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CONGRESSO NACIONAL

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 n° 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 n° 109, de 11 de março de 2003, que
'~utoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica à Companhia de Navegação do São Francisco
- FRANAVE", terá sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias, a partir de 11 de maio de 2003, ten
do em vista que sua votação não foi encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.

Congresso Nacional, 7 de maio de 2003. - Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso
Nacional.
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rado pelo orador para revisão), CÉSAR MEDEIROS
(PT - MG), JOÃO GRANDÃO (PT - MS), JOSÉ
THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Discurso retirado pelo
orador para revisão), DR. BENEDITO DIAS (PPB 
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educativos, na cidade de Mucuri, Estado da Bahia..
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Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova o
ato que outorga concessão à Fundação Jaime Mar
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imagens, com fins exclusivamente educativos, na ci-
dade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais .
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Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova o
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Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que outorga permissão à Real Radiodifu
são Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Rio das Ostras, Estado do Rio de Janeiro .

W 101/2003 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária e
Social de Água Branca a executar, sem direito de

J_8866 Qui~ta-feir~_.-!! QIÁR!º-º.A CÂMARA DOS QEPUTADQ§.. Maio_de _2003

exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Água Branca, Estado de Alago-
as. 18943
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JUíZA DENISE FROSSARD (PSDB - RJ)
- Solidariedade à Deputada Luciana Genro,
ameaçada de expulsão pelo Partido dos Traba
lhadores. Artigo Uma questão de decência, de
Clóvis Rossi, publicado pelo jornal Folha de
S.Paulo .
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to do orador com a nomeação do advogado Car
los Ayres Britto para Ministro do Supremo Tribu
nal Federal. Anúncio de criação, pelo Ministério
da Justiça, da Secretaria de Reforma do Judiciá
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Comissão de Reforma do Judiciário. 18971
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tação de projeto de lei complementar sobre inclu
são de empresas administradoras de cartões de
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Poder Judiciário. Tramitação, na Casa, de pro
posta de criação de CPI para investigação do
funcionamento da instituição. Solicitação ao Juiz
de Direito da Comarca de Toledo de agilidade no
exame do processo de falência da Cooperativa
Agropecuária Mista do Oeste do Paraná Corres
pondência encaminhada ao orador por funcioná-

VANDERLEI ASSIS (PRONA - SP) 
Improcedência da responsabilização do funciona
lismo público pelo déficit da Previdência Social.
Contribuição da dívida pública, das altas taxas de
juros, da estagnação econômica e da sonegação
fiscal para a insuficiência financeira do sistema. .... 18972

JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ) - Solicitação à
Ministra da Assistência e Promoção Social, Be
nedita da Silva, de cumprimento de compromis
sos assumidos com pescadores em decorrência
da poluição do Rio Paraíba do Sul. 18973

MIRIAM REID (PSB - RJ) - Instalação da
Frente Parlamentar de Combate à Evasão Esco
lar. Solicitação ao Ministério da Educação, ao
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu
cacionais de levantamento das causas da evasão
escolar no Brasil. Oportunidade de debate do
tema durante a realização do Fórum da União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação,
no Distrito Federal. Presença na Capital Federal
de Governadores do PSB para discussão das re-
formas previdenciária e tributária. .. 18973

SILAS CÂMARA (PTB - AM) -Importância
de estabelecimento de maior comunicação entre
os Ministérios e o Congresso Nacional. 18974

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) - Pre
cariedade das rodovias brasileiras. Conveniência
de transferência aos Estados e Municípios da
competência para recuperação da malha rodo-
viária. 18974

ANIVALDO VALE (PSDB - PA) - Apresen-
tação de proposição. 18975

ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA-
SP. Pela ordem.) - Apresentação de proposição...... 18975



18987

18986

18986

ENIO BACCI (PDT - RS) - Visita do Embai
xador do Irã no Brasil, Mansour Moazami, à Casa.
Avanço dos direitos humanos naquele país .

SERAFIM VENZON (Sem Partido - SC) 
Crescimento do êxodo rural no País. Sugestões
para manutenção do homem no campo. Entraves
impostos aos produtores rurais do Estado de
Santa Catarina pela Portaria n° 508, de 2002, do
Ministério do Meio Ambiente, sobre indicação de
áreas prioritárias para a criação de Unidades de
Conservação Federal em Santa Catarina (Par-
ques Nacionais) .

JOSIAS GOMES (PT - BA) - Correspon
dência encaminhada pelo orador ao Ministro da
Educação, Cristovam Buarque, sobre ocorrência
de desvirtuamento, por Prefeituras Municipais do
Estado da Bahia, da aplicação de recursos orça
mentários vinculados ao Programa Bolsa-Escola.

BISMARCK MAIA (PSDB - CE) - Efeitos
do Decreto nO 4.594, de 2003, do Poder Executi-

18981

18976

18979

18979

18976

18977

18977

18978

CARLOS SANTANA (PT - RJ) - Anúncio
da instalação de CPI para investigação de irregu
laridades no setor de combustíveis. Elogio ao
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela indica
ção de advogado negro para Ministro do Supre-
mo Tribunal Federal. ..
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FRANCISCA TRINDADE (PT - PI) - Elogio dicação do advogado Carlos Ayres Britto para
ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela indi- Ministro do Supremo Tribunal Federal e pela no-
cação de advogado negro para o cargo de Minis- meação do juiz Augusto César Leite de Carvalho
tro do Supremo Tribunal Federal. Apresentação para o Tribunal Regional do Trabalho da 20· Re-
de projeto de lei sobre ampliação dos direitos da gião. Realização da reforma previdenciária. Insta-
mulher. 18975 lação da Frente Parlamentar em Defesa da Previ

dência Pública. Inconstitucionalidade da cobran
ça de contribuição previdenciária de servidores
inativos. Protesto contra a punição, pelo Partido
dos Trabalhadores, de Parlamentares contrários
às propostas de reformas constitucionais. 18982

ORLANDO DESCONSI (PT - RS) -Indica
ções, por parte do Governo Luiz Inácio Lula da
Silva, de cumprimento dos compromissos assu
midos na campanha eleitoral no sentido de pro
moção de mudanças no País em prol do desen
volvimento social. Existência de pontos de diver
gências nas propostas de reforma encaminhadas
pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional.
Confiança no processo democrático do debate
das idéias para superação dos conflitos e aperfe-
içoamento das propostas. 18983

VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM) 
Manifestação de pesar pelo falecimento do Depu-
tado Sérgio Carvalho. Presença, no Estado do
Amazonas, de comitiva liderada pelo Secretário
Nacional de Direitos Humanos, Nilmário Miranda,
para verificação da existência de grupos de ex-
termínio no Estado. Anúncio de criação de sub
comissão nacional de direitos humanos para in
vestigação do crime organizado no Amazonas. .... 18984

FRANCISCO TURRA (PPB - RS) - Crôni
ca intitulada Que triste realidade!!!, de autoria do
jornalista Alexandre Garcia, sobre os prejuízos
socioeconômicos gerados pela elevada carga tri-
butária nacional. 18985

LEODEGAR TISCOSKI (PPB - SC) - De
sigualdade social no País. Necessidade de arti
culação entre a União, os Estados e Municípios
na elaboração de políticas públicas e nas ações
voltadas para a inclusão social. .

NILTON BAIANO (PPB - ES) - Transcurso
do 42° aniversário do Programa Jairo Maia, divul-
gado pela Rádio Gazeta .

MAURíCIO RABELO (PL - TO) - Elogio ao
Secretário-Geral da Mesa, Mozart Vianna de Paiva..

CARLOS NADER (PFL - RJ) - Importân
cia da prioridade, pelo Governo Federal, à gera-
ção de empregos no País .

MURILO ZAUITH (PFL - MS) - Transcurso
dos aniversários de emancipação político-admi
nistrativa dos Municípios de Anastácio, Iguatemi
e Rio Negro, no Estado do Mato Grosso do Sul ....

LEANDRO VILELA (PMDB - GO) - Artigo
intitulado Agricultura, o motor que impulsiona o
Brasil, sobre avanços tecnológicos e crescimento
da atividade agropecuária no País, publicado
pela revista Veja. Desinteresse histórico do Go
verno Federal pelo setor. Importância da inter
venção diplomática para enfrentamento do prote
cionismo à agricultura em países desenvolvidos
e conseqüente aumento da competitividade das
exportações brasileiras de produtos agrícolas. Di
ficuldades de escoamento da produção agrícola
pela precariedade das rodovias no País. Defesa
da vinculação da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico aos investimentos no setor
de transportes .

PASTOR REINALDO (PTB - RS) - Trans
curso do Dia das Mães - 11 de maio. Crise no se
tor de segurança pública do País. Indiferença soci
al provocada pela banalização da violência. Cres
cimento da ousadia, da arrogância e do escárnio
do crime organizado em relação às autoridades
instituídas. Urgente necessidade de ação conjunta
das esferas do Poder Público no combate à impu-
nidade para contenção da criminalidade .

JOÁO FONTES (PT - SE) - Agradecimen
to ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela in-
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vo, sobre convênios firmados por Prefeituras Mu- ZELlNDA NOVAES (PFL - BA) - Necessida-
nicipais do Estado do Ceará. Apresentação de de de adoção de medidas para promoção da aces-
requerimento de informações ao Governo Fede- sibilidade aos portadores de deficiência física. 18994

ral sobre a data de repasse dos recursos orça- INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE) _
mentários destinados ao pagamento, por Prefei- Crescimento do desemprego de jovens no País.
turas Municipais do Estado do Ceará, de dívidas Defesa de criação de agência governamental de
oriundas de convênios, incluídos em restos a pa- colocação de mão-de-obra para inserção do seg-
gar no exercício de 2002. 18988 mento no mercado de trabalho. 18995

DR. HELENO (PSDB - RJ) - Aplauso ao LUIZ PIAUHYLlNO (PSDB - PE) - Necro-
jornal O Globo pela publicação de estudo sobre lógio do Prof. Murilo de Barros Guimarães. 18995
a fome no Estado do Rio de Janeiro. Anúncio de
apresentação de projeto de lei sobre o disciplina- NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) -
mento da lista de espera para a realização de Repúdio à intromissão do Diretor-Gerente do

FMI, Horst Kõhler, na política interna brasileira..... 18996transplantes. 18989

CORIOLANO SALES (PFL _ BA) _ Críticas ROGÉRIO SILVA (PPS - MT) - Excelência
à proposta governamental de reforma previden- da atuação do Secretário-Geral da Mesa, Mozart

Vianna de Paiva................ 18997
ciária. 18990

MARCELlNO FRAGA (PMDB - ES) - Con
tentamento do orador com o lançamento, pelo
Governo Federal, do programa de opção de com
pra de café, com a inclusão do café Arábica tipo
7, conforme reivindicação dos cafeicultores do
Estado do Espírito Santo. 18991

HELENO SILVA (PL - SE) - Inclusão do
Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe,
no Programa Fome Zero. 18991

MANINHA (PT - DF) - Julgamento, pelo
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Terri
tórios, de processo administrativo contra o De-
sembargador Wellington Medeiros. 18991

ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP) - Conso
nância entre a proposta governamental de refor
ma previdenciária e os compromissos assumidos
pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cam-
panha eleitoral. 18992

PAULO DELGADO (PT - MG) - Sensacio
nalismo na transferência do narcotraficante Luiz
Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, de
presídios no País. .. 18992

ZÉ GERALDO (PT - PA) - Responsabilida
de das Polícias Civil e Militar do Estado do Pará
pelo assassinato de trabalhador rural da comuni
dade de Pacoval, do Município de Santarém,
Estado do Pará... 18993

JÚLIO CESAR (PFL - PI. Pela ordem.) 
Presença, na Casa, do Prefeito José Leão Aze
vedo de Carvalho, do Município de Floriano,
Estado do Piauí, e de sua esposa, Deputada
Estadual Maria José Leão. 18993

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Incoerência
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no tocan-
te à reforma da previdência. 18993

DR. PINOTII (PMDB - SP) - Natureza fala
ciosa dos índices e estatísticas socioeconârnicos
apresentados pelo Governo Fernando Henrique
Cardoso. Expectativa de melhorias sociais median-
te realização de reformas estruturais no País. ......... 18998

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Malversa
ção de recursos públicos pelo Prefeito Aroaldo
Barbosa de Andrade, do Município de Heliópolis,
Estado da Bahia. 18999

PJ'lJJLO LIMA (PMDB - SP) - Repúdio ao
retorno do narcotraficante Luiz Fernando da Cos
ta, o Fernandinho Beira-Mar, ao presídio de se
gurança máxima do Município de Presidente Ber
nardes, Estado de São Paulo. Exigência de provi
dências do Governador Geraldo Alckmin e do Mi
nistro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, sobre o
assunto. 19000

ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB - SP) - Insegurança da população brasi
leira frente à crescente onda de criminalidade no
País. Avanços do Governo Geraldo Alckmin, do
Estado de São Paulo, no combate ao crime.
Urgente reforma da área de segurança pública e
do Poder Judiciário. 19000

V- Grande Expediente

DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS) - Re
gozijo com a assunção, pelo Deputado Confúcio
Moura, da presidência em exercício dos traba
lhos. Críticas à Medida Provisória nO 113, de
2003, sobre comercialização da safra de soja
transgênica de 2003. Vantagens advindas da bio
tecnologia. Apoio à produção de alimentos gene
ticamente modificados. Repúdio às propostas de
reformas previdenciária e tributária encaminha
das pelo Governo ao Congresso Nacional. Su
gestões para reformulação do sistema previden-
ciário brasileiro............ 19001



19029

19028

19029

19024

19020

19024

18019

BISMARCK MAIA (PSDB - CE. Pela or
dem.) - Solicitação à Presidência de cumprimen-
to da lista de inscrição para uso da palavra .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res
posta ao Deputado Bismarck Maia. Convocação
dos Deputados ao plenário para apreciação da
Ordem do Dia ..

VI - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Dis
cussão, em turno único, da Medida Provisória n°
101, de 2002, que dispõe sobre a contribuição
para o Programa de Integração Social e de For
mação do Patrimônio do Servidor Público 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financi
mento da Seguridade Social - COFINS devidas
pelas sociedades cooperativas em geral. .

