vemos que a Lei de Dire
trizes Orçamentárias de 2003 (Lei 10.524, de 25 de
julho de 2002), em seu artigo 84, condiciona a apro
vação de lei que trate de renúncia de receita tributária
ao cumprimento do art. 14 da Lei de Responsabilida
de Fiscal:

"Art. 84. O projeto de lei ou medida
provisória que conceda ou amplie incentivo
ou benefício de natureza tributária só será
aprovado ou editado se atendidas as exi
gências do ari. 14 da Lei Complementar no
101, de 2000."

O artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei Complementar n° 101, de 04.05.00), por seu tur
no, determinaque:

"Art. 14. A concessão ou ampliação de
incentivo ou benefício de natureza tributária
da qual decorra renúncia de receita deverá
estar acompanhada de estimativa do impac
to orçamentário-financeiro no exercício em
que deva iniciar sua vigência e nos dois se
guintes, atender ao disposto na lei de diretri
zes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimativa
de receita da lei orçamentária, na forma do
art. 12, e de que não afetará as metas de re
sultados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias;

1/ - estar acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, pro
veniente da elevação de alíquotas, amplia
ção da base de cálculo, majoração ou cria
ção de tributo ou contribuição.

§ 1° A renúncia compreende anistia,
remissão, subsídio, crédito presumido, con
cessão de isenção em caráter não geral, al
teração de alíquota ou modificação de base
de cálculo que implique redução discrimina
da de tributos ou contribuições, e outros be
nefícios que correspondam a tratamento di
ferenciado. "

Apesar da previsão de tais isenções fiscais no
Projeto de Lei, observamos que a proposição sob
análise não se fez acompanhar da estimativa da re
núncia de receita para o exercício vigente e os dois
subseqüentes, da apresentação das medidas de
compensação ou da comprovação de que a renúncia
já está computada na lei orçamentária e não afetará
as metas fiscais. Por essa razão entendemos que o
Projeto de Lei é inadequado e incompatível sob a
ótica orçamentária e financeira, não obstante os no
bres propósitos norteadores de sua elaboração.
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Dessa forma, fica também prejudicado o exame
quanto ao mérito, na Comissão de Finanças e Tributa
ção, em acordo com o disposto no art. 10 da Norma
Interna - CFT.

Pelo exposto, voto pela incompatibilidade e
inadequação orçamentária e financeira do Projeto
de Lei n° 120-A, de 1999.

Sala da Comissão, em 24 de junho de 2003.
Deputado Armando Monteiro, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente,
pela incompatibilidade e inadequação financeira e or
çamentária do Projeto de Lei n° 120-A/99, nos termos
do parecer do relator, Deputado Armando Monteiro.

EstiVeram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Resende, Presidente; Fábio Souto e Paulo

Bernardo, Vice-Presidentes; Antonio Cambraia,
Armando Monteiro, Carlos Willian, Cezar Schirmer,
Colbert Martins, Coriolano Sales, Félix Mendonça,
João Correia, José Militão, José Pimentel, Jovino Cân
dido, Luiz Carlos Hauly, Luiz Carreira, Max Rosen
mann, Paulo Afonso, Pedro Novais, Professor Irapuan
Teixeira, Promotor Afonso Gil, Vignatti, Wasny de Rou
re, Veda Crusius, Bismarck Maia, José Carlos Elias,
Luciano Castro, Reinaldo Betão e Roberto Balestra.

Sala da Comissão, em 6 de agosto de 2003. 
Deputado Eliseu Resende, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 376-B, DE 1999
(Do Sr. Dr. Hélio)

Altera o art. 77 da Lei n° 8.213, de 24
de julho de 1991,que dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdência So
cial, para permitir a percepção de pensão
por portador de deficiência maior de vin
te e um anos, ainda que exerça atividade
laborativa com rendimento de até dois
salários mínimos; tendo pareceres: da
Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, pela aprovação deste, com substituti
vo, e pela rejeição da emenda apresenta
da na Comissão (relator: DEP. ARNALDO
FAAIA DE SÃ); e da Comissão de Finan
çase Tributação, pela incompatibilidade
e inadequação financeira e orçamentária
deste e do sÔbstitutivo da Comissão de
Seguridade Social e Família (relator: DEP.
MAX ROSENMANN).
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Despacho: Às Comissões deSeguri
dade Social e Família; de Finanças e Tríibu
tação (Art. 54); e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54)

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

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças
e Tributação

I - Relatório

De iniciativa do eminente Deputado Dr. Hélio o
projeto em análise altera dispositivo da Lei n° 8.213,
de 1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social),
substituindo o termo "inválido" por "portador de defi
ciência física ou mental, com comprometimento parci
alou total da capacidade para o trabalho", de forma a
possibilitar a percepçâo pelo portador de deficiência,
maior de 21 anos, que exerce atividade remunerada,
com rendimentos de até dois salários mínimos, do be
nefício de pensão por morte.

Argumenta, o nobre autor. do projeto, que o ter
mo "inválido" tem dificultado o enquadramento de
pessoas com os mais distintos tipos de deficiêncna fí
sica ou mental. Além disso, o exercício de atividade
ou ofício é recomendado pela medicina atual, como
forma de integração social do portador de deficiência,
o que vem a resultar em algum rendimento, geralmen
te de pouca monta, o que impede o recebimento do
benefício.

No prazo regimental, foi apresentada Emenda
pelo autor da Proposição, acrescentando o termo
"sensorial", no intuitode salvaguardar o direito do por
tador de deficiência auditiva ou visual, que foi rejeita
da pela Comissão de Seguridade Social e Família.

Foi apresentado substitutivo, pelo Deputado
Eduardo Barbosa, mantendo o termo "inválido" e
acrescentando "ou portador de deficiência, com com
prometimento parcial ou t6tal da capacidade para o
trabalho", não fazendo nenhuma referência a limite de
rendimentos para percepção do benefício, que foi
aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Fa
milia.

É o relatório

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão apreciar a proposição
quanto à sua compatibilidade ou adequação com o
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o
orçamento anual, nos termos do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados e da Norma Interna da



PROJETO DE LEI N° 5.736-8, DE 2001
(Do Sr. Wilson Santos)

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 5736, de 2001 , de autoria do
Deputado Wilson Santos, tem por finalidade a institui
ção do Fundo de Apoio aos Serviços de Iluminação PÚ
blica - FASIP, com o objetivo de complementarcustos, a
cargo dos municípios, de iluminação pública.

A proposição foi distribuída à Comissão de Fi
nanças e Tributação, cabendo-nos a Relatoria do Pro
jeto, por decisão do Senhor Presidente, Deputado Eli
seu Rezende.

Institui o Fundo de Apoio aos Servi
ços de Iluminação Pública - FASIP, tendo
pareceres: da Comissão de Minas e Ener
gia, pela rejeição (relator: DEP. LUIZ
SÉRGIO); e da Comissão de Finanças e
Tributação, pela incompatibilidade e ina
dequação financeira e orçamentária (rela
tor: DEP. ANTONIO CAMBRAIA).

Despacho: Às Comissões de Minas e
Energia, de Rnanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças
e Tributação

a) compatível a proposição que não
conflite com as normas do plano plurianual,
da lei de diretrizes orçamentárias, da lei or
çamentária anual e demais proposições le
gais em vigor, principalmente a Lei Comple
mentar n° 101 de 2000 (Lei de Responsabi
lidade Fiscal) e;

b) adequada a proposição que se
adapte, se ajuste ou esteja abrangida pelo
plano plurianual, pela lei de diretrizes orça
mentárias e pela lei orçamentária anual.

37504 Sexta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

Comissão de Finanças e Tributação, que "estabelece te, pela incompatibilidade e inadequação financeira e
procedimentos para o exame de compatibilidade ou orçamentária do Projeto de Lei n° 376-A/99 e do
adequação orçamentária e financeira", aprovada pela Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Fa-
CFT em 29 de maio de 1996. mília, nos termos do parecer do relator, Deputado

Para efeitos desta Norma entende-se como: Max Rosenmann.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Resende,Presidente; Fábio Souto e Paulo

Bernardo,Vice-Presidentes; Antonio Cambraia, Armando
Monteiro, Carlos Willian, Cezar Schirmer, Colbert Mar
tins, Coriolano Sales, Félix Mendonça, João Correia,
José Militão, José Pimentel, Jovino Cândido, Luiz Carlos
Hauly, Luiz Carreira, Max Rosenmann, Paulo Afonso, Pe
dro Novais, Professor Irapuan Teixeira, Promotor Afonso
Gil, Vignatti, Wasny de Roure, Veda Crusius, Bisrnarck
Maia, José Carlos Elias, Luciano Castro, Reinaldo Betão
e Roberto Balestra.

Sala da Comissão, em 6 de agosto de 2003. 
Deputado Eliseu Resende, Presidente.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen-

A extensão desse benefício ao portador de de
ficiência, maior de 21 anos, que trabalha se configu
ra, claramente, como uma despesa de duração con
tinuada, o que nos remete aos artigos 16 e 17 da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Comple
mentar n° 101, de 2000) - LRF determina nos seus ar
tigos 16 e 17, que os atos que acarretem aumento de
despesa devem estar acompanhados da estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em
que entrarão em vigor e nos dois seguintes (estimati
va que acompanhará as premissas e memária de cál
culo), devem comprovar que não afetarão as metas
de resultados fiscais e que, se necessário, terão seus
efeitos compensados pelo aumento permanente de
receita ou redução permanente de despesa.

Nenhuma das determinações anteriores foi
cumprida pela proposição em análise. Portanto, não
temos outro caminho se não o de considerar o PL N°
376, de 1999 como inadequado e incompatível no as
pecto orçamentário e financeiro. E pelas mesmas ra
zões considerar o substitutivo adotado pela Comis
são de Seguridade Social e Família como inadequado
e incompatível no aspecto orçamentário e financeiro.

Pelo exposto, Voto Pela Incompatibilidade e Pela
Inadequação Orçamentária e Financeira do Projeto de
Lei N° 376, de 1999, e do Subst~utivo Adotado Pela Co
missão de Seguridade Social e Família.

Sala da Comissão, em 23 de julho 2003. - Depu
tado Max Rosenmann, Relator.



PROJETO DE LEI N° 7.087-A, DE 2002
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Acrescenta inciso ao art. 12 da Lei
n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, [per
mitindo a dedução dê doações a igreja,
do imposto de renda devido pela pessoa
física, e dá outras providências; tendo
parecer daComissâo de Finanças e Tri
butação pela inadequação financeira e
orçamentária (relator: DEP. CARLlTO
MERSS).

Despacho: Às Comissões de Finan
ças e Tributação; e de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças
e Tributação

1-- Relatório

O Projeto de Lei n.o 7.087, de 2002, acrescenta
inciso ao art. 12 da Lei n.o 9.250, de 1995, para permi
tir a dedução do imposto de renda devido pelas pes
soas físicas, das doações feitas a igrejas, e altera a
redação do art.22 da Lei n° 9.532, de 1997, para in
cluir tal dedução no rol das que, em seu conjunto es
tão limitadas a seis por cento do imposto devido.

Nesta Comissão não foram apresentadas
emendas, no prazo regimental.

11- Voto do Relator

A análise dacompatibilidade ou adequação fi
nanceira e orçamentária da proposição com o plano
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orça
mento anual, conforme o Regimento Interno da Câ
marados Deputados, nos levaao art. 84 da LDO (Lei
n.o 10.524, de 25/7/2002), que condiciona a aprova
ção de lei ao cumprimento do art. 14 da Lei de Res-

11- Voto do Relator

O exame da compatibilidade ou adequação orça
mentária e financeira, de que trata o art.53, inciso 11, do
Regimentolnterno da Câmara dos Deputados, foi feita
mediante a análise da conformidade da proposição com
o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO), a Lei Orçamentária anual e normas pertinentes
a eles e a receita e despesas públicas.

O Projeto prevê, no art. 4°, que constituiriam re
ceitas do fundo a ser criado, entre outras, "dotações
orçamentárias da União". Entretanto, essa previsão
de financiamento contraria o inciso VI do art. 29 da
LDO/2003 (Lei n° 10.524, de 25.07.2002).

Estabelece o dispositivo que não poderão ser
destinados recursos orçamentários da União para aten
der despesas com "ações que nãosejal11 de competên
cia exclusiva da União, comuns à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, ou com ações em
que a Constituição não estabeleça a obrigação da
União em cooperar técnica e financeiramente,· ressalva
das aquelas .relativasaó processo de descentralização
dos sistemas de transporte ferroviário de passageiros
urbanos e suburbanOs, até o limite dos recursos aprova
dos pelo Conselho Diretor do Processo de Transferên
cia d()s .respectivossistelT\as". Por sua vez, a prestação
de serviços de Huminaçãopública revela-se de compe
tência dosMunicípioSrde~cordo com o estatuído no art.
30, V, da Constituição Federal: "Compete aos Municípi
os: .... V - org~nitarepn~star,diretamente ou sob regi
me de concessão ou.permissão, .os serviços públicos
de inter~sse local, incluído () de transporte coletivo, que
tem caráteressenoiaL".

Diante dO expOsto, consideramos que o projeto
de lei n° 5.736, de 2001, apresenta incompatibilidade
e inadequação financeira e orçamentária.

Brasília. - OF,:24 de julho de 2003. - Deputado
ANTONIO CAMBRAIA, Relator.
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Até O encerramento do prazo para recebimento Armando Monteiro, Carlos Willtan, Cezar Schirmer,
de emendas em 5 de maio de 2003, não foram ofere- Colbert Martins, Coriolano Sales, Félix Mendonça,
cidas emendas ao mesmo. João Correia, José Militão, José Pimentel, Jovino Cân

dido, Luiz Carlos Hauly, Luiz Carreira, Max Rosen
mann, Paulo Afonso, Pedro Novais, Professor Irapuan
Teixeira, Promotor Afonso Gil, Vignatti, Wasny de Rou
re, Veda Crusius, Bismarck Maia, José Carlos Elias,
Luciano Castro, Reinaldo Betão e Roberto Balestra.

Sala da Comissão, em 6 de agosto de 2003. 
Deputado Eliseu Resende, Presidente.

lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião
ordinária realizada hoje,concluiu, unanimemente, pela
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamen
tária do Projeto de Lei n° 5.736/01 , nos termos do pare
cer do relator, Deputado Antonio Cambraia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Resende,Presidente; Fábio Souto e Paulo

Bernardo, Vice-Presidentes; Antonio Cambraia,
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ponsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.o 101, de
2000). Este assim dispõe:

"Ar!. 14. A concessão ou ampliação de
incentivo ou benefício de natureza tributária
da qual decorra renúncia de receita deverá
estar acompanhada de estimativa do impac
to orçamentário-financeiro no exercício em
que deva iniciar sua vigência e nos dois se
guintes, atender ao disposto na lei de diretri
zes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimativa
de receita da lei orçamentária, na forma do
art. 12, e de que não afetará as metas de re
sultados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias;

/1- estar acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, pro
veniente da elevação de alíquotas, amplia
ção da base de cálculo, majoração ou cria
ção de tributo ou contribuição;

§ 1°A renúncia compreende anistia, re
missão, subsídio, crédito presumido, conces
são de isenção em caráter não geral, altera
ção de alíquota ou modificação da base de
cálculo que implique redução discriminada de
tributos ou contribuições, e outros benefícios
que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2° Se o ato de concessão ou ampli
ação do incentivo ou benefício de que trata
o caput deste artigo decorrer da condição
contida no inciso fi, o benefício só entrará
em vigor quando implementadas as medi
das referidas no mencionado inciso".

A proposição em tela, portanto, não pode ser
considerada adequada, financeira e orçamentária
mente, à luz do dispositivo da LDO/2002 supracita
do, por configurar renúncia de receitas, não tendo
sido satisfeito qualquer dos requisitos compensatóri
os alternativos, exigidos pelo art. 14 da Lei de Res
ponsabilidade Fiscal.

Assim, fica prejudicado o exame da matéria
quanto ao mérito.

Pelo exposto, voto pela inadequação financeira
e orçamentária do Projeto de lei n° 7.087, de 2002, fi
cando prejudicada a apreciação do seu mérito.

Sala da Comissão, 29 de julho de 2003. - Depu
tado Carlito Merss, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordiné.:ria realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela inadequação financeira e orçamentária do
Projeto de Lei n° 7.087/02, nos termos do parecer do
relator, Deputado Carlito Merss.

EstivHram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Resende, Presidente; Fábio Souto e Pau

lo Bernardo,Vice-Presidentes; Antonio Cambraia,
Armando Monteiro, Carlos Willian, Cezar Schirmer,
Colbert Martins, Coriolano Sales, Félix Mendonça,
João Correia, José Militão, José Pimentel, Jovino
Cândido, Luiz Carlos Hauly, Luiz Carreira, Max Ro
senmann, Paulo Afonso, Pedro Novais, Professor Ira
puan Teixeira, Promotor Afonso Gil, Vignatti, Wasny
de Roure, Veda Crusius, Bismarck Maia, José Carlos
Elias, Luciano Castro, Reinaldo Betão e Roberto Ba
lestra.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. - Depu
tado Eliseu Resende, Presidente.

PROJETO DE LEI W 415-A, DE 2003
(Do Sr. João Leão)

Concede benefício fiscal às pessoas
jurídicas que doarem mercadorias às
ações voltadas à segurança alimentar nu
tricional e ao combate à fome; tendo pa
recer da Comissão de Finanças e Tributa
ção pela incompatibilidade e inadequa
ção financeira e orçamentária (relator:
DEP. HENRIQUE AFONSO).

Despacho: Às Comissões de Finan
ças e Tributação; e de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54).

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24/1

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças
e Tributação

I - Relatório

o Projeto de Lei n° 415, de 2003 propõe a deso
neração fiscal de doações feitas por pessoa jurídica
ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza bem
como a dedutibilidade de 10% (dez por cento) do va-
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lor das mercadorias doadas na apuração do lucro tri
butável pelo Imposto deRenda da Pessoa Jurídica.

o feito vem a esta Comissão, na forma regimen
tal, para verificação prévia da compatibilidade ou ade
quação financeira e orçamentária.

É o relatório.

11- Voto

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to, inicialmente apreciar a proposição quanto à sua
compatibilidade ou adequação com o plano plurianu
al, a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento anu
al e as normas pertinentes à receita e despesa públi
cas, nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados (RI, arts. 32, IX, "h" e 53,11) e de Nor
ma Interna da Comissão de Finanças e Tributação,
que "estabelece procedimentos para o exame de
compatibilidade ou adequação orçamentária e finan
ceira", aprovada pela CFT em 29 de maio de 1996.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2003 (Lei
n° 10.524, de 25 de julho de 2002), em seu Art. 84,
condiciona a aprovação de lei que conceda ou amplie
incentivo ou benefício de natureza tributária, acarre
tando renúncia de receita, ao cumprimento do dispos
to no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que
exige estar a proposição acompanhada de estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em
que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, as
sim como sua compatibilidade com o cumprimento
das metas fiscais estabelecidas na lei de diretrizes or
çamentárias e o atendimento de pelo menos uma de
duas condições alternativas.

Uma condição é que o proponente demonstre
que a renúncia foi considerada na estimativa de recei
ta da lei orçamentária e que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias. Outra condição, alternativa,
é que a proposição esteja acompanhada de medidas
de compensação, no período mencionado, por meio
do aumento de receita, proveniente da elevação de
alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição, o benefício po
dendo entrar em vigor somente se implementadas
tais medidas.

O presente projeto propõe que a admitida re
núncia de receitas federais, decorrente dos benefíci
os propostos, sejam custeadas por fontes financiado-

ras da reserva de contingência, salvo se verificado ex
cesso de arrecadação dos tributos e contribuições
objeto da desoneração, citando em sua justificativa a
adoção da mesma medida em dois diplomas legais
de iniciativa do Executivo. Ocorre, no entanto, que
medida dessa natureza não encontra amparo na Lei
de Responsabilidade Fiscal, independentemente de
já ter sido proposta pelo Executivo e aprovada pelo
Legislativo.

De fato, o art. 14 da LRF deixa claro que tal me
dida não satisfaz nenhuma das duas únicas condi
ções alternativas necessárias para tornar uma con
cessão ou ampliação de incentivo ou benefício de na
tureza tributária, da qual decorra renúncia de receita,
compatível e adequado orçamentária e financeira
mente, como acima descritas e as quais entendemos
taxativas em suas prescrições.

Assim, consideramos não atendidos os requisi
tos exigidos em Lei, com os benefícios fiscais propos
tos possuindo admitidopotencial de comprometimen
to das metas fiscais para o presente e os dois próxi
mos exercícios financeiros, estabelecidas pela LDO
de 2003, razão pela qual reputamos a proposição in
compatível e inadequada financeira e orçamentaria
mente.

Pelo exposto, voto pela Incompatibilidade e Inade
quação orçamentária e financeira do Projeto de Lei N°
415, de 2003, ficando, assim, prejudicada a apreciação
de seu mérito.

Sala da Comissão, 31 de julho de 2003. ~. De
putado Henrique Afonso, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela incompatibilidade e inadequação financeira e
orçamentária do Projeto de Lei na 415/03, nos termos
do parecer do relator, Deputado Henrique Afonso.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Resende,Presidente; Fábio Souto e Paulo Ber
nardo,Vice-Presidentes; Antonio Cambraia, Armando
Monteiro, Carlos Willian, Cezar Schirmer, Colbert
Martins, Coriolano Sales, Félix Mendonça, João Cor
reia, José Militão, José Pimentel, Jovino Cândido,
Luiz Carlos Hauly, Luiz Carreira, Max Rosenmann,
Paulo Afonso, Pedro Novais, Professor Irapuan Tl3ixei
ra, Promotor Afonso Gil, Vignatti, Wasny de Roure,



PROJETO DE LEI N° 537-A, DE 2003
(Do Sr. Feu Rosa)

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. - Depu
tado Eliseu Resende, Presidente.
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Veda Crusius, Bismarck Maia, José Carlos Elias, Luci- compatibilidade ou adequação com o plano plurianu-
ano Castro, Reinaldo Betão e Roberto Balestra. ai, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento

anual, nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados (RI, arts. 32, IX, "h" e 53,11) e de Nor
ma Interna da Comissão de Finanças e Tributação,
que "estabelece procedimentos para o exame de
compatibilidade ou adequação orçamentária e finan
ceira", aprovada pela CFT em 29 de maio de 1996.

Estabelece isenção de IPI e do 11
para as doações destinadas a institui
ções de assistência social, sem fins lu
crativos; tendo parecer da Comissão de
Finanças e Tributação pela inadequa.ção
financeira e orçamentária (relator: DEP.
ARMANDO MONTEIRO).

Despacho: Às Comissões de Finan
ças e Tributação e de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54 Ricd).

Apreciação: Proposição sujeita à apreci
ação conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Fi
nanças e Tributação

I - Relatório

Com a proposição em epígrafe, pretende-se
isentar, do Imposto sobre Produtos Industializados e
do Imposto de Importação, as doações feitas, por'~rt.

14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefí
cio de natureza tributária da qual decorra renúncia de
receita deverá estar acompanhada de estimativa do
impacto orcamentário-financeiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, aten
der ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a
pelo menos uma das seguintes condições: pessoas
físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, desti
nadas a instituições de assistência social, sem fins lu
crativos. O Projeto é a reapresentação do PL na 5391 ,
de 2001, proposto na legislatura anterior, pelo então
Deputado Marcos Cintra.

O feito vem a esta Comissão, na forma regimen
tal, para verificação prévia da compatibilidade ou ade
quação financeira e orçamentária, não tendo sido
apostas emendas no prazo regimental.

É o relatório.

1- Voto

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to, inicialmente apreciar a proposição quanto à sua

A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2003 (Lei
n° 10.524, de 25 de julho de 2002), em seu Art. 84,
condiciona a aprovação de lei ao cumprimento do art.
14 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

'~J1. 84. O projeto de lei ou medida
provisória que conceda ou amplie incentivo
ou benefício de natureza tributária só será
aprovado ou editado se atendidas as exi
gências do art. 14 da Lei Complementar na
101, de 2000.

§ 1°Aplica-se à lei ou medida provi
sória que conceda ou amplie incentivo ou
benefício de natureza financeira as mes
mas exigências referidas no caput, po
dendo a compensação, alternativamente,
dar-se mediante o cancelamento, pelo
mesmo período, de despesas em valor
equivalente. "

Por sua vez, o art. 14 da Lei de Responsabilida
de Fiscal (Lei Complementar na 101, de 04.05.00),
determina:

I - demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimativa
de receita da lei orçamentária, na forma do
art. 12, e de que não afetará as metas de re
sultados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumentO de receita, pro
veniente da elevação de alíquotas, amplia
ção da base de cálculo, majoração ou cria
ção de tributo ou contribuição.

§ 1° A renúncia compreende anistia,
remissão, subsídio, crédito presumido, con
cessão de isenção em caráter não geral, al
teração de alíquota ou modificação de base
de cálculo que implique redução discrimina
da de tributos ou contribuições, e outros be-
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nefícios que correspondam a tratamento di
ferenciado.

§ 2° Se o ato de concessão ou am
p�iação do incentivo ou benefício de que
trata o caput deste artigo decorrer da
condição contida no inciso 11, o benefício
só entrará em vigor quando implementa
das as medidas referidas no mencionado
inciso."

Assim, do ponto de vista preliminar da com
patibilidade ou adequação orçamentária e finance
ira, verifica-se que é pressuposto incontornável,
da aprovação de projeto de lei que conceda ou
amplie incentivo ou benefício de natureza tributá
ria, que a proposição se faça acompanhar de esti
mativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes, atender ao disposto na lei de dire
trizes orçamentárias e cumprir uma de duas condi
ções alternativas.

Uma condição é que o proponente demonstre
que a renúncia foi considerada na estimativa de re
ceita da lei orçamentária e que não afetará as me
tas de resultados fiscais previstas no anexo pró
prio da lei de diretrizes orçamentárias. Outra con
dição, alternativa, é que a proposição esteja acom
panhada de medidas de compensação, no período
mencionado, por meio do aumento de receita, pro
veniente da elevação de alíquotas, ampliação de
base de cálculo, majoração ou criação de tributo
ou contribuição, o benefício só podendo entrar em
vigor quando implementadas as medidas referi
das.

Sucúmbe a essa regra o projeto em análise;
de fato, nenhuma das duas condições alternativas
citadas são cumpridas, tampouco são apresenta
das estimativas do impacto orçamentário-financei
ro da isenção proposta, por três exercícios conse
cutivos, comprovando a imaterialidade desse im
pacto fiscal. Dessa forma, inadequado reputa-se o
presente Projeto, nos termos dos dispositivos le
gais supramencionados.