Usou da palavra para proferir parecer à
medida provisória e às emendas a ela apresenta
das, em substituição à Comissão Mista do Con
gresso Nacional, o Sr. Deputado ANDRÉ DE
PAULA (PFL - PE) ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do COLBERT MARTINS (PPS - BA) ..

PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Pela
ordem.) - Elogio ao Relator da matéria, Deputa-
do ANDRÉ DE PAULA ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encer-
ramento da discussão .19015

19015

19011

19012

19012

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pela ordem.) 
Importância da educação como instrumento de
desenvolvimento socioeconômico. Elogio ao Mi
nistro da Educação, Cristovam Buarque, pela ela
boração de projetos destinados ao ensino público.

PASTOR AMARILDO (PSB - TO. Pela or
dem.) - Manifestação de pesar pelo falecimento
do pastor José Brandão Porto ..

JOSÉ RAJÃO (PSDB - DF) - Inconsistên
cia das acusações de fraude eleitoral contra o
Governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz.
Contradições do Partido dos Trabalhadores. Ca
ráter íntegro do Governador Roriz. Apresentação
de denúncias contra o candidato petista a Gover
nador do Distrito Federal nas eleições de 2002,
ex-Deputado Geraldo Magela ..

LEÔNIDAS CRISTINO (PPS - CE. Pela or
dem.) - Apresentação de requerimento de criação,
pela Casa, de Comissão Especial destinada à ela
boração de projetos e programas sobre a transpo-
sição de águas para o semi-árido nordestino ..

SELMA SCHONS (PT - PRo Pela ordem.)
- Matéria intitulada O horror da exploração sexu
al de crianças, sobre a prostituição infanto-juvenil
na região fronteiriça entre o Brasil, a Argentina e
o Paraguai, publicado pelo jornal paranaense
Gazeta do Povo. Solicitação ao Ministro da Justi
ça, Márcio Thomaz Bastos, de informações acer
ca de providências para coibição da atividade. Vi
olência doméstica contra a mulher no País. Confi
ança no desempenho da Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres do Governo Federal. ...
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JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PSDB - PE. SANDRO MABEL (PL - GO. Pela ordem.)
Pela ordem.) - Transcurso do 50° aniversário de - Elogio ao Ministro dos Transportes, Anderson
fundação do Grupo Queiroz Galvão. 19005 Adauto. Defesa de manutenção, no processo de

ROBÉRIO NUNES (PFL _ B. Pela ordem.) reforma tributária, de incentivos fiscais concedi-
- Transcurso do Dia das Mães - 11 de maio. dos aos Estados. 19016
Avanços legislativos na proteção à maternidade... 19007 ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Pela or-

MACHADO (PFL _ SE. Pela ordem.) _ Exce- dem.) - .Rep9di? aos ~ermos do aparte do Depu:

1
- . d t - d S t' d C mb t 'p tado LUIz Sergio a discurso do Deputado Jose
encla a a uaçao a ecre ana e o a e a 0- R'- R f - d d ' . d 'b . -
breza, Assistência Social e Trabalho do Estado de aJao. ea Irmaçao a enun~la, ~ contn U1~ao

. . . das Forças Armadas Revoluclonanas da Colom-
Sergipe. Desempenho da Senadora licenciada Ma- b' h I't I d PT I . -19007 la para a campan a e el ora o nas e elçoes
ria do Carmo Alves à frente do órgão. de 2002. 1901 8

MÁRIO ASSAD JÚNIOR (PL - MG. Pela PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Visita, à
ordem.) - Apresentação de proposição. 19009 Casa, do Embaixador da Itália no Brasil, Vicenzo

ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ. Pela ordem.) - Petrone, e do Deputado italiano Vittorio Emanue-
Inconsistência de matérias sobre o orador, de au- le Falsitta. .. 19018
toria de Sérgio Ramalho, publicadas pelo jornal LUIZ BITIENCOURT (PMDB - GO. Pela
O Dia. 19009 ordem.) - Solicitação ao Presidente Luiz Inácio

ZONTA (PPB - SC. Pela ordem.) - Assas- Lula da Silva de exclusão dos Estados da Região
sinato do Vice-Prefeito do Município de Ipuaçu, Centro-Oeste do horário de verão. Estabeleci-
Orides Belino Correia da Silva, no Estado de mento de parceria entre a Universidade Federal
Santa Catarina....................................................... 19011 de Goiás e a Universidade de Brasília em torno

de pesquisa científica para prevenção e trata-
mento do câncer e de doenças infecto-contagio-
sas. Desempenho da Profa. Zulmira Lacava, do
Departamento de Genética e Morfologia da Uni
versidade Federal de Goiás................................... 19018



19042

19044

19042

19044

19043

19043

19042

19042

19043

19041

18871

19040

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) 
Protesto contra não-concessão da palavra ao
orador para contestação ao pronunciamento do
Deputado Alberto Fraga ..

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) - Reclamação
contra concessão, pelo Presidente da sessão, da
palavra ao Deputado Alberto Fraga por pretensa
ofensa contida em aparte do orador a discurso
do Deputado José Rajão .

JOÃO CORREIA (PMDB - AC. Pela or
dem.) - Solicitação ao Conselho de Ética do
PMDB de expulsão do Senador José Sarney dos
quadros do partido, tendo em vista a ocorrência
de parcialidade na decisão culminativa no arqui
vamento de processo contra o Senador denunci
ado por prática ilegal de grampos telefônicos no
Estado da Bahia ..

SANDES JÚNIOR (PPB - GO. Pela ordem.)
- Apoio à instauração de CPI para investigação
de irregularidades no setor de combustíveis .

GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem.) - Anúncio de mudanças promovidas pelo
Ministro da Educação, Cristovam Buarque ..

L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pela or-
dem.) - Apresentação de proposição .

ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela or
dem.) - Necrológio do poeta Wally Salomão.........

ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Pela ordem.)
- Nomeação, pelo Papa João Paulo 11, da profes
sora de arqueologia medieval Letizia Pani Ermini
para a presidência de academia pontifícia da
Santa Sé .

JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ. Pela ordem.) 
Necessidade de cumprimento, pela Ministra da
Assistência e Promoção Social, Benedita da Sil-

19038

19038

19038

19039

19029

19039

19038

19029

19040

19039

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deter
minação de encerramento dos trabalhos nas Co
missões. Convocação dos Deputados ao plenário
para apreciação da Ordem do Dia ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota
ção e rejeição das Emendas de nOs 1 a 19 apre
sentadas na Comissão Mista, com parecer con-
trário ,
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- COSTA FERREIRA (PFL, MA. Pela ordem.)
do WALDEMIR MOKA (PMDB - MS).................... 19029 - Transcurso do Dia da Educação - 28 de abril.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Vota- Baixa qualidade dos ensinos fundamental e mé-
ção e aprovação do parecer do relator na parte dio no País .

em que manifesta opinião favorável quanto ao SANDRA ROSADO (pMDB - RN. Pela or-
atendimento dos pressupostos constitucionais de dem.) - Solicitação ao Ministro dos Transportes,
relevância e urgência e de sua adequação finan- Anderson Adauto, de pavimentação da BR-437,
ceira e orçamentária, nos termos do artigo 8° da no Estado do Rio Grande do Norte. Crescimento
Resolução nO 1/02-CN........................................... 19029 da fruticultura no Estado. Solidariedade à Depu-

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB _ SP. Pela tada Fátima Bezerra pelo pronunciamento sobre
ordem.) _ Solicitação à Presidência de determi- a iminência de crise social gerada pela falência
nação de encerramento das atividades nas Co- de empresas agroindustriais ..

missões. 19029 FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or-
dem.) - Realização, no Salão Negro do Congres
so Nacional, da exposição fotográfica De Per
nambuco para o Novo Mundo. Transcurso do
centenário da emancipação político-administrati
va do Município de Belém de São Francisco,
Estado de Pernambuco ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota-
ção da Medida Provisória n° 101. de 2002 ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do COLBERT MARTINS (PPS - BA) ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Apro-
vação da medida provisória n° 101, de 2002 .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota-
ção e aprovação da redação final ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Enca
minhamento da matéria ao Senado Federal, in-
cluindo o processado .

JOÂO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.) 
Omissão na assistência por parte da empresa
VARIG S/A aos passageiros vítimas de incidente
durante vôo entre as cidades de Manaus e Brasí
lia. Perspectiva de demissão em massa de funci
onários após a fusão da companhia com a em-
presa TAM Linhas Aéreas .

FÁTIMA BEZERRA (PT - RN. Pela ordem.)
- Crise do setor de segurança pública de Municí
pios do oeste do Estado do Rio Grande do Norte.
Precariedade de trecho da BR-40S entre o Muni
cípio de Mossoró e a divisa com o Estado da Pa
raíba. Necessidade de aproveitamento racional
das águas de barragens construídas nos Municí
pios de Apodi e Upanema. Agravamento da crise
econômica no oeste potiguar pela falência de
empresas agroindustriais ..

FEU ROSA (PSDB - ES - Pela ordem. Dis
curso retirado pelo orador para revisão.) - Pro
moção do coronel do Exército Eduardo Dias da
Costa Villas Bôas a general-de-brigada. .. ..
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va, de compromissos assumidos com pescado- CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or-
res da região do Rio Paraíba do Sul...................... 19045 dem.) - Importância da Medida Provisória n°

DIMAS RAMALHO (PPS - SP. Pela or- 108, de 2003, sobre instituição do Cartão Alimen-
dem.) - Início das obras de recuperação da tação. 19049
SP-331, Rodovia Deputado Victor Maida, no PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pre-
Estado de São Paulo. Compromisso do Governa- sença, no plenário, de Prefeitos de Capitais. ........ 19049
dor Geraldo Alckmin de conclusão do Centro de EDUARDO GOMES (PSDB - TO. Pela or-
Eventos do Município de Ibitinga. Atuação políti- dem.) _ Presença, no plenário, de representantes
ca do Prefeito Municipal Florisvaldo Fiorentino. do Fórum Permanente de Presidentes de Câma-
Congratulação ao Governador do Estado de São ras Municipais das Capitais brasileiras.................. 19049
Paulo pelo empenho no desenvolvimento de Mu- PAULO ROCHA (PT _ PA. Pela ordem.) _
nicípios da região.............................................. ..... 19045 Importância das negociações em torno da Medi-

COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or- da Provisória n° 108, de 2003. 19049
dem.) - Exigência de punição dos responsáveis PROFESSOR LUIZINHO (PT _ SP Pela or-
pelo assassinato do Vice-Prefeito do Município dem.) _ Transcurso de aniversário natalício do Se-
de Ipuaçu, Orides Belino Correia da Silva, no cretário-Geral da Mesa, Mozart Vianna de Paiva..... 19049
Estado de Santa Catarina. 19045 ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB _ SP. Pela

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Reti- ordem.) _ Indagação à Presidência sobre a reali-
rada de ofício dos itens nOs 3, 4 e 5 da pauta. ...... 19045 zação de Ordem do Dia na sessão ordinária da

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Dis- próxima sexta-feira. 19050
cussão, em turno único, da Medida Provisória n° PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Res-
108, de 2003, que cria o Programa Nacional de posta ao Deputado Arnaldo Faria de Sá 19050
Acesso à Alimentação - Cartão Alimentação. ...... 19046 ZÉ GERALDO (PT _ PA. Pela ordem.) _ Di-

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- ficuldades na emissão de certidão de nascimento
cessão da palavra ao Deputado Sebastião Made- de pessoas adultas no Estado do Pará. 19050
ira para apresentação de parecer à medida provi- BISMARCK MAIA (PSDB _ CE. Pela or-
sória, em substituição à Comissão Mista do Con- dem.) _ Elogio ao Deputado Sebastião Madeira
gresso Nacional. 19046 pelos trabalhos desenvolvidos como Relator da

SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA) - Medida Provisória n° 108, de 2003. 19050
Solicitação à Presidência de prazo para apresen- HENRIQUE FONTANA (PT _ RS. Pela or-
tação do parecer. 19046 dem.) _ Críticas ao adiamento da apresentação

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- do relatório da Medida Provisória n° 108, de
cessão ao Relator do prazo de 24 horas para 2003. Convocação dos Deputados do PT para re-
apresentação do parecer. Encerramento da união de bancada. 19051
Ordem do Dia. 19046 BISMARCK MAIA (PSDB _ CE. Pela or-

Apresentação de proposições: dem.) - Contestação ao pronunciamento do De-
BONIFÁCIO DE ANDRADA, CARLOS NADER, putado Henrique Fontana. 19051
ANIVALDO VALE, FRANCISCA TRINDADE E LUIZ COUTO (PT _ PB. Pela ordem.) _
OUTROS, GASTÃO VIEIRA, CARLOS EDUARDO Denúncia de assassinato de menores pelo cri-
CADOCA, DR. HELENO, COSTA FERREIRA, me organizado no Município de Boqueirão,
ANDRÉ LUIZ, ALEXANDRE CARDOSO, Estado da Paraíba. Conveniência de instala-
WLADIMIR COSTA, FEU ROSA, EDUARDO ção, pela Casa, de CPI destinada à apuração
CUNHA, LUIZ BITIENCOURT, EDU~RDO da ação de grupos de extermínio na Região
CUNHA HENRIQUE AFONSO, PERPETUA Nordeste. 19051
ALMElo'A, DAVI ALCOLUMBRE, MÁRIO ASSAD
JÚNIOR, EDISON ANDRINO, ROBERTO REGINALDO LOPES (PT - MG. Pela or-
JEFFERSON, BENEDITO DE LIRA, COLBERT dem.) - Instalação da Comissão Especial de Po-
MARTINS, JOSÉ MENDONÇA BEZERRA, ALMIR Iíticas Públicas para a Juventude. Eleição do ora-
MOURA VANESSA GRAZZIOTIN, JULIO LOPES, dor para a Presidência do órgão. 19051
ROGÉRI'o SILVA, MARIA DO ROSÁRIO, ZEZÉU HELENO SILVA (PL - SE. Pela ordem.)-
RIBEIRO, DR. ROSINHA, DELEY, RAUL Presença do Presidente Luiz Inácio Lula da
JUNGMANN, CARLOS SOUZA, ANTONIO Silva em reunião da Frente Nacional de Prefei-
CARLOS MENDES THAME, LOBBE NETO, tos realizada em Aracaju, Estado de Sergipe.
MARIA DO ROSÁRIO, JOÃO GRANDÃO, LUIZ Indicação do jurista Carlos Ayres Britto para o
CARLOS HAULY, DR. PINOTII............................... 19046 cargo de Ministro do Supremo Tribunal Fede-

......-... _.... _....,..,,,..,,,--,...,.,,,--------,,----,----------- ._-----_._,,',.,-_.
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LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP) 
Artigo intitulado TV Cultura Pode Sair do Ar, de
autoria do jornalista Ethevaldo Siqueira, sobre a
precariedade do funcionamento da emissora pú
blica paulista, publicado pelo jornal O Estado de
S. Paulo. Descaso do Governo Estadual com a
provisão de recursos para a Fundação Padre
Anchieta, mantenedora da emissora ..