Pelo exposto, Voto Pela Inadequação Orçamen
tária e Financeira do Projeto de Lei N° 537, de 2003.

Sala da Comissão, em 24 de junho de 2003.
Deputado Armando Monteiro Neto, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela inadequação financeira e orçamentária do
Projeto de Lei na 537/03, nostermos do parecer do re
lator, Deputado Armando Monteiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Eliseu Resende,Presidente; Fábio Souto e Paulo
Bernardo,Vice-Presidentes; Antonio Cambraia, Arman
do Monteiro, Carlos Willian, Cezar Schirmer, Colbert
Martins, Coriolano Sales, Félix Mendonça, João Corre
ia, José Militão, José Pimentel, Jovino Cândido, Luiz
Carlos Hauly, Luiz Carreira, Max Rosenmann, Paulo
Afonso, Pedro Novais, Professor Irapuan Teixeira, Pro
motorAfonso Gil, Vignatti, Wasny de Roure, Veda Cmsi
us, Bismarck Maia, José Carlos Elias, Luciano Castro,
Reinaldo Betão e Roberto Balestra.

Sala da Comissão, em 6 de agosto de 2003. 
Deputado ELlSEU RESENDE, Presidente.

DESIGNAÇÃO

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

O Presidente da Comissão, Deputado José Ja
nene, fez a seguinte designação de relatoria nesta
data:

DESIGNAÇÃO

Ao Deputado Gervásio Silva
PROJETO DE LEI N° 1.044/03 - do Sr. Bernardo

Ariston - que "torna obrigatória a instalação de dispo
sitivos eletrônicos para controle do acesso aos tan
ques de armazenamento nos postos revendedores
de combustíveis automotivos de todo o País:'

Ao Deputado João Pizzolatti

PROJETO DE LEI N° 4.345/01 - do Sr. Luciano
Zica - que "revoga o art. 64 da Lei na 9.478, de 6 de
agosto de 1997, que trata da criação de subsidiárias
da Petróleo brasileiro SA - PETROBRÁS:'

Sala da Comissão, em 25 de junho de 2003. 
Damaci Pires de Miranda, Secretária

(Encerra-se a sessão âs 19 horas e 37
minutos.)



MESA DIRETORA

Presidente:
JOÃO PAULO CUNHA - PT - SP

1° Vice-Presidente:
INOCÊNCIO OLIVEIRA - PFL - PE

2° Vice-Presidente:
LUIZ PIAUHYLlNO - PTB - PE

1° Secretário:
GEDDEL VIEIRA LIMA - PMDB - BA

2° Secretário:
SEVERINO CAVALCANTI- PP - PE

3° Secretário:
NILTON CAPIXABA - PTB - RO

4° Secretário:
CIRO NOGUEIRA - PFL - PI

1° Suplente de Secretário:
GONZAGA PATRIOTA - PSB - PE

2° Suplente de Secretário:
WILSON SANTOS - PSDB - MT

3° Suplente de Secretário:
CONFÚCIO MOURA - PMDB - RO

4° Suplente de Secretário:
JOÃO CALDAS - PL - AL

LíDERES E VICE·lÍDERES

PT
Líder: NELSON PELLEGRINO

Vice-Líderes:
Arlindo Chinaglia, Ary Vanazzi, Carlito Merss, Devanir Ribeiro,
Fátima Bezerra, Fernando Ferro, Gilmar Machado, Henrique
Fontana, Iriny Lopes, Ivan Valente, João Magno, Lindberg Farias,
Luci Choinacki, Luiz Sérgio, Maurício Rands, Paulo Bernardo,
Paulo Delgado, Paulo Pimenta, Paulo Rocha, Rubens Otoni,
TeIma de Souza, Walter Pinheiro e Zezéu Ribeiro.

PFL
Líder: JOSÉ CARLOS ALELUIA

Vice-Líderes:
Rodrigo Maia (1° Vice), José Thomaz Nonô, Roberto Brant, Murilo
Zauith, Kátia Abreu, José Roberto Arruda, Luiz Carlos Santos,
José Rocha, Antônio Carlos Magalhães Neto, Onyx Lorenzoni,
Gilberto Kassab, Ronaldo Caiado, Abelardo Lupion, Paulo Bauer,
Pauderney AveJino, Nice Lobão, Machado e Moroni Torgan.

PMDB
Líder: EUNíCIO OLIVEIRA

Vice-Líderes:
Mendes Ribeiro Filho, Sandra Rosado, Joâo Correia, Benjamin
Maranhão, Asdrubal Bentes, André Luiz, Adelor Vieira, Osvaldo
Biolchi, Carlos Eduardo Cadoca, Dr. Pinotti, Alberto Fraga,
Gustavo Fruet, Leandro Vilela, Osmar Serraglio, Wladimir Costa,
Mauro Benevides e Henrique Eduardo Alves.

PSDB
Uder: JUTAHY JUNIOR

Vice-Líderes:
Custódio Mattos (1° Vice), Sebastião Madeira, Carlos Alberto
Leréia, Eduardo Gomes, Antonio Carlos Mendes Thame, Antonio

Carlos Pannunzio, Nilson Pinto, Rose de Freitas, Luiz Carlos
Hauly, Bismarck Maia, João Almeida, Átila Ura, Bosco Costa,
Walter Feldman, Alberto Goldman e Aloysio Nunes Ferreira.

PTB
Llder: ROBERTO JEFFERSON

Vice-LIderes:
Fernando Gonçalves (1° Vice), José Militão, Félix Mendonça,
Arnaldo Faria de Sá, Ricarte de Freitas, Nelson Marquezelli,
Eduardo Seabra, Josué Bengtson, José Carlos Elias, Ricardo
Izar, Pastor I~einaldo e José Múcio Monteiro.

PP
Líder: PEDRO HENRY

Vice-Líderes:
Celso Russomanno (1° Vice), José Unhares, Francisco Dornelles,
Romel Anizio, Ivan RanzoJin, Francisco Appio, Mário Negromonte,
Herculano Anghinetti, Ricardo Fiuza, Ricardo Barros e Sandes
Júnior.

Bloco PL, PSL
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Vice-Líderes:
Bispo Rodrigues, Sandro Mabel, Lincoln Portela, Humberto
Michiles, Coronel Alves, Milton Monti, Jaime Martins, Miguel de
Souza, Almir Moura e Roberto Pessoa.

PSB
Líder: EDUARDO CAMPOS

Vice-Líderes:
Renato Casagrande (1° Vice), Janete Capiberibe, Paulo Baltazar,
Edson Ezequiel, Dr. Evilásio, Isaías Silvestre e Takayama.

PPS
Líder: ROBERTO FREIRE

Vice-Líderes:
Colbert Martins (1° Vice), Nelson Proença, Leônidas Cristino,
Geraldo Resende, Dimas Ramalho e Agnaldo Muniz.

PDr
Líder: NEIVA MOREIRA

Vice-LIderes:
Dr. Hélio (1 °Vice), Alceu Collares, Manato e Dr. Rodolfo Pereira.

PCdoB
Llder: INÁCIO ARRUDA

Vice-Líderes:
Jandira Feghali, Daniel Almeida e Vanessa Grazziotin.

PRONA
Llder:

PV
Llder:

Liderança do Governo
Llder: ALDO REBELO

Vice-Líderes:
Professor Luizinho, Beto Albuquerque, Sigmaringa Seixas,
Vicente Caseione e Renildo Calheiros.



Amazonas

DEPUTADOS EM EXERCíCIO

Roraima
Alceste Almeida - PMDB
Almir Sá - PL
Dr. Rodolfo Pereira - PDT
Francisco Rodrigues - PFL
Luciano Castro - PL
Maria Helena - PMDB
Pastor Frankembergen - PTB
Suely Campos - PP

Amapá
Antonio Nogueira - PT
Coronel Alves - PL
Davi Alcolumbre - PDT
Dr. Benedito Dias - PP
Eduardo Seabra - PTB
Hélio Esteves - PT
Janete Capiberibe - PSB
Valdenor Guedes - PP

Pará
Anivaldo Vale - PSDB
Ann Pontes - PMDB
Asdrubal Bentes - PMDB
Babá - PT
Jader Barbalho - PMDB
José Priante - PMDB
Josué Bengtson - PTB
Nicias Ribeiro - PSDB
Nilson Pinto - PSDB
Paulo Rocha - PT
Raimundo Santos - PL
Vic Pires Franco - PFL
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zé Lima - PP
Zenaldo Coutinho - PSOB
Zequinha Marinho - PTB

Atila Lins - PPS
Carlos Souza - PL
Francisco Garcia - PP
Humberto Michiles - PL
Lupércio Ramos - PPS
Pauderney Avelino - PFL
Silas Câmara - PTB
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz - PPS
Anselmo - PT
Casara - PSOB
Confúcio Moura - PMDB
Eduardo Valverde - PT
Marinha Raupp - PMDB
Miguel de Souza - PL
Nilton Capixaba - PTB

Acre
Henrique Afonso - PT
João Correia - PMOB
João Tota - PP
Júnior Betão - PPS
Nilson Mourão- PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Ronivon Santiago - PP
Zico Bronzeado - PT

Tocantins
Darci Coelho - PFL
Eduardo Gomes - PSDB
Homero Barreto - PTB
Kátia Abreu - PFL
Mauricio Rabelo - PL

Osvaldo Reis - PMDB
Pastor Amarildo - PSB
Ronaldo Dimas - PSDB

Maranhão
Antonio Joaquim - PP
César Bandeira - PFL
Clóvis Fecury - PFL
Costa Ferreira - PFL
Dr. Ribamar Alves - PSB
Gastão Vieira - PMOB
João Castelo - PSOB
Luciano Leitoa c PDT
Neiva Moreira" PDT
Nice Lobão - PFL
Paulo Marinho - PL
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMOB
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Terezinha Fernandes - PT
Wagner Lago - POT
Washington Luiz - PT

Ceará
Almeida de Jesus - PL
Anibal Gomes - PMOB
Antonio Cambraia - PSDB
Ariosto Holanda - PSOB
Arnon Bezerra - PSOB
Bismarck Maia - PSDB
Eunício Oliveira - PMDB
Gonzaga Mota - PSOB
Inácio Arruda - PCdoB
João Alfredo - PT
José Linhares - PP
José Pimentel - PT
Léo Alcântara - PSOB
Leônidas Cristino - PPS
Manoel Salviano - PSDB
Mauro Benevides - PMOB
Moroni Torgan - PFL
Pastor Pedro Ribeiro - PTB
Roberto Pessoa - PL
Rommel Feijó - PSOB
Vicente Arruda - PSOB
Zé Gerardo - PMOB

Piaui
Átila Lira - PSDB
B. Sá - PPS
Ciro Nogueira - PFL
Júlio Cesar - PFL
Marcelo Castro - PMDB
Moraes Souza - PMOB
Mussa Demes - PFL
Nazareno Fonteles - PT
Paes Landim - PFL
Promotor Afonso Gil - PCdoB

Rio Grande do Norte
Alvaro Dias - PDT
Fátima Bezerra - PT
Henrique Eduardo Alves - PMDB
Lavoisier Maia - PSB
Múcio Sá - PTB
Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PMOB

Paraiba
Adauto Pereira - PFL
Benjamin Maranhão - PMOB
Carlos Dunga - PTB
Enivaldo Ribeiro - PP
Inaldo Leitão - PL



Lúcia Braga - PMN
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PTB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PFL
Joaquim Francisco - PTB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PTB
Marcos de Jesus - PL
Maurício Rands - PT
Miguel Arraes - PSB
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Corrêa - PP
Raul Jungmann - PMDB
Renildo Calheiros - PCdoB
Ricardo Fiuza - PP
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - PTB
Severino Cavalcanti - PP

Alagoas
Benedito de Lira - PP
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas - PL
João Lyra - PTB
José Thomaz Nonô - PFL
Maurício Quintella Lessa - PSB
Olavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófilo - PFL

Sergipe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - PT
Jorge Alberto - PMDB
Machado - PFL
Mendonça Prado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto - PFL
AroldoCedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Coriolano Sales - PFL
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PTB
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabriel/i - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PFL
João Leão - PL

Jonival Lucas Junior - PTB
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PFL
José Rocha - PFL
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - PFL
Marcelo Guimarães Filho - PFL
Mário Negromonte - PP
Milton Barbosa - PFL
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PFL
Reginaldo Germano - PFL
Robério Nunes - PFL
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Athos Avelino - PPS
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PSB
Carlos Mel/es - PFL
Carlos Mota - PL
Carlos Willian - PSB
César Medeiros - PT
Cleuber Carneiro - PFL
Custódio Mattos - PSDB
Dr. Francisco Gonçalves - PTB
Edmar Moreira - PL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Herculano Anghinetti - PP
Ibrahim Abi-ackel - PP
Isaías Silvestre - PSB
Ivo José - PT
Jaime Martins - PL
João Magalhães - PTB
João Magno - PT
João Paulo Gomes da Silva - PL
José Militão - PTB
José Santana de Vasconcellos - PL
Júlio Delgado - PPS
Lael Varella - PFL
Leonardo Mattos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Marcello Siqueira - PMDB
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Maria do Carmo Lara - PT
Mário Assad Júnior ~ PL
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair - PT
Osmânio Pereira - PTB
Patrus Ananias - PT
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra" PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Roberto Brant - PFL
Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
Ronaldo Vasconcellos - PTB
Saraiva Felipe - PMDB



Sérgio Miranda - PCdoB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgilio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PSDB

Espirito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
José Carlos Elias - PTB
Manato - PDT
Marcelino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
NUton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
RoSe de Freitas - PSDB

Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PP
Almerinda de Carvalho - PSB
Almir Moura - PL
André Luiz - PMDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Arolde de Oliveira - PFL
Bernardo Ariston - PSB
Bispo Rodrigues - PL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PT
Deley- PV
Dr. Heleno - PP
Edson Ezequiel - PSB
Eduardo CUnha - PP
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - PT
Fernando Gonçalves - PTB
Francisco Dornelles - PP
Jair Bolsonaro - PTB
Jaridira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSL
Jorge Bittar - PT
José Divino - PMDB
Josias Quintal - PSB
Juiza Denise Frossard - PSDB
Jul.io Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Lihdberg Farias - PT
Luiz Sérgio - PT
Maria Lucia - PMDB
Miriam Reid - PSB
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bornier - PSB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Renato Cozzolino - PSC
Robertp Jefferson - PTB
Rodrig() Maia- PFL
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB
Sandro Matos - PSB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMDB

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB
Amauri Robledo Gasques - PRONA
Angela Guadagnin - PT
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT

-AI.LJ.. _

Arnaldo Faria de Sá - PTB
Bispo Wanderval - PL
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Evilásio - PSB
Dr. Hélio - PDT
Dr. Pinotti - PMDB
Durval Orlato - PT
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Gilberto Kassab - PFL
Gilberto Nascimento - PSB
Iara Bernardi - PT
IIdeu Araujo - PRONA
Ivan Valente - PT
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PSB
JoãO BatiSta - PFL
João Herrmann Neto - PPS
João Paulo Cunha - PT
José Eduardo Cardozo - PT
José Mentor - PT
Jovino Cândido - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciano Zica - PT
Luiz Antonio Fleury - PTB
Luiz CarloS Santos - PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
Marcelo OrUz - 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 - PRONA
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 - PRONA
Vicente Cascione - PTB
Vicenlinho - PT
Walter Feldman - PSDB
Zulaiê Cobra - PSOB

Mato Grosso
Cartos Abicalil - PT
Celcita Pinheiro - PFL
Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Rogério Silva - PPS
Thehna de Oliveira - PSDB
Welinton Fagundes - PL
Wilson Santos - PSDB



Distrito Federal
Alberto Fraga - PMDB
José Rajão - PSDB
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PT
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tatíco - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PMDB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PTB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PP
Luiz Bittencourt - PMDB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Chaves - PMDB
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PL
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PTB
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo lauith - PFL
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSDB
Alex Canziani - PTB
André lacharow - PDT
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestrí - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo- PT
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Ora. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PMDB
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
José Borba - PMDB
José Carlos Martinez - PTB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odflio Balbínotti - PMDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMDB
Paulo Bernardo - PT
Ricardo Barros - PP
Selma Schons - PT
Takayama - PSB

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMDB
Carlito Merss - PT
Edison Andrino - PMDB

Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PP
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeim - PT
Leodegar Ti 3coski - PP
Luci Choina<:ki - PT
Mauro Pass·Js - PT
Paulo Afonso - PMDB
Paulo Bauer - PFL
Serafim Venzon - PSDB
Vignatti - PT
lonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Alceu Collares - PDT
Ary Vanazzi - PT
Augusto Nardes - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Darcfsio Perondi - PMOB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sartori - PMDB
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - PT
Luis Carlos Heinze - PP
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMOB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Tarcisio limmermann - PT
Veda Crusius - PSDB



'I vaga

Jovino Cândido

Inácio Arruda

Pastor Amarildo

Takayama

Geraldo Thadeu
Júnior Betão

Mário Heringer
Pompeo de Mattos

Professor Irapuan Teixeira

Carlos Abicalil
Ivo José

Nilson Mourão
Patrus Ananias

Vignatti

1 vaga

Casara

Darci Coelho
José Roberto Arruda

Kátia Abreu

Vic Pires Franco

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Alberto Fraga
Confúcia Moura
Marinha Raupp

Mauro Lopes
1 vaga

Joaquim Francisco· va!Ja do
PFL

José Múcio Monteiro - va!Ja do
PSDB

Pastor Reinaldo
Tatico

Zequinha Marinho

Almir Sá
Helena Silva

João Leão

PT

PFL

PSDB

PMDB

Edson Duarte

PSB

PPS
B.Sá
Cezar Silvestri

PDT

PV

Álvaro Dias· vaga do PSB
Dr. Rodolfo Pereira
Luciano Leitoa

PRONA
Elimar Máximo Damasceno

Renato Casagrande
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Alceste Almeida
Ann Pontes
Asdrubal Bentes
Jader Barbalho
Maria Helena

PCdoB
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

JosUé Bengtson

Nelson Marquezelli

Celcita Pinheiro
Francisco Rodrigues
Pauderney Avelino
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Anivaldo Vale

PL
Roberto Pessoa· vaga do PFL
Welinton Fagundes
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

José Carlos Elias

Anselmo
Babá
Henrique Afonso
Paulo Rocha
Terezinha Fernandes
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 697816979/6981
FAX: 318-2142

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Presidente: Átila Lins (PPS)
1° Vice-Presidente: Rogério Silva (PPS)
2° Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PTB)
3° Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDT)
Titulares Suplentes

Júlio Redecker

Julio Semeghini

Augusto Nardes

João Lyra

Enivaldo Ribeiro

Nelson Meurer
Nilton Baiano

Alberto Fraga
Darcísio Perondi

José Borba
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga

Pedro Chaves
Raul Jungmann

Adauto Pereira
Carlos Melles

Cleuber Carneiro
Fábio Souto

Francisco Rodrigues

Júlio Cesar

Anselmo
Hélio Esteves

João Magno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nilson Mourão
Rubens Otoni

Vignatti
Zico Bronzeado

1 vaga

Lael Varella

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Rose de Freitas

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Arnon Bezerra

PFL

Confúcio Moura
Jader Barbalho
Leandro Vilela· vaga do PSDB
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Moraes Souza· vaga do PL
Odflio Balbinotti
Silas Brasileiro
Waldemir Moka
Zé Gerardo • vaga do PL

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PMDB

PT

PTB

Adão Pretto
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Leonardo Monteiro
Luci Choinacki
Odair
Orlando Desconsi
Zé Geraldo

Abelardo Lupion
João Carlos Bacelar
KátiaAbreu
Ronaldo Caiado
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PP

Carlos Dunga

Benedito de Ura • vaga do
PSDB
Cleonâncio Fonseca· vaga do
PSDB
Dilceu Sperafico • vaga do PFL
Érico Ribeiro
Francisco Turra
Leonardo Vilela· vaga do PFL
Luis Carlos Heinze
Nélio Dias· vaga do PSB
Roberto Baleslra • vaga do PC
doB
Romel Anizio • vaga do PSDB
Zé Lima· vaga do PFL
Zonta

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL
Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
3° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
Titulares Suplentes



Nicias Ribeiro
Rose de Freitas
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Antonio Joaquim
Suely Campos - vaga do PFL
Valdenor Guedes
Zé Uma

PP

Eduardo Gomes
Nilson Pinto

Thelma de Oliveira· vaga do
PSB

Zenaldo Coutinho

Dr. Benedito Dias
João Tota

Mário Negromonte

José Carlos Araújo
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Júlio Cesar
Marcos Abramo· vaga do
PT
Murilo Zauith • vaga do PT
Pedro Irujo • vaga do PV
1 vaga

José Thomaz Nonô
Machado

Milton Barbosa
Paulo Magalhães

Zelinda Novaes • vaga do PV

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Confúcio Moura

Mendes Ribeiro Filho
Moreira Franco
Wladimir Costa

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

1 vaga

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Bismarck Maia - vaga do PMDB
João Campos
João Castelo

Professora Raquel Teixeira

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

PTB

Antonio Joaquim

José Unhares
Julio Lopes

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSDB

Alexandre Santos· vaga do
PSDB
Eduardo Cunha
Ricardo Barros
Sandes Júnior
Valdenor Guedes

Adelor Vieira
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
José Priante

Vieira Reis

(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghini
Narcio Rodrigues
Nilson Pinto
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

1 vaga

Jaime Martins

Luciano Leitoa

Agnaldo Muniz

Pastor Frankembergen
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
1 vaga

Coronel Alves
Humberto Michiles - vaga do

PFL

PL

PTB

Maurício Rabelo - vaga do PTB
PSB

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

1 vaga

Josué Bengtson

Ricarte de Freitas

Zequinha Marinho

PPS

PDT

PRONA

Davi Alcolumbre

Átila Uns
Rogério Silva· vagado PT

Janete Capiberibe

(Deputado do PC do B ocupa
a vaga)

PCdoB
Perpétua Almeida· vaga do
PSB
Vanessa Grazziotin

Carlos Souza

Luciano Castro· vaga do PFL

Miguel de Souza - vaga do
PSDB
Raimundo Santos

PCdoB

Secretário(a): Márcio Vargas
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 55
Telefones: 318-6998318-6999 E 6970
FAX: 318-2145

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Corauci Sobrinho (PFL)
1° Vice-Presidente: Sandes Júnior (PP)
2° Vice-Presidente: Vieira Reis (PMDB)
3° Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes

PV
Edson Duarte

IIdeu Araujo

Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin • vaga do

PMDB

PV

Alexandre Cardoso
Pastor Amarildo

Renato Casagrande

B.Sá
Rogério Silva

André Zacharow

Davi Alcolumbre

Antonio Cruz
Elaine Costa

Josué Bengtson
Marcus Vicente - vaga do PP

Pastor Pedro Ribeiro
PL

José Santana de Vasconcellos 
vaga do PFL

Marcos de Jesus

Neucimar Fraga

Oliveira Filho
Ricardo Rique • vaga do PSDB

PDT

PPS

PSB

PRONA

Jamil Murad

Dr. Hélio
(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

Iris Simões
José Carlos Martinez
Ricardo Izar
Silas Câmara

Almir Moura

Bispo Wanderval
Mário Assad Júnior - vaga
doPMDB
Maurício Rabelo
Paulo Marinho· vaga do PT
Raimundo Santos· vaga do
PT

Edson Ezequiel
Jefferson Campos
Luiza Erundina
Takayama - vaga do PMDB

Geraldo Thadeu
Nelson Proença

Sarney Filho

César Bandeira
Clóvis Fecuryl Vanderlei Assis

Costa Ferreira

Vanderlei Assis

Wasny de Roure

Paulo Delgado

Rubinelli

Angela Guadagnin
Carlos Abicalil

Fernando Ferro
Gilmar Machado

Mauro Passos

Neyde Aparecida

PT

PFL
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Batista

Amauri Robledo Gasques

Jorge Bitlar
Luiz Couto
Mariângela Duarte
Vander Loubet
Walter Pinheiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
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João Mendes de Jesus·
vaga do PDT

(Deputado do PFL ocupa a (Deputado do PFL ocupa a vaga)
vaga)

PSL

Secretário(a}: Maria Ivone do Espírito Santo
LOcai: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 318-6906 A 6908
FAX: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: Luiz Eduardo Greenllalgll (PT)
1° Vice-Presidente: Patrus Ananias (PT)
2° Vice-Presidente: Eduardo Paes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Juiza Denise Frossard (PSDB)
Titulares Suplentes

Secretário(a}: Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala, sala 21
Telefones: 318-8322 A 318-6923
FAX: 318-2144

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS

Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
1° Vice-Presidente: Nelson Bornier (PSB)
2° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
3D Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
Titulares Supllentes

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

(Deputado do PFL oC\.Jlpa a
vaga)

PT

PL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Edmar Moreira Carlos Mota
lnaldo Leitão· vaga do PTB Helena Silva· vaga do PTB
Jaime Martins Raimundo Santos
João Paulo Gomes da Silva Wellington Roberto

PSB
Alexandre Cardoso Bernardo Ariston
Mauricio Quintella Lessa CariosWillian
Pastor Amarildo Gonzaga Patriota

PPS
Júlio Delgado Agnaldo Muniz
1 vaga Rogério Silva

PDT
Alceu Collares Manato
André Zacharow Severiano Alves

PCdoB
Sérgio Miranda Promotor Afonso Gil

PRONA
IIdeu Araujo Enéas

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

Vicente Cascione

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

César Medeiros
Chico Alencar

Colombo
Fátima Bezerra

João Alfredo
José Pimentel

Luiz Couto
Odair

Paulo Roclla
Wasllington Luiz

Coriolano Sales
Fernando de Fabinllo

Jairo Carneiro
Morani Torgan

Paes Landim
Pedro Irujo

Reginaldo Germano· vaga do
PTB

Rogério Teófilo
Zelinda Novaes

PFL
André de Paula
Antônio Carlos Magalllães Neto
Darci Coelho
José Roberto Arruda
Mendonça Prado· vaga do PP
Ney Lopes

Paulo Magalhães· vaga do PP

Robson Tuma
Rodrigo Maia
VilmarRocha

PT
Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greenllalgll
Mauricio Rands
Patrus Ananias
Paulo Pimenta
Professor Luizinllo
Rubinelli
Sigmaringa Seixas

Sandes Júnior
(Deputado do PMDB ocupa

ia vaga)

PMDB
Asdrubal Bentes
José Divino
José Ivo Sartori
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Osmar Serraglio
Sandra Rosado
Wilson Santiago