NEUTON LIMA (PTB - SP Pela ordem.) 
Criação do Conselho Estadual de Relações Interna-
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de Ministro no Supremo Tribunal Federal. Possibi
lidade da confirmação, pelo Senado Federal, do
nome do jurista negro Joaquim Benedito Barbosa
Gomes, Subprocurador da República do Estado
do Rio de Janeiro, para o cargo de Ministro da
instituição. Protesto contra decisão do Plenário
do Senado Federal acerca do episódio de envol
vimento do Senador Antonio Carlos Magalhães
na prática ilegal do uso de grampo telefônico, no
Estado da Bahia. .. 19056

VII- Comunicações Parlamentares

LUIZA ERUNDINA (PSB - SP) - Realiza
ção, pela Comissão de Legislação Participativa
da Casa, de audiência pública a pedido do Mo
vimento Nacional de Meninos e Meninas de
Rua, para debate da aplicação de recursos or
çamentários. Dificuldades financeiras enfrenta
das pela TV Cultura de São Paulo. Conveniên
cia de destinação de percentagem de recursos
de publicidade para emissoras públicas de tele-
visão. .. 19057

PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC. Pela
ordem.) - Convite aos Parlamentares para o ato
de lançamento do livro Conflitos Internacionais
no Mundo Globalizado, de autoria de José Rei-
naldo .

ZONTA (PPB - SC. Pela ordem.) - Preocu
pação com os possíveis efeitos da lei do bioterro-
rismo, aprovada pelo Congresso norte-america-
no, sobre o agronegócio brasileiro ..

MAX ROSENMANN (PMDB - PRo Pela or-
dem.) - Necessidade de realização de reforma
tributária com ênfase para o crescimento econô-
mico do Pais e a justiça social. .

JOÃO LEÃO (PL - BA. Pela ordem.) - Soli
citação à Presidência de levantamento dos proje-
tos da Câmara dos Deputados em tramitação no
Senado Federal e dos oriundos do Senado Fede-
ral em tramitação na Casa .

L1NCOLN PORTELA (PL - MG) - Criação
indiscriminada de faculdades de Medicina no País..

CORONEL ALVES (PL - AP) - Participa
ção do orador em comitiva de Parlamentares
destinada à visita de unidades militares na
Amazônia .

NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Como
Líder.) - Indicação, pelo Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, de juristas para ocupação de vaga
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ral. Realizações do Prefeito Municipal de Ara-
caju, Marcelo Déda .

MANINHA (PT - DF. Pela ordem.) - Re
púdio a acusações de Deputado contra o PT do
Distrito Federal e o ex-Deputado Geraldo Ma-
gela .

IARA BERNARDI (PT - SP Pela ordem.) 
Manifesto da bancada feminina no Congresso
Nacional em protesto contra a inexistência de
uma mulher entre os indicados pelo Presidente
da República para preenchimento de vaga de Mi-
nistro no Supremo Tribunal Federal. ..

DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA - Pela or
dem. Discurso retirado pelo orador para revisão.)
- Reexame da indicação de Paulo Sérgio Rebou
ças Ferraro para a Superintendência do Banco
do Nordeste no Estado da Bahia. Instituição do
Fórum da Cidadania de Simões Filho, na Região
Metropolitana de Salvador. Dificuldades enfrenta
das pela população do Município. Atos de violên
cia e desmandos praticados pelo Prefeito de Si-
mões Filho .

BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB.
Pela ordem.) - Denúncia da Federação Nacio
nal dos Trabalhadores no Comércio de Minéri
os e Derivados de Petróleo sobre desestrutu
ração do setor de engarrafamento de gás li
qüefeito de petróleo. Agradecimento ao Líder
do PMDB pela indicação do orador para rela
tar matéria em tramitação na Comissão Espe
cial destinada à elaboração de políticas públi-
cas para a juventude .

WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Pela or
dem.) - Eleição do Deputado Rafael Guerra para
a Presidência da Frente Parlamentar da Saúde.
Posse do Deputado Moacir Micheletto na Presi
dência da Frente Parlamentar do Cooperativismo.

L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pela or
dem.) - Deficiência humana e material da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais .

MARIÂNGELA DUARTE (PT - SP Pela or
dem.) - Realização, pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, de au
diência pública para debate da utilização do bio
diesel. Elogio à iniciativa do Presidente João Pa
ulo Cunha de criação da comissão de estudos
sobre alta tecnologia ..

WALTER FELDMAN (PSDB - SP Pela or
dem.) - Razões da falta de competitividade da
comercialização do café torrado e moído brasi
leiro com relação aos demais exportadores
mundiais .
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cionais e Comércio Exterior, pelo Governo do Esta
do de São Paulo. Elogio às ações do Governador
Geraldo Alckmin com vistas ao crescimento das ex
portações de produtos com maior valor agregado.
Apoio do Governo Federal às medidas em prol das
exportações adotadas pelo Governo paulista. ..........

JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PFL - BA. Pela
ordem.) - Anúncio de instalação da empresa
VERACEL no Município baiano de Eunápolis.
Presença, na Casa, de Deputados da Bahia........

LUIZ CARLOS HAULY (pSDB - PRo Pela
ordem.) - Protesto contra matéria divulgada
pela imprensa nacional sobre a soja transgêni
ca. Despropósito da cobrança, pela empresa
Monsanto, de roya/ties do Governo brasileiro
pela liberação do plantio de soja transgênica.
Conveniência da apuração da atuação da em-
presa no País ..

ANGELA GUADAGNIN (PT - SP Pela or
dem.) - Recebimento, pelo Partido dos Trabalhado
res, do Prêmio iBest de 2003. Indagação sobre a
destinação dos recursos recolhidos com material
reciclado produzido pela Câmara dos Deputados....

CARLOS SOUZA (PL - AM. Pela ordem.)
Apresentação de proposta de emenda à Consti-
tuição sobre criação de Guardas Municipais .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ato da
Presidência sobre instituição de Comissão de
Sindicância para apresentação de parecer sobre
os Ofícios nOs 200 e 202, do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Acre .

RUBINELLI (PT - SP Pela ordem.) - Enca
minhamento à Procuradoria-Geral da República
de representação para investigação de supostos
atos ilícitos civis e penais na concessão, pelo
BNDES, de empréstimo ao conglomerado em-
presarial norte-americano AES Corporation ..

ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Reali
zação, pela Comissão de Educação, Cultura e
Desporto da Casa, de audiência pública para dis
cussão sobre a crise nos hospitais universitários.
Indicação da oradora como representante na Co
missão Interinstitucional de Reestruturação dos
Hospitais Universitários. Repúdio ao arquivamen
to, pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
do Senado Federal, de processo contra o Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães. .. .

REINALDO BETÃO (PL - RJ. Pela ordem.)
- Denúncia de negligência da Agência Nacional
de Transportes Terrestres na fiscalização de ro
dovias privatizadas, especialmente no Estado do
Rio de Janeiro ..

EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela or
dem.) - Urgentes providências das autoridades
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governamentais para retirada de invasores das
terras dos índios Urueuwauwau, na região de Bu-
rareiro, Estado de Rondônia ..

IVAN VALENTE (PT - SP) - Necessidade
de regularização de dívidas de grandes empre
sas junto ao INSS. Solicitação ao Ministro da
Previdência Social, Ricardo Berzoini, de divulga
ção da lista dos maiores devedores do órgão.......

MIRIAM REID (PSB - RJ. Pela ordem.) 
Apresentação de requerimento de informações
ao Ministério da Previdência Social sobre a re
lação dos maiores devedores do órgão. Ocor
rência de demissão de professores no Municí
pio de Serra, Estado do Espírito Santo. Conve
niência de tramitação da proposta de emenda à
Constituição sobre permissão de ocupação de
dois cargos públicos de natureza técnico-peda-
gógica .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res
posta à Deputada Miriam Reid, relativamente à
apresentação de requerimento de informações....

VIEIRA REIS (PMDB - RJ. Pela ordem.) 
Transcurso do Dia Nacional das Comunicações -
5 de maio ..

ADELOR VIEIRA (PMDB - SC. Pela or
dem.) - Aplausos ao Deputado Professor Luizi
nho pela inclusão de contabilistas e corretores de
seguros na Medida Provisória n° 107, de 2003.
Inconformismo com a exclusão de prestadores
de serviços da medida. Expectativa quanto à
não-apresentação de vetos presidenciais à maté
ria. Apoio ao pleito da bancada feminina no Con
gresso Nacional a favor da indicação de mulher
para preenchimento de vaga de Ministro no Su-
premo Tribunal Federal. .

BISMARCK MAIA (PSDB - CE) - Conve
niência de rejeição da proposta de emenda à
Constituição apresentada pelo Senador Moza
rildo Cavalcanti sobre transferência para o Se
nado Federal da competência para aprovação
de processos sobre demarcação de reservas
indígenas .

PASTOR AMARILDO (PSB - TO. Pela or
dem.) - Manifestação de pesar pelo falecimento
do Pastor José Brandão Porto, da Igreja Evangé
lica Assembléia de Deus no Estado de Goiás.......

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Infor
mação ao Plenário sobre realização pela Casa,
no dia 8 de maio de 2003, de sessão extraordiná-
ria às 9h e de sessão ordinária às 14h .

JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.)
- Solicitação ao Ministro da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, Roberto Rodrigues, de infor
mações sobre rotulagem de produtos genetica
mente modificados e sobre a safra de milho
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João Paulo Cunha. Conveniência de antecipação
da vacinação de Parlamentares e servidores da
Câmara dos Deputados contra pneumonia e gripe.
Sugestão para restrição à viagem de Congressis
tas a países de risco de contágio da Síndrome
Respiratória Aguda Grave. Início das discussões
das propostas das reformas previdenciária e tribu
tária. Agravamento da crise financeira da Previdên
cia Social pela malversação de recursos. Disponibi
lidade para acatamento de opiniões de represen-
tantes da sociedade brasileira................................. 19076

TEREZINHA FERNANDES (PT - MA. Pela
ordem.) - Notícia veiculada no jornal O Estado
do Maranhão sobre absolvição de Washington
Luís, acusado pelo assassinato e pela emascula
ção do adolescente Welson Frazão. Incapacidade
da Polícia e da Justiça maranhenses para investi
gação, julgamento e punição de crimes hedion
dos no Estado. Solicitação ao Conselho de Defe
sa dos Direitos da Pessoa Humana e à Secreta
ria Nacional dos Direitos Humanos de visita ao
Maranhão para acompanhamento de casos simi-
lares .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
claração de perda do mandato do Deputado Nar
ciso Mendes, ad referendum da Mesa. Compro
misso regimental e posse do Deputado João
Tota .

ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem.) - Apoio à ratificação, pela Presidência,
de decisão da Justiça Eleitoral de cassação do
mandato do Deputado Narciso Mendes. Manifes
tação de boas-vindas ao Deputado João Tota.....

PEDRO HENRY (PP - MT. Pela ordem.) 
Contestação ao pronunciamento do Deputado
Roberto Jefferson. Cerceamento do direito de de-
fesa ao Deputado Narciso Mendes .

ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem.) - Apoio do orador a Parlamentares en
volvidos em processo de cassação. Acerto da de
cisão tomada pela Presidência relativamente ao
Deputado Narciso Mendes .

PEDRO HENRY (PP - MT. Pela ordem.)
Contestação ao pronunciamento do Deputado
Roberto Jefferson. Cerceamento do direito de de
fesa ao Deputado Narciso Mendes. Questiona
mento sobre as razões da anulação do Ato da
Presidência .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res
posta ao Deputado Pedro Henry. Asseguramento
de ampla defesa ao Deputado Narciso Mendes.
Estrita observância dos procedimentos constitu
cionais e regimentais. Disposição de acatamento
da decisão final da Mesa e do Plenário sobre a
questão .

19072

19073

19073

19072

19073

19074

19071

19075

19070

19075

19075

Maio de 2003---------_._-.._---- ..._.__....._.__.__._._.__.

transgênico. Transcurso do Dia da Trabalhadora
Doméstica - 27 de abril. Exploração de crianças
e adolescentes em serviços domésticos no País..

CARLOS ABICALlL (PT - MT. Pela ordem.)
- Transcurso do 21 ° aniversário da emancipação
político-administrativa do Município de Juína,
Estado de Mato Grosso .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aviso
ao Plenário sobre convocação de sessões deli
berativas às segundas-feiras e às sextas-feiras, e
sobre realização, pela Casa, no dia 8 de maio de
2003, de sessão extraordinária às 9h e de ses-
são ordinária às 14h ..

ISAíAS SILVESTRE (PSB - MG. Pela or
dem.) - Propósito do Projeto Tá na Mesa, de ini
ciativa da Prefeitura Municipal de Araçuaí, Esta
do de Minas Gerais, patrocinado pelo Instituto
Telemig Celular e pela Federação das Indústrias
de Minas Gerais. Elogio à Prefeitura de Itinga, no
Estado, pelo empenho na negociação com a co
munidade israelita de São Paulo para apoio a
projetos de irrigação agrícola na região, além de
ajuda emergencial para a contratação de cami
nhões-pipa e caixas d'água para a zona rural do
Município .

SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP) - Qu
estão de ordem sobre validade de decisão da li
derança do PSDB de exclusão do orador e do
Deputado Osmânio Pereira da composição de
Comissões da Casa ..

OSMÂNIO PEREIRA (PSDB - MG) - Qu
estão de ordem sobre direito do orador a ocupa-
ção de vaga em Comissão da Casa. .. ..

WELlNTON FAGUNDES (PL - MT. Pela or
dem.) - Realização do 7° Congresso Ordinário
da Confederação Geral dos Trabalhadores no
Município de Praia Grande, Estado de São Paulo.
Transcurso do 21° aniversário da emancipação
político-administrativa do Município de Juína,
Estado de Mato Grosso ..

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA) - Preocupa
ção com os constantes reajustes de preços de pro
dutos populares. Necessidade de adoção de medi
das legais contra os abusos praticados por indústri-
as oligopolizadas e grandes supermercados ..

ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(PFL - BA) - Necessidade de liberação de recur-
sos orçamentários para o Estado da Bahia .

ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem.) - Elogio ao Deputado Antônio Carlos
Magalhães Neto pelo desempenho parlamentar...

PAULO MAGALHÃES (PFL - BA) - Rea
juste do salário mínimo no Estado da Bahia.........

DR. HÉLIO (PDT - SP) - Manifestação pelo
restabelecimento da saúde da filha do Presidente
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4 - PARECERES - Projetos de Lei nOs
4533-A/01, 5107-A/01, 6387-8/02, 6670-A/02,
7505-A/02 e 17-A/03 ..

5 - DESIGNAÇÕES

a) Comissão de Finanças e Tributação, em
7.5.03 .

6- MESA
7 - LíDERES E VICE-LíDERES
8 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
9 - COMISSÕES

1-ªª-76__ Qui!!!§:i~lra _-ª___________________-º!.~..BI o_DA C~MARA DO§-º.êEUTAºº--~__________ ~io d~_2003

PEDRO HENRY (PP - MT) - Apresenta- Sousa, Wagner Mundim Ribeiro, Tulio Cambraia,
ção de recurso contra a decisão da Presidência Ricardo Alberto Volpe..................... 19115
de cassação do mandato do Deputado Narciso COMISSÕES
Mendes. Dificuldade para impetração de ação
rescisória contra decisão da Justiça Eleitoral. ....... 18082

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dispo
sição da Presidência de cumprimento de eventual
determinação judicial favorável ao Deputado Narci
so Mendes. Anúncio de ausência, por motivos fa
miliares, da sessão extraordinária para apreciação
da Medida Provisória n° 108, de 2003..................... 19082

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do GERALDO THADEU (PPS - MG).................... 19082

VIII - Encerramento
3 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Nomeação: Laureano Canabarro Dios,
Sergio Tadão Sambosuke, Marcia Rodrigues de

.. ".....~"".~---_._--------------------------------
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Ata da 688 Sessão, Solene, Matutina,
7 de maio de 2003

Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presidente

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 Horas e 7 Minutos)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Declaro aberta a sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ, servindo como
1° Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

SGM/P n° 894

Brasília, 7 de maio de 2003

Excelentíssima Senhora
Deputada Maria do Rosário
Gabinete 471 - Anexo 3
Nesta

Senhora Deputada,
Faço retornar às mãos da eminente colega PEC

0032/03 de autoria de Vossa Excelência, que "Dá
nova redação aos artigos 3° e 7° da Constituição Fe
deral", por não conter o número mínimo de assinatu
ras indicado no inciso I do art. 60, da Constituição Fe
deral, combinado com o inciso I do art. 201, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados.

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 32, de 2003

(Da Senhora Maria do Rosário e outros)

Dá nova redação aos artigos 3° e ]O

da Constituição Federal.

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° O Inciso IV do art. 3° da Constituição Fe
deral passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3° .

IV - promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, etnia, raça, sexo,
orientação e expressão sexual, crença religi
osa, convicção política, condição sócio-eco
nômica, condição física, psíquica ou mental,
cor, idade e nem por quaisquer outras for
mas de discriminação." (NR)

Art. 2° O Inciso XXX do art. ]O da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7° .
XXX - proibição de diferenças de salá

rios, de exercício de funções e de critério de
admissão por motivo de sexo, orientação e
expressão sexual, crença religiosa, convic
ção política, condição física, psíquica ou
mental, idade, cor ou estado civil." (NR)

Justificação

A presente proposição visa a acrescentar de for
ma clara e precisa entre os objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil e entre os direitos dos
cidadãos à proibição de práticas discriminatórias con
tra a etnia, orientação sexual, crença religiosa, con
vicção política, condição socioeconômica e deficiên
cia física ou mental.

Trata-se do estabelecimento, por parte do Estado,
da garantia de que os direitos humanos estarão afirma
dos permanentemente em seu caráter universal.

O reconhecimento constitucional do direito a li
vre orientação e expressão sexual, a livre crença reli
giosa e convicção política, a não discriminação por
condição física, psíquica ou mental, colocado junta
mente com o que a Constituição já prevê, origem,
raça, sexo, cor, idade, complementam de forma a atu
alizar a Carta Magna a partir de preocupações senti
das pela sociedade brasileira.
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A emenda constitucional ora apresentada tem rantias constitucionais, estaremos cumprindo com

este objetivo, bem come estabelecer o conceito de et- nosso dever com todos aqueles que tem suas vidas
nia ao lado dos já citados raça e cor, como forma de marcadas pela discriminação e pela violência em to-
ampliar a compreensão a partir da valorização da di- das as esferas da sociedade. Estaremos contribuindo
versidade étnica do País. para a afirmação da liberdade, da tolerância e do res-

Nosso desafio é consolidar a proibição de práti- peito humano.
cas discriminatórias e oferecei a população brasileira Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres
um instrumento para a afirmação plena dos direitos pares para a aprovação da presente proposta.
civis de cada um de seus cidadãos e cidadãs. Com- Sala das Sessões, 22 de abril de 2003.
preendemos que incluído este principio entre as ga- Deputada Maria do Rosário, PT/RS.

i-SGM.=sECAP(7503)----~-- --
'-~~/04~~_11:12:20 ~__

Conferência de Assinaturas 'I

Página: 00 I i
--------- -~---------~

Proposição:

Autor da Proposição:

Data de Apresentação:

Ementa:

PEC 0032/03

MARIA DO ROSÁRIO E E OUTROS

22/04/03

Dá nova redação aos artigos 3° e 7° da Constituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: NÃO

Totais·de Assinaturas:
~~!i6~i~m---L~ M1J
Fora do Exercício o~

Repetidas 0501- ------- -~

~:~ií:'a~:s-_---±-----Zóói
--------------_._--- ~---~--

Assinaturas Confirmadas
1 ALCEU COLLARES PDT RS

2 ALEXANDRE CARDOSO PSB RJ

3 ALICE PORTUGAL PCdoB BA

4 ALMEIDA DE JESUS PL CE
5 ANGELA GUADAGNIN PT SP

6 ANIBAL GOMES PMDB CE

7 ANSELMO PT RO

8 ANTONIO CARLOS BIFFI PT MS

9 ANTONIO NOGUEIRA PT AP

10 ARYVANAZZI PT RS

11 ASDRUBAL BENTES PMDB PA

12 ÁTILA LIRA PSDB PI

13 BABÁ PT PA

14 BENJAMIN MARANHÃO PMDB PB

15 BERNARDO ARISTON PSB RJ

16 BISPO RODRIGUES PL RJ

17 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG

18 CARLlTO MERSS PT SC

19 CARLOS MOTA PL MG

20 CARLOS SANTANA PT RJ

21 CELCITA PINHEIRO PFL MT

22 CÉSAR MEDEIROS PT MG

23 CHICO ALENCAR PT RJ

24 CHICO DA PRINCESA PL PR

25 COLOMBO PT PR

26 CONFÚCIO MOURA PMDB RO

27 CORIOLANO SALES PFL BA

,--,---,-,-,.._-------------------------
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28 CUSTÓDIO MATTOS
29 DARCI COELHO
30 DR. EVILÁSIO
31 DR. FRANCISCO GONÇALVES
32 DR. HELENa
33 DR. RIBAMAR ALVES
34 DR. RODOLFO PEREIRA
35 DR. ROSINHA
36 EDUARDO BARBOSA
37 EDUARDO CAMPOS
38 EDUARDO SCIARRA
39 EDUARDO VALVERDE
40 ENIO BACCI
41 ENIVALDO RIBEIRO
42 FÉLIX MENDONÇA
43 FERNANDO DINIZ
44 FERNANDO FERRO
45 FERNANDO GABEIRA
46 FERNANDO GONÇALVES
47 FRANCISCA TRINDADE
48 FRANCISCO GARCIA
49 FRANCISCO RODRIGUES
50 GERALDO RESENDE
51 GERVASIO SILVA
52 GILBERTO KASSAB
53 GONZAGA MaTA
54 GONZAGA PATRIOTA
55 GUSTAVO FRUET
56 HENRIQUE FONTANA
57 IARA BERNARDI
58 IBRAHIM ABI-ACKEL
59 INALDO LEITÃO
60 IRINY LOPES
61 ,JAIME MARTINS
62 JAMIL MURAD
63 JANDIRA FEGHALI
64 JOÃO MAGALHÃES
65 ,JOÃO MAGNO
66 ,JONIVAL LUCAS JUNIOR
67 ,JORGE BOEIRA
68 JOSÉ MILITÃO
69 JOSÉ PIMENTEL
70 JOSUÉ BENGTSON
71 JOVAIR ARANTES
72 JOVINO CÂNDIDO
73 JÚLIO CESAR
74 LEONARDO MATTOS
75 LEONARDO VILELA

PSDB
PFL
PSB
PTB
PSDB
PSB
PDT
PT
PSDB
PSB
PFL
PT
PDT
PPB
PTB
PMDB
PT
PT
PTB
PT
PPS
PFL
PPS
PFL
PFL
PSDB
PSB
PMDB
PT
PT
PPB
PSDB
PT
PL
PCdoS
pedoS
PTB
PT
PMDB
PT
PTS
PT
PTB
PSDB
PV
PFL
PV
PPB

MG
TO
SP
MG
R,J
MA
RR
PR
MG
PE
PR
RO
RS
PB
BA
MG
PE
R,J
R,J
PI
AM
RR
MS
SC
SP
eE
PE
PR
RS
SP
MG
PB
ES
MG
SP
R,J
MG
MG
BA
se
MG
CE
PA
GO
SP
PI
MG
GO
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

LEONIDAS CRISTINO
UNDBERG FARIAS
LOSSE NETO
LUCIANO LEITOA
LUCIANO ZICA
LUIZ BITTENCOURT
LUIZ EDUARDO GREENHALGH
LUIZ SÉRGIO
MANATO
MARCEUNO FRAGA
MARCELO CASTRO
MARCONDES GADELHA
MARIA DO ROSÁRIO
MARIA HELENA
MÁRIO ASSAD .JÚNIOR
MÁRIO NEGROMONTE
MAURíCIO RANDS
MAURO PASSOS
MILTON MONTI
MOACIR MICHELETTO
NELSON MEURER
NELSONTRAD
NILSON PINTO
NILTON CAPIXABA
ODAIR
ORLANDO DESCONSI
OSMÂNIO PEREIRA
OSMAR SERRAGLlO
OSVALDO BIOLCHI
PAES LANDIM
PATRUS ANANIAS
PAULO BALTAZAR
PAULO BAUER
PAULO BERNARDO
PAULO DELGADO
PAULO FEI.JÓ
PAULO GOuvÊA
PAULO KOBAYASHI
PAULO PIMENTA
PAULO RUBEM SANTIAGO
PEDRO CHAVES
POMPEO DE MATTOS
RAFAEL GUERRA
RAIMUNDO SANTOS
RENATO CASAGRANDE
RICARDO RIQUE
ROBERTO GOUVEIA
ROGÉRIO SILVA

PPS
PT
PSDB
POT
PT
PMOB
PT
PT
POT
PMDS
PMOB
PFL
PT
PMDB
PL
PPB
PT
PT
PL
PMDB
PPB
PMDB
PSDB
PTB
PT
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PT
PSB
PFL
PT
PT
PSDB
PL
PSDB
PT
PT
PMDB
PDT
PSDB
PL
PSB
PSDB
PT
PPS

eE
R.J
SP
MA
SP
GO
SP
R.J
ES
ES
PI
PB
RS
RR
MG
BA
PE
se
SP
PR
PR
MS
PA
RO
MG
RS
MG
PR
RS
PI
MG
R.J
se
PR
MG
R.J
RS
sp
RS
PE
GO
RS
MG
PA
ES
PB
SP
MT
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124 ROMEU QUEIROZ PTB MG
125 RUBENS OTONI PT GO
126 RUBINELLI PT SP
127 SANDES JÚNIOR PPB GO
128 SANDRO MATOS PSB RJ
129 SARAIVA FELIPE PMDB MG
130 SELMA SCHONS PT PR
131 SEVERIANO ALVES PDT BA
132 SILAS CÂMARA PTB AM
133 SIMÃO SESSIM PPB RJ
134 TAKAYAMA PSB PR
135 TARCISIO ZIMMERMANN PT RS
136 VALDENOR GUEDES PPB AP
137 VANDERLEI ASSIS PRONA SP
138 VICENTE ARRUDA PSD8 CE
139 VICENTINHO PT SP
140 VIEIRA REIS PMOB RJ
141 VIGNATTI PT SC
142 VIRGíLIO GUIMARÃES PT MG
143 WAGNER LAGO PDT MA
144 WALTER PINHEIRO PT BA
145 WLADIMIR COSTA PMDB PA
146 ZÉ GERALDO PT PA
147 ZEQUINHA MARINHO PTB PA
148 ZICO BRONZEADO PT AC

Assinaturas que Não Conferem
1 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
2 ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA SP
3 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
4 ISAIAS SILVESTRE PSB MG
5 MARIÂNGELA DUARTE PT SP
6 MÁRIO HERINGER PDT MG
7 MAURíCIO QUINTELLA LESSA PSB AL
8 MAURICIO RABELO PL TO
9 TATICO PTB DF
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Assinaturas Repetidas