PSDB
Aloysio NUnes Ferreira
Bosco Costa
Eduardo Paes
João Campos
Juiza Denise Frossard
Vicente Arruda
Wilson Santos
Zenaldo Coutinho, vaga do PP

PP
Ibrallim Abi-ackel
Ricardo Fiuza
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PTB
Antonio Cruz
Edna Macedo
Roberto Magalhães

Cezar Schirmer
Eliseu Padilha

João Matos
Maura Benevides

Odflio Balbinolti
Osvaldo Biolchi

Paulo Afonso
Paulo Uma

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio

Átila Ura
Bonifácio de Andrada

Custódio Mattos
Nicias Ribeiro

1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Enivaldo Ribeiro

Ivan Ranzolin

Ricardo Barros

Jair Bolsonaro
Luiz Antonio Fleury

Ricarte de Freitas

Anselmo
César Medeiros
Fernando Gabeira
João Alfredo
Luciano Zica • vaga do PL
Luiz Alberto· vaga do PL
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PFL
Paes Landim
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

(Deputado do PV ocupa a vaga)

PMDB
Ann Pontes
José Borba
Luiz Bitlencourt

PSDB

Casara

(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PP
Celso Russomanno • vaga do PT

Julio Lopes

(Deputado do PSB ocupa a vaga)
PTB

Alex Canziani • vaga do PFL
Pastor Reinaldo

Ivan Valente
Leonardo Monteiro
Orlando Fantazzini

Vicentinho
Walter Pinheiro

Abelardo Lupion
Gervásio Silva

Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PV ocupa a

vaga)

Max Rosenmann
Moacir Micheletlo

Silas Brasileiro· vaga do PP
1 vaga

Antonio Carlos Mendes
Thame

Carlos Sampaio
ROnaldo Dimas

Ricardo Izar
Ronaldo Vasconcellos



João Almeida
José Rajão

Léo Alcântara

1 vaga

César Medeiros
Chico Alencar

Henrique Afonso
João Alfredo

Luciana Genro
Tarcisio Zimmermann

Dr. Pino!!i
Michel Temer

3 vagas

André de Paula
Carlos Melles

José Rocha
Machado· vaga do PC do B

Nice Lobão

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha· vaga do

PFL
Zequinha Marinho

1 vaga

Dr. Ribamar Alves

Philemon Rodrigues. vaga do
PL

Chico da Princesa

Roberto Pessoa· vaga do PFL

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PL

PT

PP

PFL

PPS

PSB

PSDB

PMDB

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PDT
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PCdoB

Inácio Arruda· vaga do PFL
Jandira Feghali

Tatico

Paulo Gouvêa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Rogério Silva

Dr. Evilásio

1 vaga

Perpétua Almeida

Fernando Gabeira
Iriny Lopes
Luiz Couto
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Orlando Fantazzini

José Linhares
NiI!on Baiano
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PTB
Marcus Vicente· vaga do PP

Pastor Reinaldo

Vicente Cascione
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Aloysio Nunes Ferreira
Bismarck Maia
Eduardo Barbosa
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Jairo Carneiro
Paes Landim
Paulo Magalhães
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

André Luiz
Leandro Vilela
Nelson Trad • vaga do PTB
Sandra Rosado
2 vagas

Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 318-7071 318-7075
FAX: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Enio Bacci (PDT)
1° Vice-Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
2° Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
3° Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

Luiz Carreira

Daniel Almeida

Takayama

Dimas Ramalho

Eduardo Sciarra

Iara Bernardi
Orlando Desconsi

Patrus Ananias

Roberto Gouveia

Dr. Rodolfo Pereira

Almir Moura
Remi Trinta (Licenciado)

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia

Sebastião Madeira

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Jackson Barreto· vaga do
PPS

Múcio Sá

Pedro Fernandes

Edson Duarte· vaga do PFL

Dr. Pinotti
Gustavo Fruet· vaga do PDT

Marcello Siqueira
Marinha Raupp

Wilson Santiago

PDT

João Tota
Ronivon Santiago

Júnior Betão

PP

PTB

PPS

Ricarte de Freitas

PSDB

Davi Alcolumbre
PCdoB

(Deputado do PSB ocupa a vaga)
PV

Sarney Filho· vaga do PFL
PSC

Renato Cozzolino • vaga do PFL

PFL
Claudio Cajado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PC do B
a
°v~:)

(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PL oC~~:a)

PMDB

PL
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PSB
Givaldo Carimbão
Janete Capiberibe. vaga do PC
doB
Miguel Arraes • vaga do PSDB
Nelson Bornier· vaga do PSDB
Sandro Matos. vaga do PP

Joaquim Francisco· vaga do
PFL
Pastor Frankembergen • vaga do
PL
Ronaldo Vasconcellos

PT

Barbosa Neto
(Deputado do PT ocupa a vaga)
2 vagas

Walter Feldman
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

AryVanazzi
Devanir Ribeiro
Durval Orlato
Maria do Carmo Lara· vaga do
PSDB
Reginaldo Lopes· vaga do PFL
Terezinha Fernandes· vaga do
PMDB
Zezéu Ribeiro· vaga do PFL
1 vaga

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 318-6929 A 6935
FAX: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR
Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PL)
Titulares Suplentes
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1 vaga

1 vaga

Enio Bacci

Edson Ezequiel

Nelson Proença

Jader Barbalho
Luiz Biltencourt

Osmar Serraglio
1 vaga

Colombo
Henrique Afonso
Lindberg Farias

Maria do Rosário
Mariângela Duarte

Selma Schons

Murilo Zauith
(Deputado do PL o(~upa a

vaga)
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
1 vaga

Clóvis Fecury

Costa Ferreira
Osvaldo Coelho· vaga do PSC
Rogério Teófilo • vaga do PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PMDB

PSB

Gastão Vieira
João Matos
Marinha Raupp· vaga do PP
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

PFL

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Celcita Pinheiro

César Bandeira ~ vaga do PP

PDT

1 vaga

Antônio Carlos Biffi
Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi· vaga do PFL
Ivan Valente· vaga do PPS
Neyde Aparecida
Paulo Rubem Santiago. vaga do
PP

PT

PMN

S.PART.
Lúcia Braga

Bernardo Ariston
PPS

Lupércio Ramos· vaga do PT
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, sala 27
Telefones: 318-7024 A 7026
FAX: 318-2148

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1°Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
2° Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Titulares Suplentes

Deley

1 vaga

Cabo Júlio

Carlos Willian

Agnaldo Muniz

Lincoln Porteia
Paulo Gouvêa

Elimar Máximo Damasceno

Gastão Vieira
Marcelo Teixeira (Licenciado)
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Assis Miguel do Couto
Jorge Bittar

José Eduardo Cardozo

Josias Gomes

PT

PV

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto

Nice Lobão
Osório Adriano

1 vaga

PRONA

PSDB

Rubens Otoni
Virgílio Guimarães
Zico Bronzeado
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Carlos Melles
Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro

PMDB
Alceste Almeida • vaga do PL
Carlos Eduardo Cadoca

Edison Andrino

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Vanderlei Assis

Leonardo Mattos

Enio Bacci
Pompeo de Maltos • vaga do PL

PCdoB
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)Daniel Almeida· vaga do PSB

Promotor Afonso Gil

PL

PDT

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 318-8285
FAX: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Léo Alcântara (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Dimas (PSDB)
2° Vice-Presidente: Giacobo (PL)
3° Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
Titulares Suplentes

Geraldo Thadeu
PPS

Heleno Silva
Inaldo Leitão· vaga do PSDB
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

PSB
Lavoisier Maia· vaga do PFL
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)
1 vaga

PTB

PL

PP
Delfim Netto
1 vaga

Eduardo Barbosa
João Castelo

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Dr. Francisco Gonçalves
Kelly Moraes

Carlos Souza

Márcio Reinaldo Moreira
Suely Campos· vaga do

PFL
Valdenor Guedes

Zé Lima
PTB

PL

Eduardo Seabra
Jonival Lucas Junior

PSDB
Átila Lira· vaga do PL
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Paulo Kobayashi
Professora Raquel Teixeira

PP
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

Humberto Michiles

Átila Lira
Vicente Arruda

Veda Crusius

Dr. Benedito Dias
João Pizzolatli

Humberto Michiles
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Alex Canziani
Armando Monteiro· vaga do

PMDB
Ricarte de Freitas· vaga do PL

Ronaldo Vasconcellos

Bismarck Maia
Júlio Redecker • vaga do PPS
Léo Alcântara
Ronaldo Dimas

Enio Talico

João Lyra. vaga do PMDB

Múcio Sá

Giacobo

Reinaldo Betão· vaga do PDT



(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PSB

Milton Monti

Paulo Marinho· vaga do
PFL

vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PTB

Francisco Dornelles

Roberto Balestra

Secretárío(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo ", Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 318-6900169051701117012
FAX: 318-2149

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: EHseu Resende (PFL)
1" Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2" Vice-Presidente: Paulo Bernardo (pn
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

PCdoB
(Deputado do PV ocupa a

vaga)

PCdoB

PSB

1 vaga

Enio Tatico

José Carlos Elias
1 vaga

1 vaga

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Beto Albuquerque
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Giacobo • vaga do PPS

Inaldo Leitão· vaga do PSDB

Luciano Castro· vaga do PFL
Reinaldo Betão

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PRONA
Promotor Afonso Gil

Colbert Martins

PPS

PDT
1 vaga

Armando Monteiro· vaga do
PMDB
Félix Mendonça
José Militão
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

João Leão
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PL

Carlos Willian
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Renato Cozzolino

Athos Avelino

Luciano Leiloa

Janete Capiberibe
Maurício Quintella Lessa

Deley· vaga do PC do B

Severiano Alves

PSC
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PV

AliCe Portugal

Miriam Reid
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PPS
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PDT

PT

PSDB

PMDB

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz

Carlito Merss
João Fontes

João Grandão
Reginaldo Lopes

Rommel Feijó
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Barbosa Neto
Jorge Alberto
Osvaldo Reis

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Marcos Abramo
Mussa Demes

Paes Landim

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PFL

PMDB

PT

PSDB

Eduardo Valverde
João Magno
Orlando Fantazzini
1 vaga

José Rajão

Manoel Salviano

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

José Carlos Aleluia
Machado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

1 vaga

André Luiz
Aníbal Gomes
Hermes Parcianello
Mauro Benevides· vaga do
PSDB
Wladimir Costa

Professor Irapuan Teixeira Vanderlei Assis

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones.: 318-69601698916955
FAX: 318-2150

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Simão Sessim (PP)
1° Vice-Presidente: Herculano Anghinetli (PP)
2° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PSB)
3" Vice-Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
Titulares Suplentes

Adão Preito
Jorge Boeira
José Mentor

Luiz Bassuma
Paulo Pimenta

Paulo Rubem Santiago

Virgílio Guimarães

Delfim Nelto
Feu Rosa· vaga do PSDB

Anivaldo Vale
Bismarck Maia

Custódio Maltos
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Carlos Eduardo Cadoca
Marcelo Castro

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

2 vagas

Aroldo Cedraz
Darci Coelho

Kátia Abreu· vaga do PMDB
Machado· vaga do PSB

Paulo Bauer
Rodrigo Maia

Vic Pires Franco· vaga do PL
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Enivaldo Ribeiro
(Deputado do PFL ocupa a

PP

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mota • vaga do PSB

Luiz Carlos Hauly

Cezar Schirmer
João Correia - vaga do PT

Max Rosenmann

Paulo Afonso - vaga do PL
Pedro Novais
Raul Jungmann
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Veda Crusius

1 vaga

Carlilo Merss
Henrique Afonso
José Pimentel
Paulo Bernardo
Vignalti
Wasny de Roure
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PFL
Coriolano Sales· vaga do PP
Eliseu Resende
Fábio Souto
Luiz Carreira
Mussa Demes • vaga do PP
Onyx Lorenzoni • vaga do PTB
Pauderney Avelino

Roberto Brant
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PSB

PDT

PMN

PTB

1 vaga

1 vaga

1 vaga

PT

Luiza Erundina - vaga do PC do B
PPS

(Deputado do PMDB ocupa a lIaga)
POT

(Deputado do PSL ocupa a vaga)
PCdoB

(Deputado do PSBocupa a vaga)
PSL

João Mendes de Jesus· vaga do
PDT

Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 318-7958 318-7959
FAX: 318-2889

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: José Janene (PP)
1° Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
20 Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
3° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
Titulares Suplentes

Jaime Martins
João Leão

José Militão
Jovair Arantes - vaga do PSDB

Romeu Queiroz

Alexandre Santos· vaga do
PSDB

Eduardo Cunha
Francisco Garcia - vaga do PPS

Ibrahim Abi-ackel

PL

PP

Manato

Nelson Bornier
Sandro Matos - vaga do PMDB

PPS
(Deputado do PP ocupa a

vaga)Agnaldo Muniz

Pompeo de Mattos

Almerinda de Carvalho

Elaine Costa
João Magalhães
Marcondes Gadelha - vaga do
PFL

Neucimar Fraga
Wellington Roberto

Herculano Anghinetli

Simão Sessim

1 vaga 1 vaga
PSC

Renato Cozzolino - vaga do
PFL

Femando Ferro
Hélio Esteves
Luiz Bassuma
Luiz Sérgio
Mauro Passos

Eduardo Valverde
Iriny Lopes

Luciano Zica
Luiz Alberto

Vander Loubet
Secretário(a): Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 318-6888 318-6887
FAX: 318-2176