Maio de 2003

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ANTONIO NOGUEIRA
ARYVANAZZI
BENJAMIN MARANHÃO
BISPO RODRIGUES
CONFÚCIO MOURA
CONFÚCIO MOURA
DR. RIBAMAR ALVES
DR. RIBAMAR ALVES
EDUARDO SCIARRA
ENIVALDO RIBEIRO
FÉLIX MENDONÇA
FERNANDO FERRO
FERNANDO FERRO
FERNANDO GONÇALVES
FERNANDO GONÇALVES
FRANCISCO RODRIGUES
GUSTAVO FRUET
IBRAHIM ABI-ACKEL
IBRAHIM ABI-ACKEL
INALDO LEITÃO
ISArAS SILVESTRE
JAIME MARTINS
JAMIL MURAD
JORGE BOEIRA
JOSÉ PIMENTEL
JOVINO CÂNDIDO
JOVINO CÂNDIDO
LUCIANO ZICA
MAURIcIO QUINTELLA LESSA
NILSON PINTO
ODAIR
ORLANDO DESCONSI
PATRUS ANANIAS
PAULO BERNARDO
PAULO FEIJÓ
PAULO KOBAYASHI
PAULO RUBEM SANTIAGO
PEDRO CHAVES
PEDRO CHAVES
POMPEO DE MATTOS
ROBERTO GOUVEIA
ROMEU QUEIROZ
SELMA SCHDNS
VALDENOR GUEDES
VANDERLEI ASSIS
VIEIRA REIS
ZÉ GERALDO
ZEQUINHA MARINHO
ZEQUINHA MAR\NHO
ZICO BRONZEADO

PT
PT
PMDB

PL
PMDB
PMDB
PSB
PSB
PFL
PPB
PTB
PT
PT
PTB
PTB
PFL
PMDB
PPB
PPB
PSDB
PSB
PL
PCdoB
PT
PT
PV
PV
PT
PSB
PSDB
PT
PT
PT
PT
PSDB
PSDB
PT
PMDB
PMDB
PDT
PT
PTB
PT
PPB
PRONA
PMDB
PT
PTB
PTB
PT

AP
RS
PB
RJ
RO
RO
MA
MA
PR
PB
BA
PE
PE
RJ
RJ
RR
PR
MG
MG
PB
MG
MG
SP
se
eE
SP
SP
SP
AL
PA
MG
RS

MG
PR
RJ
SP
PE
GO
GO
RS
SP
MG
PR
AP
SP
RJ
PA
PA
PA
AC
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Devolva-se ao Autor, por não conter o
número mínimo de assinauras indicado no
inciso I do art. 60, da Constituição Federal,
combinado com o inciso I do art. 201, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 7-5-2003 - João Paulo Cunha,
Presidente.

SGM/P N° 895

Brasília, 7 de maio de 2003

Excelentíssimo Senhor

Deputado Edson Duarte

Gabinete 535 - Anexo 4
Nesta

Senhor Deputado,

Faço retornar às mãos do eminente colega
PEC n° 33/03 de autoria de Vossa Excelência, que
"Dá nova redação ao inciso I e 11 do parágrafo único
do art. 158 da Constituição Federal", por não conter
o número mínimo de assinaturas indicado no inciso I
do art. 60, da Constituição Federal, combinado com
o inciso I do art. 201, do Regimento interno da Câ
mara dos Deputados.

No caso de complementação do número das
assinaturas, nova proposição deverá ser apresenta
da diretamente em sessão plenária.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N° 33, DE 2003

(Do Sr. Deputado Edson Duarte e outros)

Dá nova redação ao inciso I e 11 do
parágrafo único do art. 158 da Constitui
ção Federal.

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° O caput do inciso I e 11 do parágrafo
único do art. 158 da Constituição Federal passa a vi
gorar com a seguinte redação:

"Art. 158 ..

Parágrafo único. .. .

I - cinqüenta por cento, no mínimo, na
proporção do valor adicionado nas opera
ções relativas à circulação de mercadorias e
nas prestações de serviços, realizadas em
seus territórios;

11 - até cinqüenta por cento de acordo
com o que dispuser lei estadual ou, no caso
dos Territórios, lei federal. (NR)".

Art. 2° Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

Justificação

Os percentuais definidos na Constituição refe
rentes às parcelas da receita pertencentes aos mu
nicípios' originadas do produto da arrecadação do
imposto do estado sobre operações relativas à cir
culação de mercadorias e sobre prestações de ser
viços de transportes interestadual e intermunicipal e
de comunicação, engessa a distribuição dos recur
sos, provocando distorções graves e impedindo que
os estados e territórios possam legislar definindo cri
térios mais justos e garantindo maior equilíbrio na
distribuição do ICMS.

Esta proposta de emenda à constituição visa
desconcentrar a distribuição de recurso, que hoje
está fixada em setenta e cinco por cento nas opera
ções relativas à circulação de mercadoria e nas
prestações de serviço, como define o inciso I do pa
rágrafo único do art. 158, alterando assim para cin
qüenta por cento para as operações supracitadas e
cinqüenta por cento por critérios definidos nos esta
dos e territórios.

Sala das Sessões, 31 de março de 2003. 
Deputado Edson Duarte.
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Conferência de Assinatu ras
Página: 001

PEC 0033/03

EDSON DUARTE E E OUTROS

23/04/03

Proposição:

Autor da Proposição:

Data de Apresentação:

Ementa: Dá nova redação ao inciso I e II do parágrao único do art. 158 da
Constituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: NÃO

Totais de Assinaturas: Confirmadas 138
Não Conferem 016---------f--------.

Fora do Exercício 000
Repetidas 053
Ilegíveis 000
Retiradas 000

Assinaturas Confirmadas
1 ALCEU COLLARES PDT RS
2 ALEX CANZIANI PTB PR
3 ALEXANDRE CARDOSO PSB RJ
4 ALMIR MOURA PL RJ
5 ANIBAL GOMES PMDB CE
6 ANSELMO PT RO
7 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE
8 ARIOSTO HOLANDA PSDB CE
9 ARNON BEZERRA PSDB CE
10 ASSIS MIGUEL DO COUTO PT PR
11 BABÁ PT PA
12 BERNARDO ARISTON PSB RJ
13 BISPO RODRIGUES PL RJ
14 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
15 CARLlTO MERSS PT SC
16 CARLOS MOTA PL MG
17 CARLOS SANTANA PT RJ
18 CÉSAR MEDE IROS PT MG

19 CHICO DA PRINCESA PL PR
20· COLBERT MART'NS PPS BA
21 CONFÚCIO MOURA PMDB RO

22 CUSTÓDIO MATTOS PSDB MG
23 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
24 DARCI COELHO PFL TO

25 DR. FRANCISCO GONÇALVES PTB MG

26 DR. RIBAMAR ALVES PSB MA
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27 EDMAR MOREIRA
28 EDSON DUARTE
29 EDUARDO BARBOSA
30 EDUARDO CAMPOS
31 EOUARDO PAES
32 ENIVALDO RIBEIRO
33 FÉLIX MENDONÇA
34 FERNANDO DE FABINHO
35 FERNANDO DINIZ
36 FERNANDO FERRO
37 FERNANDO GONÇALVES
38 FRANCISCO GARCIA
39 FRANCISCO RODRIGUES
40 GERALDO RESENDE

41 GILBERTO KASSAB
42 GILBERTO NASCIMENTO
43 GONZAGA MOTA
44 GONZAGA PATRIOTA
45 HELENILDO RIBEIRO
46 HERCULANO ANGHINETTI
47 IBRAHIM ABI-ACKEL
48 INALOO LEITÃO
49 ~AIME MARTINS
50 ~AMIL MURAD
51 ~EFFERSONCAMPOS
52 ~OÃO ALFREDO
53 ~OÃO CALDAS
54 ~OÃO CAMPOS
55 ~OÃO LEÃO
56 ~OÃOMAGALHÃES
57 ~OAaUIMFRANCISCO
58 ~OSÉ CARLOS ELIAS
59 ~OSÉ LlNHARES
60 ~OSÉ MILlTÃO
61 JOSÉ PIMENTEL
62 JOSUÉ BENGTSON
63 JOVINO CÂNDIDO
64 JÚLIO CESAR
65 JÚLIO DELGADO
66 LAVOISIER MAIA
67 LÉO ALCÂNTARA
68 LEONARDO MATTOS
69 LEONARDO VI LELA
70 LEONIDAS CRISTINO
71 LlNCOLN PORTELA
72 LOBBE NETO
73 LUIS CARLOS HEINZE
74 LUIZ SÉRGIO

PL
PV
PSDB
PSB
PFL
PPB
PTB
PFL
PMDB
PT
PTB
PPS
PFL
PPS
PFL
PSB
PSDB
PSB
PSDB
PPB
PPB
PSOB
PL
PCdaS
PSB
PT
PL
PSDB
PL
PTB
PFL
PTB
PPB

PTB
PT
PTB
PV
PFL
PPS
PSB
PSDB
PV
PPB
PPS
PL
PSDB
PPB
PT

MG
BA
MG
PE
RJ
PB
BA
BA
MG
PE
RJ
AM
RR
MS

SP
SP
CE
PE
AL
MG
MG
PB
MG
SP
SP
CE
AL
GO
BA
MG
PE
ES
CE
MG
CE
PA
SP
PI
MG
RN
CE
MG
GO
CE
MG
SP
RS
R~



75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

MARCELINO FRAGA
MARCELO CASTRO
MARCELO ORTIZ
MARCONDES GADELHA
MAURO LOPES
MENDES RIBEIRO FILHO
MICHEL TEMER
MILTON BARBOSA
MILTON MONTI
MIRIAM REID
MOACIR MICHELETTO
MUSSA DEMES
NARCISO MENDES
NELSON MEURER
NEUCIMAR FRAGA
NEUTON LIMA
NILSON MOURÃO
NILSON PINTO
NILTON CAPIXABA
OLAVO CALHEIROS
OLIVEIRA FILHO
OSMÂNIO PEREIRA
OSMAR SERRAGLlO
OSVALDO BIOLCHt
OSVALDO REIS
PASTOR AMARILDO
PASTOR REINALDO
PAULO BALTAZAR
PAULO BAUER
PAULO BERNARDO
PAULO FEIJÓ
PAULO GOUV':=A
PEDRO CHAVES
PEDRO NOVAIS
PHILEMON RODRIGUES
POMPEO DE MATTOS
RAFAEL GUERRA
RAIMUNDO SANTOS
REINALDO BETÃO
RENATO CASAGRANDE
RICARDO RIQUE
RICARTE DE FREITAS
ROGÉRIO SILVA
ROMEU QUEIROZ
RONALDO VASCONCELLOS
RONIVON SANTIAGO
SALVADOR ZIMBALDI
SARAIVA FELIPE

PMDB
PMDB
PV
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PL
PSB
PMDB
PFL
PPB
PPB

PL
PTB
PT
PSDB
PTB
PMDB
PL
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PSB
PTB
PSB
PFL
PT
PSDB
PL
PMOB
PMDB
PTB
PDT
PSDB
PL
PL
PSB
PSDB
PTB
PPS
PTB
PTB
PPB
PSDB
PMDB

ES
PI
SP
PB
MG
RS
SP
BA
SP
RJ
PR
PI
AC
PR
ES
SP
AC
PA
RO
AL
PR
MG
PR
RS
TO
TO
RS
RJ
SC
PR
RJ
RS
GO
MA
PB
RS
MG
PA
RJ
ES
PB
MT
MT
MG
MG
AC
SP
MG

"' ""'-'''--,-_..__...•._._.....,..._-------------
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123 SELMA SCHONS PT PR

124 SERAFIM VENZON S.PART. se

125 SEVERIANO ALVES PDT BA

126 SILAS BRASILEIRO PMDB MG

127 TARCISIO ZIMMERMANN PT RS

128 VALDENOR GUEDES PPB AP

129 VICENTE eASCIONE PTB SP
130 VIEIRA REIS PMDB RJ
131 WAGNER LAGO PDT MA

132 WALTER PINHEIRO PT BA

133 WELLlNGTON ROBERTO PL PB
134 WLADIMIR COSTA PMDB PA
135 ZÉ GERALDO PT PA
136 ZÉGERARDO PMDB CE
137 ZEQUINHA MARINHO PTB PA
138 ZICO BRONZEADO PT AC

Assinaturas que Não Conferem
1 ANTONIO CRUZ PTB MS
2 ASDRUBAL BENTES PMDB PA
3 CARLOS DUNGA PTB PB
4 EDUARDO VALVERDE PT RO
5 ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA SP
6 JULIO SEMEGHINI PSDB SP
7 MAURrCIO QUINTELLA LESSA PSB AL
8' MAURíCIO RABELO PL TO
9 NÉLlO DIAS PPB RN
10 NELSON BORNIER PSB RJ
11 NELSON TRAD PMDB MS
12 PASTOR FRANCISCO OLfMPIO PSB PE
13 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
14 PAULO RUBEM SANTIAGO PT PE
15 ROBERTO BRANT PFL MG
16 TATICO PTB DF



RS
CE
RO
CE
MS
MS
CE
PR
PA
RJ
RJ
MG
SC
TO
SP
PB
PB
PB
PB
PE
AL
SP
GO
MG
MG
SP
RN
GO
CE
RJ
ES
TO
RS
PR
MS
RO
RS
RS
SP
GO
MA
MA
PB
PB
MT
MT
MG
SC
AP
RJ
MA
PA
AC

Assina....ras
ALCEU COLLARES
ANrBAL GOMES
ANSELMO
ANTONIO CAMBRAIA
ANTONIO CRUZ
ANTONIO CRUZ
ARNON BEZERRA
ASSIS MIGUEL DO COUTO
BABÁ
BERNARDO ARISTON
BERNARDO ARISTON
BONIFÁCIO DE ANDRADA
CARLlTO MERSS
DARCI COELHO
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO
ENIVALDO RIBEIRO
ENIVALDO RIBEIRO
ENIVALDO RIBEIRO
ENIVALDO RIBEIRO
GONZAGA PATRIOTA
HELENILDO RIBEIRO
JEFFERSON CAMPOS
JOÃO CAMPOS
JOÃO MAGALHÃES
JOSÉ MILlTÃO
JOVINO CÂNDIDO
LAVOISIER MAIA
LEONARDO VILELA
LEONIDAS CRISTINO
LUIZ SÉRGIO
MARCELlNO FRAGA
MAUR[CIO RABELO
MENDES RIBEIRO FILHO
NELSON MEURER
NELSON TRAD
NILTON CAPIXABA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO BIOLCHI
PAULO KOBAVASHI
PEDRO CHAVES
PEDRO NOVAIS
PEDRO NOVAIS
PHILEMON RODRIGUES
RICARDO RIOUE
ROGÉRIO SILVA
ROGÉRIO SILVA
ROMEU QUEIROZ
SERAFIM VENZON
VALDENOR GUEDES
VIEIRA REIS
VVAGNER LAGO
VVLADIMIR COSTA
ZICO BRONZEADO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
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Repetidas
PDT
PMDB
PT
PSDB
PTB
PTB
PSDB
PT
PT
PSB
PSB
PSDB
PT
PFL
PRONA
PPB
PPB
PPB
PPB
PSB
PSDB
PSB
PSDB
PTB
PTB
PV
PSB
PPB
PPS
PT
PMDB
PL
PMDB
PPB
PMDB
PTB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PTB
PSDB
PPS
PPS
PTB
S.PART_
PPB
PMDB
PDT
PMOB
PT



Art. 1° O inciso XXVII, do art. 84, da Consti
tuição Federal, passa a vigorar como XXVIII, fi
cando criado novo inciso XXVII, com a seguinte
redação:

Em 7-5-03. - João P. Cunha, Presi
dente.

M~g_~gQ03 .DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS______-º~Q~=!~ira_ª __!ª8~

Devolva-se ao Autor, por não conter As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
o número mínimo de assinaturas indicado nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
no inciso I do art. 60, da Constituição Fe- Constituição Federal, promulgam a seguinte emen-
deral, combinado com o inciso I do art. da ao texto constitucional:
201, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. Oficie-se e,após, publi
que-se.

SGM/P nO 896
"Art. 84 .

Brasília, 7 de maio de 2003

Excelentíssima Senhora
Deputada Rose de Freitas
Gabinete 937 - Anexo 4
Nesta

XXVII - receber em audiência, previa
mente solicitada, governadores, senadores
e deputados federais;

XXVIII - exercer outras atribuições
previstas nesta Constituição."(NR)

Senhora Deputada,

Faço retornar às mãos da eminente colega
PEC n° 34/03 de autoria de Vossa Excelência,
que "Renumera o inciso XXVII, do art. 84 da
Constituição Federal, como inciso XXVIII e cria
novo inciso XXVII," por não conter o número míni
mo de assinaturas indicado no inciso I do art. 60,
da Constituição Federal, combinado com o inciso
I do art. 201, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.

No caso de complementação do número das
assinaturas, nova proposição deverá ser apresenta
da diretamente em sessão plenária.

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

Art. 2° Esta emenda entra em vigor na data da
sua publicação.

Justificação

Buscamos, com a presente proposição, facili
tar a audiência de governadores de Estado e do

Distrito Federal, bem como de parlamentares - se

nadores e deputados federais - com o Presidente

da República, desde que, obviamente, previamen

te solicitada e agendada, fazendo com que todos

eles tenham a mesma oportunidade de serem ou

vidos, independentemente da facção política a que

pertençam.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 34, DE 2003

(Da Sr Rose de Freitas e outros)

A ausência de norma constitucional nesse sen

tido não impede que essas audiências se realizem,
mas, conseqüente do regime democrático, a sua

previsão no corpo da Constituição torna mais sólida

a sua ocorrência.
Renumera o inciso XXVII, do art. 84

da Constituição Federal, como inciso
XXVIII e cria novo inciso XXVII.

Sala das Sessões, 23 de abril de 2003.
Deputada Rose de Freitas.
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28 CARLOS MELLES
29 CELSO RUSSOMANNO
30 CEZAR SCHIRMER
31 COLBERT MARTINS
32 CONFÚCIO MOURA
33 CORAUCI SOBRINHO
34 CUSTÓDIO MATTOS
35 DARCI COELHO
36 DARClslO PERONDI
37 DELFIM NETTO
38 DR. BENEDITO DIAS
39 DR. EVILÁSIO
40 DR. FRANCISCO GONÇALVES
41 DR_ RIBAMAR ALVES
42 EDMAR MOREIRA
43 EDSON DUARTE
44 EDUARDO BARBOSA
45 EDUARDO GOMES
46 EDUARDO PAES
47 EDUARDO SCIARRA
48 EDUARDO SEABRA
49 ENIO BACCI
5D ENIVALDO RIBEIRO
51 FERNANDO DINIZ
52 FRANCISCO GARCIA
53 FRANCISCO RODRIGUES
54 GASTÃO VIEIRA
55 GERALDO RESENDE
56 GILBERTO NASCIMENTO
57 GONZAGA MOTA
58 GONZAGA PATRIOTA
59 HELENILDO RIBEIRO
60 HELENO SILVA
61 HENRIQUE EDUARDO ALVES
62 HERCULANO ANGHINETTI
63 IBRAHIM ABI-ACKEL
64 INALDO LEITÃO
65 INOCÊNCIO OLIVEIRA
66 JAIME MARTINS
67 JOÃO CAMPOS
68 JOÃO PIZZOLATTI
69 JONIVAL LUCAS JUNIOR
70 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
71 JOSÉ ROCHA
72 JOSUÉ BENGTSON
73 JOVINO CÂNDIDO
74 JÚLIO DELGADO
75 JULIO SEMEGHINI

PFL
PPB
PMOS
PPS
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PMDB
PPB
PPB
PSB
PTS
PSB
PL
PV
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PTB
PDT
PPB
PMDB
PPS
PFL
PMDB
PPS
PSB
PSDB
PSB
PSDB
PL
PMDB
PPB
PPB
PSDB
PFL
PL
PSDB
PPB
PMDB
PSDB
PFL
PTB
PV
PPS
PSDB

MG
SP
RS
BA
RO
SP
MG
TO
RS
SP
AP
SP
MG
MA
MG
BA
MG
TO
RJ
PR
AP
RS
PB
MG
AM
RR
MA
MS
SP
CE
PE
AL
SE
RN
MG
MG
PB
PE
MG
GO
SC
BA
PE
BA
PA
SP
MG
SP
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

LÉO ALCÂNTARA
LEONARDO MATTOS
LEONARDO PICCIANI
LlNCOLN PORTELA
LUCIANO ZICA
LUIZ BITTENCOURT
MARCELlNO FRAGA
MARCELO CASTRO
MARCELO ORTIZ
MARCELO TEIXEIRA
MARIA HELENA
MAURIcIO RANDS
MAURO LOPES
MENDES RIBEIRO FILHO
MILTON MONTI
MIRIAM REID
MOACIR MICHELETTO
MUSSADEMES
NARCISO MENDES
NELSON MEURER
NELSON PROENÇA
NELSON TRAD
NEUTON LIMA
NILSON MOURÃO
NILSON PINTO
ODAIR
OLAVO CALHEIROS
OLIVEIRA FILHO
OSMÂNIO PEREIRA
OSMAR SERRAGLlO
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PASTOR AMARILDO
PASTORFRANKEMBERGEN
PAULO GOUVt=A
PAULO KOBAYASHI
PAULO MAGALHÃES
PAULO RATTES
PAULO ROCHA
PEDRO CHAVES
PEDRO CORRt=A
PEDRO NOVAIS
PHILEMON RODRIGUES
POMPEO DE MATTOS
RAIMUNDO SANTOS
RICARDO RIQUE
RICARTE DE FREITAS
ROBERTO BALESTRA

PSDB
PV
PMDB
PL
PT
PMDB
PMDB
PMOB
PV
PMDB
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PL
PSB
PMDB
PFL
PPB
PPB
PPS
PMDB
PTB
PT
PSDB
PT
PMDB
PL
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PSB
PTB
PL
PSDB
PFL
PSB
PT
PMDB
PPB
PMDB
PTB
PDT
PL
PSDB
PTB
PPB

CE
MG
R..J
MG
SP
GO
ES
PI
SP
CE
RR
PE
MG
RS
SP
R..J
PR
PI
AC
PR
RS
MS
SP
AC
PA
MG
AL
PR
MG
PR
RS
TO
TO
RR
RS
SP
BA
R..J
PA
GO
PE
MA
PB
RS
PA
PB
MT
GO
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124 ROBERTO MAGALHÃES PSDB PE
125 ROGÉRIO SILVA PPS MT
126 ROMEU QUEIROZ PTB MG
127 ROMMEL FEIJÓ PSDB CE
128 RONALDO CAIADO PFL GO
129 ROSE DE FREITAS PSDB ES
130 SALVADOR ZIMBALDI PSDB SP
131 SANDES JÚNIOR PPB GO
132 SARAIVA FELIPE PMDB MG
133 SERAFIM VENZON S.PART. SC
134 SEVERIANO ALVES PDT BA
135 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
136 SIMÃO SESSIM PPB RJ
137 TARC1S10 ZIMMERMANN PT RS
138 VALDENOR GUEDES PPB AP
139 VANDERLEI ASSIS PRONA SP
140 WAGNER LAGO PDT MA
141 ZÉ GERALDO PT PA
142 ZÉGERARDO PMDB CE

Assinaturas que Não Conferem
1 CARLOS DUNGA PTB PB
2 EDUARDO VALVERDE PT RO

3 ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA SP
4 JOSÉ UNHARES PPB CE
5 JÚNIOR BETÃO PPS AC
6 MANINHA PT DF
7 MARCOS DE JESUS PL PE
8 MAURrCIO QUINTELLA LESSA PSB AL
9 WLADIMIR COSTA PMDB PA

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 MARCONDES GADELHA PFL PB
2 TADEU FILlPPELLI PMDB DF



Maio de 2003

1

2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

Assina.-uras
ALEX CANZIANI
ALMEIDA DE JESUS
ALMIR MOURA
ANTONIO CAMBRAIA
ARNON BEZERRA
ARNON BEZERRA
BABÁ
CEZAR SCHIRMER
CUSTÓDIO MATTOS
DARCfslO PERONDI
DR. BENEDITO DIAS
EDSON DUARTE
EDUARDO GOMES
EDUARDO PAES
EDUARDO VALVERDE
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO
ENIVALDO RIBEIRO
ENIVALDO RIBEIRO
GILBERTO NASCIMENTO
GONZAGA MOTA
.JOÃO PIZZOLATTI
.JOSÉ LlNHARES
.JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
JOVINO CÂNDIDO
.JOVINO CÂNDIDO
LEONARDO MATTOS
LINCOLN PORTELA
LUCIANO ZICA
LUIZ BITTENCOURT
NELSON PROENÇA
NELSONTRAD
NILSON PINTO
NILSON PINTO
ODAIR
OLIVEIRA FILHO
PAULO GOUVI:A
PAULO KOBAVASHI
PAULO ROCHA
PEDRO CHAVES
PEDRO NOVAIS
RAIMUNDO SANTOS
RICARDO RIQUE
ROGÉRIO SILVA
SERAFIM VENZON
SIMÃO SeSSIM
TARCISIO ZIMMERMANN
VALDENOR GUEDES
VALDENOR GUEDES

Repetidas
PTB
PL
PL
PSDB
PSDB
PSDB
PT
PMDB
PSDB
PMOB
PPB
PV
PSDB
PFL
PT
PRONA
PPB
PPB
PSB
PSDB
PPB
PPB
PSDB
PV
PV
PV
PL
PT
PMDB
PPS
PMDB
PSOB
PSDB
PT
PL
PL
PSDB
PT
PMDB
PMOB
PL
PSDB
PPS
S.PART.
PPB
PT
PPB
PPB

PR
CE
RJ
CE
CE
CE
PA
RS
MG
RS
AP
BA
TO
RJ
RO
SP
PB
PB
SP
CE
SC
CE
PE
SP
SP
MG
MG
SP
GO
RS
MS
PA
PA
MG
PR
RS
SP
PA
GO
MA
PA
PB
MT
SC
R.J
RS
AP
AP

Devolva-se ao Autor, por não conter o
número mínimo de assinatura indicado no
inciso I do art. 60, da Constituição Federal,
combinado com o inciso I do art. 201, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 7-5-03. - João P. Cunha, Presi
dente.



TITULARES

Aníbal Gomes - Fernando Diniz - José Priante
Outrossim, informo que as demais vagas serão

preenchidas oportunamente.

Atenciosamente, - Deputado Eunício Oliveira,
Líder do PMDB.

Publique-se.

Em 7 de maio de 2003. - João Paulo
Cunha, Presidente.

OF. PSDB/I/N° 666/2003

Brasília, 6 de maio de 2003

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

Brasília, 6 de maio de 2003

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia a fim de indicar, como titular, o Deputado José
Mentor - PT/SP, em substituição a Deputada Iriny
Lopes - PT/ES, que passa a suplente na vaga dei
xada pelo mesmo, na Comissão Especial destina
da a efetuar estudo em relação às matérias em tra
mitação na Casa, cujo tema abranja a Reforma do
Judiciário.

Atenciosamente, - Deputado Nelson Pellegri
no, Líder do PI.

Publique-se.
Em 7 de maio de 2003. - João Paulo

Cunha, Presidente.

Ofício nO 36/Plen
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Ofício n° 35/Plen co Brasileiro - PMDB, que comporão a Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a "investigar as
atividades do SERASA - Centralização de Serviços
de Bancos S/A."

Brasília, 7 de maio de 2003

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

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

a fim de indicar, como titulares, a Deputada Teima de
Souza - PT/SP, e o Deputado Gilmar Machado 
PT/MG, no Conselho de Altos Estudos e Avaliação
Tecnológica. Como suplentes, os Deputados Ivan Va
lente - PT/SP, e Walter Pinheiro - PT/BA.

Atenciosamente. - Deputado Nelson Pellegri
no, Líder do PI.

Publique-se.
Em 7 de maio de 2003. - João Paulo

Cunha, Presidente.

OF/GAB/I/N° 407

Brasília, 7 de maio de 2003

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P n° 694/2003, en

caminho a Vossa Excelência a relação dos nomes
dos Deputados do Partido ao Movimento Democráti-

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Jovair

Arantes para integrar, como membro suplente, a Co
missão de Fiscalização Financeira e Controle, em
substituição ao Deputado Alberto Goldman.

Respeitosamente, - Deputado Jutahy Júnior,
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.

Em 7-5-2003, - João Paulo Cunha,
Presidente.

OF. PSDB/N° 670/2003

Brasília, 6 de maio de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha

Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência determinar o

desligamento do Deputado Osmânio Pereira, como
membro suplente da Comissão de Seguridade Social
e Família e da Comissão Especial da Reforma Previ
denciária.