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMOB)
1° Vice-Presidente: André Luiz (PMOB)
2° Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
3° Vice-Presidente:
TItulares Suplentes

PT
Ary Vanazzi
Babá
Devanir Ribeiro
João Fontes
Leonardo Monteiro

Antonio Nogueira
Maurício Rands

Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Vicentinho

PFL
Aroldo Cedraz

Eduardo Sciarra

Gervásio Silva
Luiz Carlos Santos· vaga do
PTB
Paulo Bauer • vaga do PL
Robério Nunes

PMDB
Fernando Diniz
Marcello Siqueira

(Deputado do PP ocupa a vaga)

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PSDB

Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab - vaga do

PMDB
José Roberto Arruda

Onyx Lorenzoni

1 vaga

André Luiz
José Divino

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PL

Almerinda de Carvalho
PSB

Carlos Mota
Mário Assad JÚnior

Edna Macedo

Miguel Arraes
Miri@m Reid

Miguel de Souza

Sandro Mabel

Nelson Marquezelli

Antonio Cambraia
Carlos Sampaio

Casara· vaga do PDT
Lobbe Neto

Manoel Salviano

Francisco Appio
Leodegar Tiscoski

Romel Anizio - vaga do PMDB
Vadão Gomes - vaga do PC

doB

PTB

PL

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

João Caldas
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PSB

PPS

Josias Quintal
1 vaga

Eduardo Gomes
Nicias Ribeiro· vaga do PTB
Paulo Feij6 - vaga do PMDB
Rose de Freitas
Sebastião Madeira
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PP
Dr. Heleno • vaga do PSDB
Francisco Garcia - vaga do PPS
JoãO Pizzolatli • vaga do PMDB

José Janene

Nelson Meurer

4 vagas

2 vagas

2 vagas

Silas Brasileiro
2 vagas

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira

Bosco Costa
Eduardo Barbosa

1 vaga

Pastor Francisco Olimpio

PTB

PFL

PSDB

PMDB

Costa Ferreira
Murilo Zauith
Vilmar Rocha
1 vaga

André Luiz - vaga do PPS
Dr. Pinotti
Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

Eduardo Gomes
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PP
Dr. Heleno - vaga do PSDB
Enivaldo Ribeiro
Feu Rosa - vaga do PSDB
Leodegar Tiscoski

2 vagas



Luiz Antonio Fleury
Nelson Marquezelli

Vicente Cascione

Érico Ribeiro
Leodegar Tiscoski

Nelson Meurer

André Luiz
Leandro Vilela

Zé Gerardo
2 vagas

Darci Coelho
Machado

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Ronaldo Caiado

Luiz Bassuma
Odair

Paulo Rubem Santiago
Rubinelli

Selma Schons
1 vaga

PT

PP

PFL

PTB

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Bosco Costa
Vicente Arruda

Zulaiê Cobra

PMDB

vaga)
Zequinha Marinho

PL
Coronel Alves João Paulo Gomes da Silva
Heleno SilVd Mário Assad Júnior
Lincoln Ponela Neucimar Fraga
Marcos de ,Iesus - vaga do
PMDB

PSB
Paulo Baltazar Cabo Júlio
1 vaga Jefferson Campos

PPS
João Herrmann Neto Leônidas Cristino
1 vaga Lupércio Ramos

PDT
Neiva Moreira Enio Bacci

PC do B
Inácio Arrue!a Aldo Rebelo

PRONA
Enéas Amauri Robledo Gasques

PV
Leonardo Mattos 1 vaga

Carlos Sampaio
João Campos
Juiza Denise Frossard
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Arnaldo Falia de Sá
João Magalhães
Pastor Pedro Ribeiro

Alberto Fraga
Barbosa Neto
Eliseu Padilha
Mauro Lopes
Vieira Reis

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro
lríny Lopes
Paulo Pimenta
Vander Loubet
Wasny de Roure

Celso Russomanno
Ivan Ranzoiin
João Tota

Abelardo Lupion
Carlos Melles
Laura Carneiro
Moroni Tor~lan
Vic Pires Franco

Secretário(E): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 318-8266 318-6997 A 6996
FAX: 318-2'151

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO, VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2° Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
30 Vice-Presidente: Cabo Júlio (PSB)
Titulares Suplentes

Michel Temer

André Luiz
Edison Andrino

João Correia

Cláudio Magrão

Celso Russomanno
Luis Carlos Heinze

Ricardo Fiuza
Ronivon Santiago

Arlindo Chinaglia
Babá

DL Rosinha
Fernando Gabeira
Henrique Fontana

Paulo Bernardo
Sigmaringa Seixas

Terezinha Fernandes

Nelson Trad • vaga do PTB

Pedro Novais
Vieira Reis

Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Paes· vaga do PFL

Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly

Serafim Venzon
1 vaga

André de Paula
Aroldo Cedraz

João Batista
João Carlos Bacelar

Vilmar Rocha

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PT

PFL

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PDT

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PCdoB
(Deputado do PP ocupa a

vaga)

1 vaga

Renildo Calheiros

Colombo
Ivo José
Lindberg Farias
Luciana Genro
Maninha
Nilson Mourão
Paulo Delgado
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Francisco Rodrigues
José Thomaz Nonô
Nice Lobão
Reginaldo Germano
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PSDB

PMDB
Alberto Fraga
Moreira Franco
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
1 vaga

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo li, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 318-6944/6946
FAX: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PFL)
3° Vice-Presidente: Maninha (PT)
Titulares Suplentes

Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra· vaga do PMDB
João Almeida
João Castelo
Vittorio Medioli • vaga do PT
Zulaiê Cobra

PP
Augusto Nardes • vaga do PFL
Feu Rosa· vaga do PMDB
Francisco Dornelles
Ivan Ranzolin
Márcio Reinaldo Moreira
Vadão Gomes· vaga do PFL
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PTB
Jair Bolsonaro
Marcus Vicente - vaga do PP
Pastor Pedro Ribeiro

Jackson Barreto
Pastor Frankembergen

(Deputado do PMDB ocupa a

PL
Carlos Souza· vaga do PC do B
Coronel Alves

Lincoln Portela
Sandro Mabel



-.-i.1IIil.Ll_

Edmar Moreira· vaga do PSDB
Neucimar Fraga

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 318-8615/8616
FAX: 318-2179

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Presidente: Angela Guadagnin (PT)
1° Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
20 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3D Vice-Presidente: José Unhares (PP)
Titulares Suplentes

PT

PFL

Ann Pontes
Maria Helena

Osvaldo Biolchi

Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa
Narcio Rodrigues

Laura Carneiro
Pauderney Avelino

2 vagas

Antônio Carlos Bifti
Antonio Nogueira

Carlos Santana
Maurício Rands

Arnaldo Faria de Sá

Herculano Anghinetli

Sandes Júníor

João Caldas
Medeiros

(Deputado do PMDB oCI~pa a
"aga)

Almerinda de Carvalho

Dr. Evilásio

Luiza Erundina

Colbert Martins
Geraldo Thadeu

PDT

PSB

PPS

PTB
Félix Mendonça

Fernando Gonçalves
Marcondes Gadelha - vaga do PFL

Milton Cardias
(Deputado do PP ocupa a vaga)
PL

Jamil Murad
PRONA

Amauri Robledo Gasques ., vaga
doPP

Elimar Máximo Damasceno •. vaga
doPP

PSL
João Mendes de Jesus - vaga do

PDT

Dr. Hélio
(Deputado do PSL ocupa a vaga)

PCdoB

Athos Avelino
Geraldo Resende

Manato
Mário Heringer

Jandira Feghali

Carlos Mata
Remi Trinta (Licenciado)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Dr. Ribamar Alves
Lavoisier Maia· vaga do
PFL
Pastor Francisco Ollmpio
(Deputado do PSDB ocupa
a vaga)

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves
Homero Barreto
Kelly Moraes

Adauto Pereira
(Deputado do PL ocupa a vaga)
2 vagas

PT
Ora. Clair
Paulo Rocha
Tarcisio Zimmermann
Vicentinho - vaga do PMDB
Washington Luiz

PFL

Leonardo Picciani
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Pedro Corrêa
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

PTB
José Múcio Monteiro· vaga do

PMDB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 318-826417016 A 7021
FAX: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Medeiros (PL)
10 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PL)
20 Vice-Presidente: Tarcisio Zimmermann (PT)
3D Vice-Presidente: Adauto Pereira (PFL)
Titulares Suplentes

Edson Duarte

Neiva Moreira

Colbert Martins

Perpétua Almeida

Gilberto Nascimento
Renato Casagrande

Elimar Máximo Damasceno

Babá
Ora. Clair

Durval Orlato
Luci Choinacki

Maninha
Maria do Carmo Lara
Tarcisio Zimmermann

Teima de Souza

Amon Bezerra

João Campos

Juiza Denise Frossard
Walter Feldman

1 vaga

Adelor Vieira

Alceste Almeida· vaga do PL
Sandra Rosado
Silas Brasileiro

Waldemir Moka
2 vagas

1 vaga

PP
Benedito de Ura • vaga do PTB

Francisco Turra
Zonta

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

Celcita Pinheiro
José Mendonça Bezerra

José Rocha
Ronaldo Caiado

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PMDB

PSDB

Marcelo Ortiz
PV

PPS

PRONA

PSB

PDT
Pompeo de Mattos

Professor Irapuan Teixeira

Custódio Mattos
Eduardo Barbosa - vaga do
PSB
Rafael Guerra
Rommel Feijó
Serafim Venzon
Thelma de Oliveira

Cabo Júlio
Paulo Baltazar

Laura Carneiro
Milton Barbosa
Vic Pires Franco
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Dimas Ramalho

PCdoB
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Benjamin Maranhão· vaga
doPL
Darcísio Perondi
Dr. Pinotti
Jorge Alberto
Maria Helena
Maria Lucia
Saraiva Felipe

Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
GUilherme Menezes
Henrique Fontana
Maria do Rosário
Roberto Gouveia
Selma Schons

Antonio Joaquim
Dr. Benedito Dias
José Unhares

Nítton Baiano

Suely Campos· vaga do
PFL



PSDB
Jovair Arantes - vaga do PSDB

Luiz Antonio Fleury

Milton Cardias
PL

Luciano Castro - vaga do PFL

Medeiros

Ricardo Rique • vaga do PSDB
Sandro Mabel

PSB

Eduardo Seabra
Homero Barreto - vaga do

PL

Welinton Fagundes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Mário Negromonte

PTB
Fernando Gonçalves - vaga do
PFL
Neuton Lima
Pedro Fernandes

Philemon Rodrigues - vaga do PL

Romeu Queiroz
PL

PCdoB
João Tota

Nilton Baiano

Carlos Dunga

Iris Simões
João Magalhães

Jonival Lucas Junior - vaga
doPMDB

Silas Câmara - vaga do PFL

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Sala T 50
Telefones: 318-7003/7004/7005
FAX: 318-2152

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Romeu Queiroz (PTB)
1° Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
2° Vice-Presidente: Leodegar Tiscoski (PP)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
TItulares Suplentes

PCdoB
Daniel Almeida - vaga do PP
Vanessa Grazziotin

Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX: 318-2153

PDT
(Deputado do PL ocupa a vaga) Wagner Lago

PCdoB

(Deputado do PSB ocupa a vaga) (Deputado do PP ocupa a
vaga)

PRONA

1 vaga

Cezar Silvestri

Isafas Silvestre
Sandro Matos

Almeida de Jesus
Maurfcio Rabelo

Sandro Mabel

Professor Irapuan Teixeira

José Roberto Arruda
Luiz Carreira

Pauderney Avelino

Devanir Ribeiro
Durval Orlato

Guilherme Menezes
Ivan Valente

Maninha - vaga do PSB
Mariângela Duarte - vaga do PSB

Patrus Ananias
Paulo Pimenta

Roberto Gouveia

PV

PT

PFL

PPS

Deley

Darci Coelho
Gervásio Silva
Murilo Zauith

Arlindo Chinaglia
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
José Pimentel
Maurfcio Rands
Nilson Mourão
Professor Luizinho

Beto Albuquerque
Gilberto Nascimento
Gonzaga Patriota - vaga do PC do
B

Amauri Robledo Gasques

Leõnidas Cristino

Almir Sá
Chico da Princesa
José Santana de Vasconcellos 
vaga doPFL
Miguel de Souza - vaga do PFL
Milton Monti - vaga do PDT
Oliveira Filho - vaga do PT
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSB

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 40-A, DE 2003, QUE "MODIFICA OS ARTS.
37,40,42,48,96,142 E 149 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, O

ART. 8° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

(REFORMA DA PREVIDÊNCIA).
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1° Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

Alice Portugal

Alceu Collares

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro

Guilherme Menezes
Ivo José

Luiz Sérgio

Zé Geraldo

Zezéu Ribeiro

Érico Ribeiro
Francisco Garcia - vaga do

Carlos Alberto Leréia

Narcio Rodrigues

Paulo Feijó
Paulo Kobayashi

Vitlorio Medioli

Leandro Vilela
Tadeu Filippelli (Licenciado)

Zé Gerardo
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
1 vaga

Fernando William
(Deputado do PPS ocupa a

vaga)

Eliseu Resende
José Carlos Araújo

Marcos Abramo
Paes Landim

Robério Nunes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Júlio Delgado
Rogério Silva - vaga do PSB