Respeitosamente, - Deputado Jutahy Júnior,
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se

... , ...--•._---------------



Publique-se.
Em 7-5-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 6 de maio de 2003

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência determinar o

desligamento do Deputado Salvador Zimbaldi, como
membro suplente da Comissão de Ciência e Tecnolo
gia Comunicação e Informática e como membro titu
lar da Comissão de Minas e Energia.

Respeitosamente, - Deputado Jutahy Júnior,
Líder do PSDB.

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

OF. PSDB/N° 671/2003
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Em 7-5-2003, João Paulo Cunha, Senhor Presidente,
Presidente. Tenho a honra de comunicar a V Exa, que o Par-

tido Liberal indica os Deputados Coronel Alves
(PUAP), Humberto Michiles (PUAM) e Neucimar Fra
ga (PUES), na qualidade de titulares, e os Deputados
Lincoln Portela (PUMG), Sandro Mabel (PUGO) e
Edmar Moreira (PUMG), na qualidade de suplentes,
para integrarem a Comissão Especial destinada a
efetuar estudo em relação às matérias em tramitação
na Casa, cujo tema abranja a Segurança Pública.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Partido Liberal.

Defiro. Publique-se.
Em 7-5-2003, - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. N° 300/03 - LPL

Brasília, 6 de maio de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa. que o Partido Liberal indica os

Deputados José Santana de Vasconcellos (PUMG),
Maurício Rabelo (PLlTO) e Carlos Mota (PUMG), na
qualidade de titulares, e os Deputados Raimundo San
tos (PUPA), Mário Assad Júnior (PUMG) e João Paulo
(PUMG), na qualidade de suplentes, para integrarem a
Comissão Especial destinada a "efetuar estudo em rela
ção às matérias em tramitação na Casa, cujo tema
abranja a Reforma do Judiciário".

Aproveito o ensejo para reiterar a VExa, os
meus protestos de elevado apreço e distinta conside
ração. - Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do
Partido Liberal.

Publique-se.
Em 7-5-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. N° 353/03 - LPL

Brasília, 6 de maio de 2003

ExmoSr.
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

OF/AlPSB/335/03

Brasília, 30 de abril de 2003

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

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

putado Alexandre Cardoso como suplente da Comissão
Par1amentar de Inquérito destinada a "investigar denún
cias de irregularidade na prestação de serviços por em
presas e instituições privadas de Planos de Saúde:'

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

Publique-se.
Em 7-5-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. UD/PPS N° 168/03

Brasília, 7 maio de 2003

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

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 10, inciso VI, do Regimento

Interno, indico a Vossa Excelência o Deputado Agnal
do Muniz - PPS/RO para integrar a Comissão da
Amazônia e Desenvolvimento Regional como mem
bro suplente.

Atenciosamente, - Deputado Roberto Freire,
Líder do PPS.



Publique-se.

Em 7-5-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

Ofício na 62/2003-P

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
na 17, de 2003.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do respectivo parecer.

Respeitosamente, - Deputado Roberto Gou
veia, 1° Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 7-5-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício na 64/2003-P

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a aprecia
ção, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei na 6.670,
de 2002, e dos Projetos de Lei na 4.819/01; 4.994/01;
5.550/01; 5.592/01; 6.606/02 e 106/03, apensados.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção dos referidos projetos e do respectivo parecer.

Respeitosamente, - Deputado Roberto Gou
veia, 1° Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Brasília, 24 de abril de 2003

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

Brasília, 24 de abril de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha

Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a aprova
ção, com emenda, do Projeto de Lei na 5.107/01, do Sr.
Léo Alcântara, que "acrescenta parágrafos aos arts. 80 e
90 da Lei na 4024, de 20 de dezembro de 1961, com re
dação dada pela Lei na 9131, de 24 de novembro de
1995, de forma a dispor sobre os membros do Conselho
Nacional de Educação, para publicação da referida pro
posição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Gastão Vieira,
Presidente.

Brasília, 7 de maio de 2003

OF. N° 117 P/2003 - CCJR
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Defiro. Publique-se.
Em 7-5-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, no dia 29 de abril do corrente, do
Projeto de Lei na 6.387-A/02.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção dos referidos projetos e parecer a eles oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh, Presidente.

Publique-se.
Em 7-5-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Publique-se.
Em 7-5-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício-Preso na 92/CECD

Ofício-Preso na 91/CECD

Brasília, 23 de abril de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a aprova
ção, com substitutivo, do Projeto de Lei na 4.533/01, do
Sr. Léo Alcântara, que "acrescenta dispositivo à Lei na
9.394, de 20 de dezembro de 1996, prevendo prazos
para a expedição de certificado de conclusão de curso e
diploma no ensino médio, para publicação da referida
proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Gastão Vieira,
Presidente.

Brasília, 23 de abril de 2003

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

Senhor Presidente,



OEN° 56/03

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 18897-----_._._-_.__...._...._-----_._------
Em 7-5-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
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Publique-se.
Em 7-5-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício n° 65/2003-P

Brasília, 24 de abril de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 7.505, de 2002.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do respectivo parecer.

Respeitosamente, Deputado Roberto Gouveia,
1° Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 7-5-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Brasília, 10 de abril de 2003

limo. Sr. João Paulo Cunha
MO. Presidente da Câmara dos Deputados Nesta

Prezado João Paulo,
Encaminho a Vossa Excelência correspondên

cia do Vereador do PT de Itambé/PE _ Manoel Bezer
ra de Mattos Neto _ referente a graves denúncias de
ameaça de morte que vem recebendo.

Na correspondência anexa, alerta para o cum
primento, em caráter de urgência, das recomenda
ções da Comissão Interamericana dos Direitos Hu
manos, principalmente quanto à proteção policial por
tempo integral dos parlamentares envolvidos.

Certo da atenção de V. Exa reitero protestos de
elevada consideração.

Atenciosamente, - Fernando Ferro, Deputado
Federal.

Ofício PL n° 182/2003

Itambé, 7 de abril de 2003

OEGAB.AV - 018/2003

Brasília, 13 de março de 2003

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília, DF

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho solicitar

de Vossa Excelência a criação de uma Comissão,
com o objetivo de estudar as proposições existentes
na Casa que tratam sobre o número de Vereadores
das Câmaras Municipais do País, conforme combina
do na reunião de hoje, com o grupo de Vereadores do
Estado do Rio Grande do Sul.

Sem mais para o momento, fico no aguardo
de um retorno de Vossa Excelência, subscreven
do-me com protestos de elevada estima e conside
ração.

Atenciosamente, - Ary Vanazzi, Deputado Fe
deral.

Indefiro, por entender que a matéria
se subsome ao campo temático da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação,
onde deverá ser devidamente estudada, de
acordo com o disposto no art. 32, inciso 111,
alínea d, do RICO. Oficie-se ao requerente
e, após, publique-se.

Exmo. Sr.
João Paulo Cunha
MO Deputado Federal- PT/SP
Praça dos Três Poderes
Câmara dos Deputados _ Anexo IV - 2° Andar
Brasília/DF - CEP: 70.160-900

Excelentíssimo(a) Senhor(a),
Sirvo-me deste para, mais uma vez, trazer ao

vosso conhecimento do fato gravíssimo recentemen
te publicado na imprensa paraibana, precisamente,
no Correio da Paraíba, matéria assinada pelo jornalis
ta respeitado Damásio Dias, que traz a notícia de que
o Grupo de Extermínio comandado pelo Cabo refor
mado da PMPB Manoel César, preso na 4a CIA da
PMPB, Cabedelo, estaria organizando o assassinato
dos Deputados Luiz Couto e Frei Anastácio, e ainda
deste Vereador subscritor.

Sendo desta forma rogo a V. Exa providências
legais, em caráter de urgência, no sentido do cumpri
mento pelo Governo Brasileiro da recomendação da
Comissão Interamericana dos Direitos Humanos,
Órgão da Organização dos Estados Americanos _
OEA, no sentido da proteção policial por tempo inte
grai por agentes da Policia Militar, além é claro das
competentes investigações por autoridade isenta, in
dependente e competente.

A Cidadania faz a lei
Cordialmente, - Manoel Bezerra de Mattos

Neto, Presidente.
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Senhor Presidente,

Ofício 0299/2003 - Gab. BSB

Brasília-DF, 5 de maio de 2003

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

Maio_ de 20º~________________________ DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira-ª-~~~

Oficie-se Publique-se. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho comu-
Em 7-5-03. - João Paulo Cunha, Pre- nicar a Vossa Excelência que me filiei ao Partido da

sidente. Social Democracia Brasileira - PSDB, neste dia 5 de
maio de 2003.

Nesse sentido, solicito os bons préstimos de
Vossa Excelência no sentido de providenciar as devi
das alterações no meu cadastro.

Na oportunidade, certo da atenção de Vossa
Excelência ao pedido que ora lhe encaminho, reno
vo-lhe meus protestos de elevada estima e distinta
consideração.

Respeitosamente, - Deputado Júlio Redecker.

CG nO 0813/2003 Porto Alegre, 07 de maio de 2.003_

Senhor Presidente:

Com JDinhas cordiais saudações, tenho a grata satisfação de
enc8Ulinhar à Executiva Estadual a ficha de filiação ao nosso
Partido do Deputado. Federal JÚLIO CÉSAR RED~R,
assinada. elIl cerimônia realizada no Plenarinho ~sta Casa
Legislativa no dia 05 do corrente Inês. / / __

No ensejo, expresso-Ihe protest~·de e s~revo-me

alenciosaIIlente. ~

~I
utM(dbWANCHOTENE FEUCE,

da 'iulcada do PSDB.

Ilustriss.iJno Senhor BERCíuo SILVA,.
Muito Digno Presidente da CODÚssão Executiva Estadual do
PSDB,
Rua dos Andradas nO 943 - Sala 2501,
Nesta Capital.
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Defiro. Publique-se.
Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 07105/2003.

Presidente

Brasília-DF, 1° de abril de 2003

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

Senhor Presidente,
Está tramitando na Comissão de Seguridade

Social o Projeto de Lei n° 3876/2000, de minha au-

toria, O qual dispõe sobre o sistema de abertura
das latas de refrigerantes, cervejas e similares.
Aguarda-se a designação do relator. É relevante
informar que a mencionada proposição foi anexa
da a uma outra, também de minha autoria, sob o n°
3418/00.

Por outro lado, o Deputado Nelson Bornier apre
sentou o PL n° 132/2003, em 20-2-2003, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de criação de mecanismo de

....._...•,._.----------------------------------



Justificação

Indefiro, pois não há erro nos títulos
destacados à luz da gramática. Oficie-se ao
requerente e, após, publique-se.

Em 7-5-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 495 DE 2003
(Do Sr. Fernando Ferro)

Requer voto de pesar pelo faleci
mento do Juiz da Vara de Execuções Pe
nais do Espírito Santo, Sr. Alexandre
Martins de Castro Filho.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa , nos termos do art. 117, in

ciso XVIII, do Regimento Interno, ouvido o Plená
rio, seja registrado nos Anais da Casa voto de pe
sar pelo brutal assassinato do Juiz da Vara de Exe
cuções Penais do Espírito Santo Sr. Alexandre
Martins de Castro Filho, ocorrido nesta última se
gunda-feira, dia 24 de março de 2003.

Requeiro, outrossim que este voto seja encami
nhado aos familiares do eminente Juiz que em defesa
da ética e da sociedade teve sua vida bruscamente
ceifada pela escalada de violência que assola nosso
País.

Sala das Sessões, 25 de março de 2003. - Depu
tado Fernando Ferro, PT/PE.

Publique-se.
Em 7-5-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ao comemorarmos a ampliação da participação
da bancada feminina na Câmara dos Deputados nas
eleições de 2002 e após o dia 8 de março, consagra
do como o Dia Internacional da Mulher, a Câmara dos
Deputados precisa aprimorar a sua página da internet
e demais publicações especificando a participação
feminina na sua vida cotidiana. A terminologia empre
gada está incorreta ao não incorporar o feminino na
designação de suas atividades tanto para as deputa
das como para as cidadãs que utilizam de nossos ser
viços de atendimento ao público e de nossas publica
ções.

Sala das Sessões, 11 de março de 2003. - Depu
tado Luiz Carlos Hauly, PSDB-PR.

Defiro. Apense-se o PL n° 132/03 ao
PL n° 3.418/00. Oficie-se ao requerente e,
após, publique-se.

Em 7-5-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 75, de 2003
(Da S~ Jandira Feghali)

Requer o desarquivamento de pro
posição.

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

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exa o desarquivamento do requerimento de cria
ção de Comissão Parlamentar de Inquérito n° 14 de
2000, de minha autoria, com a finalidade de investigar
irregularidades que vem ocorrendo na administração
de hospitais federais.

Sala das Sessões, 18 de Fevereiro de 2003. _
Deputada Jandira Feghali, PCdoB/RJ.

Indefiro, por ter sido arquivado definiti
vamente. Oficie-se ao Requerente e, após,
publique-se.

Em: 7-5-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 371, DE 2003
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Requer a modificação da página da
internet da Câmara dos Deputados.

Senhor Presidente,
Requer, ouvido o plenário nos termos regi

mentais, a determinação pela Mesa de alteração na
página da Câmara dos Deputados na rede mundial
de computadores, bem como nas demais publica
ções, dos títulos "Deputados" para "Deputadas e
Deputados", de "Deputados 52a Legislatura" para

M~l9.__de 2003__________ DIÁRIODA CÂMARA DOS DEPUI~DOL__ --º.!!i!'!~=t~ira_ª __J89~!

defesa do consumidor em embalagens de consumo "Deputadas e Deputados 52a Legislatura" e "Atendi-
popular. Esse projeto tramita na Comissão de Econo- mento ao Cidadão" para "Atendimento ao Cidadão
mia, sendo designado Relator o Dep. Carlos Eduardo e Cidadã".
Cadoca.

Entendendo que esse Projeto de Lei trata da
mesma matéria abordada naquele de minha autoria
sob n° 3876/2000, proposição que foi apensada ao
PL n° 3418/2000, solicito que esse projeto também
seja apensado ao PL 3418/00.