PPS

PDT

PP

Cláudio Magrão

Francisco Appio
Leodegar Tiscoski

PSDB

1 vaga

PT

Isafas Silvestre

1 vaga

Affonso Camargo
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
3 vagas

Cleuber Carneiro
Lael Varella
Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Eliseu Padilha
Marcelino Fraga - vaga do PSDB
Marcelo Teixeira (Licenciado)

Mauro Lopes

Olavo Calheiros - vaga do PT
Osvaldo Reis
Pedro Chaves

Antonio Nogueira
Carlos Santana
Iriny Lopes
Jorge Boeira
Teima de Souza
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PFL



Onyx Lorenzoni
Roberto Brant
Robson Tuma

Reginaldo Germano
Vic Pires Franco

VilmarRocha
PMDB

José Priante
Osmar Serraglio
Pedro Novais

Paulo Afonso
Paulo Uma

1 vaga
PSDB

Anibal Gomes
Fernando Diniz
Jorge Alberto
Olavo Calheiros
Wilsoh Santiago

Adelor Vieira
Dr. Pinotti

Silas Brasileiro
2 vagas

PSDB

Antonio Cambraia
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Eduardo Paes
JÚlio Redecker
Ronaldo Dimas

PP
Alberto Goldman
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Vicente Arruda
Veda Crusius

José Unhares
Nelson Meurer
Ronivon Santiago

Iris Simões
José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

Anivaldo Vale
Bismarck Maia
João Campos

Serafim Venzon
1 vaga

PP
Antonio Joaquim

Valdenor Guedes
1 vaga

PTB
Félix Mendonça

Ricardo Izar
Ricarte de Freitas

Delfim Netto
Francisco Dornelles
Romel Anizio

Armando Monteiro
José Militão
Ronaldo Vasconcellos

Humberto Michiles
Miguel de Souza
Sandro Mabel

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

1 vaga
PTB

Enio Tatico
Nelson Marquezelli

Pedro Fernandes
PL

Bispo Rodrigues
Jaime Martins

Roberto Pessoa - vaga do PFL
Wellington Roberto

PSB

Chico da Princesa
Milton Monti
Oliveira Filho

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Leãnidas Cristino

PL
Almir Moura

Mauricio Rabelo
Wellington Roberto

PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu

Beto Albuquerque
Renato Casagrande

Lupércio Ramos

André zacharow

Sérgio Miranda

Gonzaga Patriota
Pastor Francisco Olimpio

PPS
João Herrmann Neto

PDT
Manato

PCdoB
Vanessa Grazziotin

PV

Alceu Collares
PDT

Manato
Sarney Filho Edson Duarte

Secretário(a): Maria Terezinha Donali
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8783/7059
FAX: 318-2140

ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgflio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT

PMDB

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Dames

Pauderney Avelino

5 vagas

4 vagas

Neyde Aparecida
5 vagas

Bonifácio de Andrada
Eduardo Barbosa

PFL

PSDB

PT
Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi
Ivan Valente

Elíseu Padilha
Marinha Raupp
Moreira Franco
Paulo Uma

Átila Ura
Narcio Rodrigues

Celcita Pinheiro
Lael Varella
Nice Lobão
Paes Landim
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB

Secretário(a): Angélíca Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 17D-A
Telefones: 318-8790/7051
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PARA FIM DO DISPOSTO NO
ART. 197 DO RiCO, PARA A PEC 306-B, DE. 2000, QUE
"ACRESCENTA § 3° AO ART. 215 DA CONSTITUlÇAo

FEDERAL, INSTITUINDO O PLANO NACIONAL DE
CULTURA".

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Thelma de Oliveira (PSDB)
Relator: Iara Bernardi (PT)
Titulares Suplentes

Ann Pontes
Max Rosenmann

AryVanazzi
Fernando Gabeira

Paulo Pimenta
Regínaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

Gervásio Silva
JÚlio Cesar

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Amauri Robledo Gasques

Renildo Calheiros
PRONA

PCdoB

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

Jamil Murad

Enéas

Barbosa Neto
Carlos Eduardo Cadoca



Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira

PP
Sue/y Campos
Valdenor Guedes
Zé Lima

PTB
Eduardo Seabra
Zequinha Marinho

PL
José Santana de Vasconcellos
Oliveira Filho
Roberto Pessoa· vaga do PFL

PSB

Lobbe Neto
Paulo Kobayashi

Márcio Reinaldo Moreira
2 vagas

2 vagas

Lincoln Portela
Raimundo Santos

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

Carlos Willian
Pastor Francisco Olimpio

Geraldo Thadeu

André Zacharow

Promotor Aíonso Gil

PL
Carlos Mota

Chico da Princesa
lnaldo Leitão· vaga do PSDB

PSB
2 vagas

PPS
Cezar Silvestri

PDT
Mário Heringer

PCdoB
1 vaga

PV
Alexandre Cardoso
Mauricio Quintella Lessa

2 vagas Leonardo Mattos Sarney Filho

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8430/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 544·A, DE 2002, QUE '~CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6",7",8" E 9"
REGIÕES".

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PRONA

Severiano Alves

PPS

2 vagas

João Tota
2 vagas

Ariosto Holanda
Arnon Bezerra
Bismarck Maia

Nilson Pinto

5 vagas

Marcello Siqueira
Maria Helena

Marinha Raupp
1 vaga

Zequinha Marinho
1 vaga

Iara Bernardi
Jorge Boeira

Mariãngela Duarte
Teima de Souza
Washington Luiz
Zico Bronzeado

Sandro Mabel
Welinton Fagundes

PPS

Eduardo Campos
Isafas Silvestre

Almeida de Jesus
Medeiros

Dr. Francis('Ã) Gonçalves
Jackson Barreto
Jovair Arantes - vaga do PSDB

PL

PSB

PTB

PFL

PT

PMDB

PSDB

Francisco Appio
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Ora. Clair
Ivo José
Lindberg Farias
Neyde Aparecida
Reginaldo Lopes
Tarcisio Zimmermann

Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
Casara
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PP

Jader Barbalho
Leonardo Picciani
Marcelino Fraga
Moreira Franco

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Zelinda Novaes

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: :'::18-8431/7059
FAX: 318-2~l40

COMI:;SÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 1394, DE 2003,

QUE "CRIA O PROGRAMA NACIONAL DE ESTíMULO AO
PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS· PNPE,

ACRESiGENTA DISPOSITIVO À LEI NO 9.608, DE 18 DE
FEVERI:IRO DE 1998, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Herculano Anghinelti (PP)
1° Vice-Pre~Adente:

2° Vice-Pref,idente: Marcelino Fraga (PMDB)
3° Vice-Presidente: Casara (PSDB)
Relator: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

Jandira Feghali

Alvaro Dias

B.Sá

Vanderlei Assis

6 vagas

Mário Negromonte
2 vagas

Maria Helena
3 vagas

2 vagas

Darci Coelho
Murilo Zauith

3 vagas

PT

Affonso Camargo
Narcio Rodrigues

Sebastião Madeira
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP

PFL

PTB

PSDB

PMDB

Dilceu Sperafico
Herculano Anghinelti
João Tota

Cleuber Carneiro
Coriolano Sales
Eduardo Sciarra
Fábio Souto
Fernando de Fabinho

Professor Irapuan Teixeira

Gustavo Fruet
Mauro Lopes
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Custódio Mattos
João Almeida
Luiz Carlos Hauly
Rose de Freitas

PDT

PCdoB

Ora. Clair
Eduardo Va/verde
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

Alice Portugal

Iris Simões
José Militão

Athos Avelino



Júnior Betão

Luciano Leitoa
PDT

PCdoB

Cláudio Magrão

Davi Alcolumbre

3° Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PT

PV
Daniel Almeida Alice Portugal

Deley Edson Duarte

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-75551318-7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1° Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente:

(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

Geraldo Thadeu

Jair Bolsonaro
Marcondes Gadelha - vaga do

PFL
Ricardo Izar

Vicente Cascione
PL

Anivaldo Vale
Bismarck Maia
João Campos

(Deputado do PP ocupa a vaga)

'I vaga

Osvaldo Biolchi
4 vagas

PP

Adão Pretto
Assis Miguel do Couto

Durval Orlato
Guilherme Menezes

Lindberg Farias
Luciana Genro

Maninha· vaga do PSB
Mariângela Duarte - vaga do PSB

Roberto Gouveia

Antonio Joaquim

Feu Rosa· vaga do PSDB
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

Alice Portugal

PFL

PTB

Vanderlei Assis
PSL

João Mendes de Jesus· vaga do
PDT

PDT

Humberto Michiles'
Maurício ['<abelo

Paulo Marinho· vaga do PFL
Wellington Roberto

PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa ~I vaga)

PPS

PSDB

Luiz Carreira
Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
Vilmar Rocha

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PMDB

PRONA

PCdoB

Carlos Mota
Chico da Princesa
Medeiros

Leônidas Cristino

Jandira Feghali

Alceu Collares

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Alberto Goldman
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Veda Crusius
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Alexandre Santos· vaga do
PSDB
Ibrahim Abi-ackel
José Unhares
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Arnaldo Faria de Sá

Dr. Francisco Gonçalves

Félix Mendonça
Marcus Vicente - vaga do PP

Adelor Vieira
Alberto Fraga
Darcisio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho

Enéas

Darci Coelho
Gervásio Silva
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni

Roberto Brant

Robson Tuma

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Mourão

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A

Heleno Silva
Mauricio Rabelo

PL

Elaine Costa
Homero Barreto

Rose de Freitas
Thelma de Oliveira

1 vaga

Daniel Almeida

Ann Pontes
Darcfsio Perondi

1 vaga

Davi Alcolumbre

Agnaldo Muniz

PT

PV

Ivan Ranzolin
Sandes Júnior

Laura Carneiro
2 vagas

PP

Jovino Cândido

Ary Vanazzi
Carlos Abicalil

César Medeiros
Ivo José

Undberg Farias· vaga do PSB
PFL

PTB

PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS

PDT

PSDB

PMDB

PCdoB

Julio Lopes
Zonta

Celcita Pinheiro
Clóvis Fecury
Marcelo Guimarães Filho

Eduardo Barbosa
Lobbe Neto
Professora Raquel Teixeira

Odair
Reginaldo Lopes
Vignatti
Zico Bronzeado

Júnior Betão

Deley

Mário Assad Júnior
Sandro Mabel

Luciano Leitoa

Eduardo Seabra
Milton Cardias

Alice Portugal

Benjamin Maranhão
Leonardo Picciani
Marinha Raupp

Isaias Silvestre

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-842817059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE.
Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1° Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
2° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titulares Suplentes



Telefones: 318-878317059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1° Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ibrahim Abi-ackel (PP)
Titulares Suplentes

RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO
TEMA ABRANJA A REFORMA pOLíTICA.

Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia
Ora. Clair
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maurício Rands
Rubinelli

PFL
Coriolano Sales
Darci Coelho
Jairo Carneiro

Luiz Carlos Santos

Mendonça Prado
Paes Landim

PMDB

Iriny Lopes
Mariângela Duarte

5 vagas

José Mendonça Bezerra
Robério Nunes

Vilmar Rocha
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
2 vagas

Chico Alencar
Devanir Ribeira
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Paulo Delgado
Rubens Otoni

André de Paula
Luiz Carlos Santos
Marcos Abramo
Paes Landim
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

Cezar Schirmer
José Divino
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

PT
César Medeiros

Colombo
João Alfredo
João Fontes

Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara

1 vaga
PFL

Eduardo Sciarra
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho
Paulo Bauer

Zelinda Novaes
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Leandro Vilela

Mauro Benevides
Vieira Reis

2 vagas

José Priante
Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
João Campos
Juíza Denise Frossard
Vicente Arruda
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Benedito de Lira
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo FiUza

Osmar Serraglio
4 vagas

Bonifácio de Andrada
Bosco Costa

Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

Zulaiê Cobra

Celso Russomanno
Nélio Dias

Roberto Balestra

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
João Almeida
1 vaga

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
Nilton Baiano

Jackson Barreto
Philemon Rodrigues
Roberto Magalhães

PSDB
Professora Raquel Teixeira

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Vicente Arruda
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Nélio Dias

Ricardo Barros
Valdenor Guedes

PTB
Edna Macedo

José Múcio Monteiro
Neuton Lima

PL

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-6874/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM

Bernardo Ariston 2 vagas
Carlos Willian

PPS
Dimas Ramalho Júlio Delgado

PDT
Wagner Lago Pompeo de Mattos

PCdoB
Perpétua Almeida 1 vaga

PRONA
"deu Araujo Professor Irapuan Teixeira

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-878217059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÁOÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1° Vice-Presidente: Maurício Rands (PT)

Almeida de Jesus
Inaldo Leitão - vaga do PSDB

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

Roberto Pessoa - vaga do PFL
PSB

Inácio Arruda

Marcelo Ortiz

Mário Heringer

Almerinda de Carvalho
1 vaga

Átila Uns

PV

PDT

PPS

PCdoB

Bispo Rodrigues
João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela

Severiano Alves

Agnaldo Muniz

Jovino Cândido

RenildoCalheiros

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonara

1 vaga

João Paulo Gomes da Silva
Paulo Marinho - vaga do PFL

Raimundo Santos
Wellington Roberto

PL

PTB
Luiz Antonio Fleury
Roberto Magalhães
Vicente Cascione

PSB

Carlos Mota
Inaldo Leitão - vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos
Maurício Rabelo



PSDB

PMDB

PFL

PT

Augusto Nardes
Marcio Reinaldo Moreira

1 vaga

Ann Pontes
Jorge Alberto
Paulo Afonso

Pedro Chaves

1 vaga

Suplentes

AryVanazzi
Fernando Gabeira

Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende
Gervasio Silva

Júlio Cesar
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Arnon Bezerra
Gonzaga Mota

Veda Crusius

PP
Delfim Netto
Francisco Dornelles
Romel Anizio

Antonio Cambraia
Equardo Paes· vaga do PFL
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

Carlos Eduardo Cadoca
Luiz Bittencourt
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Max Rosenmann
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgllio Guimarães
Walter Pinheiro

Titulares

Adauto Pereira
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli

Paes Landim
2 vagas

Suplentes

Luis Carlos Heinze
Pedro Corrêa

VadãoGomes

5 vagas

Ariosto Holanda
Atila Lira

Carlos Alberto Leréia
Carlos Sampaio

1 vaga

Antônio Carlos Bifti
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Henrique Afonso

Josias Gomes
Neyde Aparecida

Tarcisio Zimmermann

Nelson Meurer
Ricardo Fiuza
Roberto Balestra

PFL

Antonio Carlos Pannunzio
Rommel Feij6
Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PP

Coriolano SaleS
João Batista
Paulo Bauer
Robson Tuma
Vilmar Rocha
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Leonardo Picciani
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Maria Helena
Wladimir Costa
(DepLltado do PTB ocupa a vaga)

PSDB

PT
Carlos Santana
Dra. Clair
Luiz Alberto
Mauricio Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha
Vicentinho

2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares

PTB
Iris Simões
Joaquim Francisco
José Chaves· vaga do PMDB
José Múcio Monteiro
Jovair Arantes· vaga do PSDB

PL
Almir Moura
Miguel de Souza
Milton Monti
Paulo Marinho· vaga do PFL

PSB

Homero Barreto
Pastor Pedro Ribeiro
Philemon Rodrigues

Heleno Silva
Raimundo Santos

1 vaga

Armando Monteiro· vaga do
PMDB
José Militão
Nelson Marquezelli
Ronaldo Vasconcellos

Edmar Moreira
João Leão
Sandro Mabel

PTB

Enio Tatico

Pedro Femandes
Zequinha Marinho

PL
Jaime Martins

João Paulo Gomes da Silva
Reinaldo Betão

Roberto Pessoa· vaga do
PFL

Df. Ribamar Alves
Isaias Silvestre

PPS
Júlio Delgado

PDT
Pompeo de Mattos

PC do B
Daniel Almeida

PRONA
Professor Irapuan Teixeira

Jefferson Campos PSB
Takayama Beto Albuquerque

Renato Casagrande
Cláudio Magrão PPS

Lupércio Ramos
Luciano Leitoa PDT

André Zacharow
Jamil Murad PCdoB

Sérgio Miranda
IIdeu Araujo PV

Edson Duarte

Pastor Francisco Olfmpio
1 vaga

João Herrmann Neto

1 vaga

Vanessa Grazziotin

Leonardo Mattos
Secretario(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-7063/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)

Secretario(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo li, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-8790/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE APURAR AS RESPONSABILIDADES SOBRE

A EVASÃO DE DIVISAS REALIZADAS NO BRASIL, NO
PERíODO DE 1996 A 2002, QUANDO, SE ESTIMA, FORAM

RETIRADOS INDEVIDAMENTE DO PAís RECURSOS
SUPERIORES AO MONTANTE DE US$30 BILHÕES.



Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-8436f7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR FATOS RELACIONADOS À

PIRATARIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E
SONEGAÇÃO FISCAL.

Presidente: Medeiros (PL)
1° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
2° Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

Presidente:
1" Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Ora. Clair Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde Dr. Rosinha
José Mentor Femando Ferro
Paulo Pimenta Paulo Bernardo

PFL
Eduardo Sciarra Gervásio Silva
Robson Tuma José Rocha
Rodrigo Maia 1 vaga

PMDB
André Luiz Anfbal Gomes
Edison Andrino Hermes Parcianello
José Borba Mauro Benevides

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
Custódio Maltos Gonzaga Mota
Paulo Kobayashi Luiz Carlos Hauly

PP
Alexandre Santos João Tota
Mário Negromonte Nilton Baiano

PTB
José Carlos Martinez Iris Simões
José Chaves Vicente Cascione

PL
Bispo Rodrigues Lincoln Portela
Edmar Moreira Wellington Roberto

PSB
Nelson Bomier Paulo Baltazar

PPS
Dimas Ramalho Roberto Freire

PDT
Dr. Hélio Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Promotor Afonso Gil Sérgio Miranda

PRONA
Elimar Máximo Damasceno Vanderlei Assis

Devanir Ribeiro
Rubinelli
Wasny de Roure
1 vaga

Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Reginaldo Germano

Edison Andrino
Leonardo Picciani
Olavo Calheiros

PT

PFL

PMDB

PSDB

4 vagas

Laura Carneiro
2 vagas

3 vagas

Carlos Alberto Leréia Eduardo Barbosa
Júlio Redecker José Rajão
Julio Semenhini Nicias Ribeiro

PP
Julio Lopes Valdenor Guedes
Sandes Júnior 1 vaga

PTB
Alex Canziani Armando Monteiro
Ronaldo Vásconcellos 1 vaga

PL
Coronel Alves Bispo Wanderval
Medeiros Neucimar Fraga

PSB
Josias Quintal Paulo Baltazar

PPS
Júlio Delgado Lupércio Ramos

PDT
Dr. Rodolfo Pereira 1 vaga

PCdoB
Vanessa Glazziotin Jandira Feghali

PV
Sarney Filh,) JovinoCêndido

Secretário(B): Silvio Souza da Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7061f7055
FAX: 318-2182

COMIHSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR DENÚNCIAS DE

IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS POR
EMPRESAS E INSTITUiÇÕES PRIVADAS DE PLANOS DE

SAÚDE.
Presidente: Henrique Fontana (PT)
1° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
2° Vice-Presidente:
3" Vice-Presidente: Veda Crusius (PSDB)
Relator: Dr. Ribamar Alves (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia João Grandão
Arlindo Chinaglia Roberto Gouveia
Dr. Rosinha 2 vagas
Henrique Fontana

PFL
Júlio Cesar Ney Lopes
Laura Carneiro Paes Landim
Robson Tuma 1 vaga

PMDB
Luiz Bittencourt Asdrubal Bentes
Max Rosenmann Dardsio Perondi
Saraiva Felipe Jorge Alberto

PSDB
João Castelo Luiz Carlos Hauly
Sebastião Madeira Rafael Guerra
Veda Crusius Walter Feldman

PP
Dr. Benedito Dias Enivaldo Ribeiro
Nelson Meurer José Linhares

PTB
Roberto Jefferson Arnaldo Faria de Sá
Silas Cêmara José Carlos Martinez

PL
Bispo Wanderval Almir Moura
Mauricio Rabelo Carlos Mota

PSB
Dr. Ribamar Alves Alexandre Cardoso

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende

PDT
Mário Heringer Wagner Lago



Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros Tavares
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-706717055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR AS ATIVIDADES DA SERASA·

CENTRALIZAÇÃO DE SERViÇOS DOS BANCOS S/A.
Presidente: Giacobo (PL)
1° Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
2° Vice-Presidente: Reinaldo Betão (PL)
3° Vice-Presidente: Gonzaga Mota (PSDB)
Relator: Gilberto Kassab (PFL)
Titulares Suplentes

PP

PFL

PT

Dr. Francisco Gonçalves
João Magalhães

Suplentes
PT

Fernando Ferro
João Grandão

João Magno
Maria do Rosário

Gervásio Silva
Rogério Teófilo

1 vaga

Edison Andrino
José Divino

Mauro Lopes

Mauricio Rabelo
Miguel de Souza

Oimas Ramalho

Helenildo Ribeiro
João Campos

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PP

Alexandre Santos· vaga do
PSDB

Eduardo Cunha
João Pizzolatti

PL

Severiano Alves
PDT

Nelson Bornier
Sandro Matos· vaga do PC do B

PPS

PSB

PTB

PFL

PSDB

PMDB

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a

vaga)

Jaime Martins
João Caldas

Rogério Silva

Oilceu Sperafico

Ricardo Barros

Dr. Evilásio

Eduardo Gomes
Rafael Guerra
Rose de Freitas

Daniel Almeida

Iris Simões
Marcus Vicente

Pompeo de Mattos

André Luiz
Eliseu Padilha
José Borba

Carlos Melles
José Carlos Araújo
Paes Landim

Carlos Santana
Luciano Zica
Luiz Bassuma
Paulo Rubem Santiago

Titulares
Jamil Murad

Vanderlei Assis

Devanir Ribeiro
Rubens Otoni

Wasny de Roure
1 vaga

Ivan Ranzolin
1 vaga

3 vagas

Fernando de Fabinho
Murilo Zauith

1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame

Julio Semeghini

PSDB

PMDB

PRONA

PCdoB

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

Anivaldo Vale
Gonzaga Mota
Léo Alcântara

Anlbal Gomes
Fernando Diniz
José Priante

Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab
Mussa Demes

Colombo
Luiz Alberto
Orlando Fanlazzini
Zico Bronzeado

Jandira Feghali

Elimar Máximo Damasceno

PTB PRONA

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-706417055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR OPERAÇÕES NO SETOR DE

COMBUSTíVEIS, RELACIONADAS COM A SONEGAÇÁO DOS
TRIBUTOS, MÁFIA, ADULTERAÇÃO E SUPOSTA INDÚSTRIA

DE LIMINARES.
Presidente: Carlos santana (PT)
1° Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PT)
2° Vice-Presidente: José Borba (PMDB)
3° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSOB)
Relator: Carlos Melles (PFL)

Secretário(a): Ivete Maria Galdino dos Santos
Local: Anexo 11, sala 151-8
Telefones: 318-8362
FAX: 318-2182

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÁO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTDA., ATINGINDO MUNICípIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato CozzoUno (PSC)
Titulares Suplentes
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)

Alex Canziani
Neuton Lima

Giacobo
Reinaldo Betão

Bernardo Ariston

Cezar Silvestri

Manato

Perpétua Almeida

Deley

José Militão
Luiz Antonio Fleury

PL
Almir Moura

Oliveira Filho
PSB

Takayama
PPS

Rogério Silva
PDT

Luciano Leitoa
PCdoB

1 vaga
PV

Jovino Cândido

Professor Irapuan Teixeira Ildeu Araujo



PT
César Medeiros - vaga do PRESIDENTE
Fernando Gabeira - vaga do PRESIDENTE
Leonardo Monteiro - vaga do PRESIDENTE

PMDB
Lujz Bittencourt • vaga do PRESIDENTE

PTB
Ronaldo Vasconcellos· vaga do PRESIDENTE

PP
Julio Lopes· vaga do PRESIDENTE

PSB
Nelson Bornier· vaga do PRESIDENTE
Sandro Matos· vaga do PRESIDENTE

PV
Deley • vaga do PRESIDENTE
Edson Duarte· vaga do PRESIDENTE
Jovino Cândido - vaga do PRESIDENTE
Leonardo Maltos • vaga do PRESIDENTE
Marcelo Ortiz • vaga do PRESIDENTE
Sarney Filho· vaga do PRESIDENTE

PSC
Renato Cozzolino - vaga do PRESIDENTE

Secretário(a): .

REGULA A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE EXERCEM

ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Coordenador: Arlindo Chinaglia(PT)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMOB)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia

PFL
Aroldo Cedraz

PMDB
Osvaldo Biolchi

PSDB
Carlos Sampaio

PP
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Nelson Marquezelli

PL
Miguel de Souza

1 vaga

Geraldo Thadeu

André Zacharow

Promotor Afonso Gil

IIdeu Araujo

Marcelo Ortiz

PSB

PPS

PDT

PCdoB

PRONA

PV

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatuh. OCO ou DSF cIo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou DSF c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Polte avulso

UI· 010001
9HtlO • CÍ29Gl

RS J 1,00
R$96,O

lU 127.60
RSO.30
RSO.SO

RS 62,00
RS193,20
R$ 2.55,20

RS 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deverio scr acomllanhad~de Nota (lc Empenbo. Ordem de Pagamento pelo Banco dó B"'Jil,
AChei. J6D1-I, co." n' 170500-8, ou rccíbo de depósito vi. FÁX (OldO 114-545(1, li favor do fUNSEEP.
indicando. 1I55inatura pcc1endida, conforme tabela de códigos rdcnlilicadorcs abaixo discriminados:

020Q020290200I-J - S\lbsccrewill de EdiçÕC!s TrcniclIs
0200020290:2002-1 - Assinaturas de Diários
0200020290200J-X "- Venda de Edilaís
02000202902004.8 - Orçamento/Cobrança
02000202902ooS~- Venda de Aparas de Papel
O~OOO:10290:Z006-4- Alienaç40 de Bem (leillo)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de EdilOl'llÇao e PuhlicaçOcs

SECRETARIA ESPECIAl. DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA oos TIlEs PODERES SIND. BRASíLIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.5JO.279/ooo5-49

Obs.: Nlo será recebido chcqoc ."ia carta para efetivar assinaturas dos OCN

Maiores informaç6cs pelos telefones (Ox1l61) 311·JB 12 e (01l.llól) 311-3803_ Serviço de AdministraçAo
~nOmica·financei""'Conlfolede AssinalW'8S. com Jost Leite, Ivanir Duane Mourlo ou Solange Viana
Cavalcante.



EDiÇÃO DE HOJE: 348 PÁGINAS