Nessa expectativa, renovo meus protesto da
mais alta estima e apreço.

Cordialmente, - Edison Andrino, Deputado
Federal.



Maio de 2003

Solicita o desarquivamento do Pro
jeto de Lei n° 2.961, de 1992, que extin
gue a punibilidade do agente de delito,
quando haja retratação e colaboração
para apuração de responsabilidade por
atos de improbidade, prevaricação e cor
rupção a dano do patrimônio público.

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

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, reque
iro a Vossa Excelência o desarquivamento do meu
Projeto de Lei nO 2.961, de 1992, que extingue a puni
bilidade do agente de delito, quando haja retratação e
colaboração para apuração de responsabilidade por
atos de improbidade, prevaricação e corrupção a
dano do patrimônio público.

Nestes termos, aguardo o seu deferimento.
Sala das Sessões, 1° de abril de 2003. - Depu

tado Antônio Carlos Mendes Thame, PSDB/SP.

Nos termos do artigo 105, parágrafo
único, do RICD, indefiro o desarquivamento
do PL n° 2.961/92, haja vista que a proposi
ção não foi encontrada. Oficie-se e, após,
publique-se.

Em 7-5-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° 560, DE 2003
(Do Senhor Deputado Pedro Chaves)

Requer através desta Casa, seja so
licitado ao Ministério da Justiça, a insta
lação de um Posto da Polícia Rodoviária
Federal, na BR-020, na Divisa do Estado
de Goiás com a Bahia, na altura do Posto
Rosário.

Senhor Presidente,
São mais de trezentos quilômetros compreendi

dos a partir da cidade de Simolândia - GO, rumo à
Bahia, sem nenhuma estrutura de apoio da Polícia
Rodoviária Federal.

Esta solicitação justifica-se por tratar-se de ro
dovia com volume de tráfego intenso, pois liga a Capi
tal Federal a várias capitais e cidades do Nordeste do
Brasil, necessitando urgentemente deste posto, vi
sando a dar maior segurança a todos que trafegam
por esta estrada.

Sala das Sessões, 18 de março de 2003. 
Deputado Pedro Chaves.

Senhor Presidente da Câmara Dos Deputados,
O deputado infra-assinado vem comunicar a V.

EJ<'i, que desistiu da apresentação do Projeto de Lei
n° 5141/2001 de sua autoria, que "altera redação do
art. 37, e dos §§ 5° e 8° do art. 96 da Lei 9.504, de 30
de dezembro de 1997", de acordo com o artigo 105
parágrafo único do Regimento Interno.

Sala de Sessões, 25 de março de 2003. - Depu
tado Bonifácio de Andrada.

18902 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.---------_ _._._._----_._ _.__._------------_._.. ----_._._ __ _..-.- _._ _ _._------_.-

REQUERIMENTO N° 500, DE 2003 REQUERIMENTO N° 557, DE 2003
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Nada a prover, considerando que o PL
n° 5.141/01 encontra-se arquivado. Oficie-se
ao requerente e, após, publique-se.

Em 7-5-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 518, DE 2003
(Do Sr Deputado Raimundo Santos)

Requer a inserção, nos anais da
Casa, da matéria do jornal O LIBERAL,
publicado no dia 26-3-03, sob o título
"Rômulo Maiorana Júnior é agraciado em
Brasília com Mérito Lojista 2002:'

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, ancorado no arti

go 115, inciso 11, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, a inserção, nos anais desta Casa, da
matéria do jornal O Liberal, publicada no dia
26-3-2003, sob o título "Rômulo Maiorana Júnior é
agraciado em Brasília com Mérito Lojista 2002:'

O Prêmio Mérito Lojista 2002, foi concedido ao
Jornal O Liberal pela Confederação Nacional de Diri
gentes Lojistas (CNDL), em reconhecimento à quali
dade do trabalho desenvolvido pelo referido jornal,
digno portanto de premiação e, por sua vez, vencedor
na categoria "Jornal por Estado."

O Liberal é o jornal de maior circulação no estado
do Pará e o mais importante veículo de comunicação do
Norte do Brasil. A homenagem concedida, não somente
enobrece às Organizações Rômulo Maiorana, mas or
gulha, sobretudo, a toda comunidade paraense.

Sala das Sessões, 26 de março de 2003. - Rai
mundo Santos, Deputado Federal.

Indefiro a inserção nos anais, tendo
em vista que o requerente não fez remissão
ao assunto na sessão ordinária da Câmara
dos Deputados de 26 de março de 2003,
desatendendo assim ao disposto no art.
115, inciso 11, do RICD. Oficie-se ao reque
rente e, após, publique-se.

Em 7-5-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.



Sala das Sessões, 2 de abril de 2003. - Depu
tado Colbert Martins.
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Oficie-se ao requerente para que for-Vossa Excelência se digne registrar nos Anais desta
mule a pretensão em sede de indicação, Casa, o artigo intitulado pela transparência, publicado
nos termos do art. 113, inciso I, do RICO.
Publique-se. no Caderno de Opinião do Correio Braziliense, no dia

Em 7-5-03. - João Paulo Cunha, Pre- 31 de março de 2003, e ao mesmo tempo parabenizar
sidente. o Ministro Waldir Pires, pelo trabalho que esta reali-
REQUERIMENTO N° 563, DE 2003 zando a frente da recém criada Controladoria Geral

(Do Senhor Deputado Colbert Martins) da União.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3°, do Re

gimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar a

CORREIO BRAZILIENSE

IL OPINIÃO II

r'~"· .•.•.. .....r ' ~"

4'J; • -~ ~ l
:,,",; ;"t.-~. """,

Pela transparência
astou uma ~xperiência-pilo

to da recém-criada Controla
doria Geral da União (CGU)
em quatro municípios 
Acauã, Cristino Castro e Gua
ribas, no Piauí. e Itinga, em
Minas Gerais - para com
provar o que todos suspeita

vam: a necessidade de maior rigor na fiscali
zação da aplicação do dinheiro público. Ne
nhuma das prefeituras visitadas sobreviveu
ilesa à auditoria. Entre as irregularidades
apuradas, a mais comum foi o pagamento de
obrds não realizadas.

O "Ministério da Transparência", como
costuma se referir à eGU o controlador-ge
ral, Waldir Pires, tem muito trabalho pela
frente. É preciso estancar não só a corrupção
como também o mau uso dos recursos públi
cos. E mais do que identificar as irregularida
des. deve denunciá-las à sociedade e assegu
;:.;' a recuperação dos recursos perdidos e a
punição dos responsáveis. Esse é direito do
cidadão e dever do Estado.

O controlador-geral está consciente da sua
missão. Promete fiscalizar desde a merenda
escolar até os atendimentos do Sistema Úni
co de Saúde (5U5). De fato, nada pode esca
par. Em Guaribas, constatou-se que R$ 121

mil havianl sido pagos a Ullla empreitelra Pt'
la construção de um sistema de abastelimen
to de água que prevê a perfuração de sl·te po
ços. mas nenhUIn estava pronto. Pior: o pre
feito dificultou os trabalhos, inclusive sone
gando documentos. Não pode ficar impune.

Os quatro municípios - que entre 2000 e
2002...receberam mais de R$ 24 milhoes do
governo federal- foram escolhidos por es
tarem entre os primeiros contempladc.s pelo
programa Fome Zero. A fase experimental
terminará em junho. A partir daí, um grupo
de novas cidades será selecionado todos os
meses em sorteios assistidos por represen
tantes da sociedade civil e do Congres-.;o Na
cional. Ao final do governo Lula, a CG II terá
fiscalizado cerca de 40% dos mais de cinco
mil municípios.

A sociedade deve se engajar no esforço go
vernamental de combate à corrupção._ \final,
é do bolso do cidadão que sai o dinheil1 l. É ele
que, ao eleger o prefeito, escolhe qUl'm vai
administrar os recursos recolhidos. N:lo po
de, portanto, cruzar os braços e espen!r pas
sivamente que tudo corra bem. Precisa ficar
atento. E lembrar-se de que também H·m po
der para combater a impunidade. A denún
cia das irregularidades contribuirá para o es
clarecimento da população.



MOÇÃO N° 1, DE 2003

REQUERIMENTO N° 608, DE 2003

REQUERIMENTO N° 634, DE 2003
(Do Deputado Sandes Júnior)

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Defiro. Apensem-se os PLs. nOs.
200/03 e 204/03 ao PL n° 4.846/1994.

Oficie-se ao Requerente e, após, pu
blique-se.

Em 7-5-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Requer a apensação dos Projetos
de Lei n° 200, de 2003 e n° 204, de 2003,
ao Projeto de Lei n° 4.846, de 1994.

Repudia a anunciada invasão do Ira
que pelos EUA e seus aliados.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 104, do Regulamento

Interno desta Casa, requeiro a retirada do Projeto de
Lei n° 2.406, de 1996, de minha autoria, tendo em vis
ta a apresentação de nova proposição (PL n°
298/2003), dispondo sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, 8 de abril de 2003. - Deputado
Affonso Camargo.

Submeta-se ao Plenário, na forma do
disposto no art. 104, § 1°, do RCID. Ofi
cie-se ao requerente e, após publique-se.

Em 7-5-2003. João Paulo Cunha,
Presidente.

Senhor Presidente,
Estando em tramitação na Comissão de Ciência e

Tecnologia, Comunicação e Informática, o Projeto de
Lei n° 4.846, de 1994, e mais 105 proposições a ele
apensadas, que tratam de regular a propaganda e a co
mercialização de produtos derivados do tabaco e de be
bidas alcoólicas, requeiro a V. Ex", nos termos dos art.
142 e 143 do Regimento Interno, a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei n° 200, de 2003 e nO 204, de 2003,
uma vez que essas propostas legislativas regulam ma
téria correlata à tratada pelos projetos de lei citados.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2003. - Depu
tado Sandes Júnior.
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Publique-se. Nós, deputados da Comissão de Relações
Em 7-5-03. - João Paulo Cunha, Pre- Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos De-

sidente. putados da República Federativa do Brasil.
Considerando que a tradição diplomática brasi

leira sempre privilegiou a solucão negociada e pacífi
ca dos contenciosos internacionais;

Salientando que, de acordo com a Carta das
Nações Unidas, o Conselho de Segurança é o único
órgão que tem legitimidade para impor sanções ou
autorizar intervenções militares em países que te
nham porventura desrespeitado resoluções aprova
das em seu âmbito;

Considerando que, até o momento, não se apre
sentaram provas ou indícios concretos de que o Go
verno iraquiano desrespeitou a Resolução n° 1.441
do Conselho de Segurança das Nações Unidas;

Certos de que a Resolução n° 1.441 não autori
za intervenções militares;

Destacando que vários países de grande peso
no cenário internacional, como França, Rússia, Ale
manha e China, vinham se manifestando contraria
mente a uma intervenção militar unilateral no Iraque e
reafirmando sua confiança no processo negociador
estabelecido no âmbito das Nações Unidas;

Colocando em relevo que a maior parte da opi
nião pública mundial manifesta-se contrária à guerra
e favoravelmente a uma solução negociada e pacífica
do conflito, inclusive com a realização de gigantescas
passeatas nas principais cidades do mundo;

Sensibilizados com as conseqüências que a
guerra terá sobre a já sofrida população iraquiana,
que vem há anos sofrendo com o embargo comercial
imposto desde a Guerra do Golfo, o que resultou no
aumento da mortalidade infantil em 160% - conforme
dados da Unicef - e no ressurgimento de doenças
previamente erradicadas, como o tifo e a cólera;

Salientando que, conforme alguns analistas, as
vítimas civis no Iraque poderiam ascender a 500.000,
mesmo na eventualidade de uma intervenção militar
de curto prazo;

Preocupados com os efeitos que a guerra terá
no precário e instável desenho geopolítico do Oriente
Médio, o que deverá aprofundar e alastrar os conflitos
preexistentes;

Considerando as conseqüências negativas que
a intervenção militar terá na economia mundial, parti
cularmente com relação à possível diminuição dos
fluxos de investimentos que se direcionam aos países
em desenvolvimento e ao aumento do preço do petró
leo, o que poderá aumentar a atual vulnerabilidade da
economia brasileira;

._--------_........_--,--_.._...----_.._.-----------_.



Sala da Comissão, 19 de março de 2003.
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Considerando. enfim, que o Parlamento Brasi

leiro sempre se posicionou favoravelmente a paz, ao

tratamento multilateral dos contenciosos internacio

nais e à aplicação neutra e equilibrada das normas

do Direito Internacional Público;

Repudiamos a anunciada invasão do Iraque pe

los EUA e seus aliados.

Conscientes de que o unilateralismo belicoso
adotado pelo governo dos EUA resultará na desmo
ralização do sistema das Nações Unidas e num ce
nário internacional consideravelmente mais tenso, o
que deverá acarretar número maior de conflitos e o
recrudescimento do terrorismo; e
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Elogiando o papel ativo e soberano que o Go
verno brasileiro vinha e vem desempenhando nos fo
ros mundiais em favor da paz e da solução diplomáti
ca do conflito entre o Iraque e os Estados Unidos;
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Publique-se. PROJETO DE LEI N° 702, DE 2003
Em 7-5-2003. - João Paulo Cunha, (Do Sr. Pompeo de Mattos)

Presidente.

PROJETO DE LEI N° 7.494, DE 2002
(Do Sr. Milton Monti)

Dispõe sobre a regulamentação do
exercício da profissão de cabeleireiro e
dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 6.846,
de 2002)

Proposição sujeita à apreciação con
clusiva pelas Comissões - Art. 24, 11.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica regulamentada, em todo território

nacional, o exercício da profissão de cabeleireiro, ob
servado os termos desta lei.

Art. 2° Para exercer as atividades de que trata o
artigo anterior, os profissionais obrigatoriamente, de
verão preencher os seguintes requisitos:

I - Formação profissional específica em cursos
oferecidos por instituições públicas ou privadas legal
mente reconhecidas.

11 - Exercício comprovado na profissão há mais
de 1 (um) ano contados a partir da publicação desta
lei.

Art. 3° Os profissionais de que trata esta lei,
deverão obedecer as normas de higiene nos esta
belecimentos, bem como a esterilização de mate
riais e utensílios utilizados no atendimento de
seus clientes.

Art. 4° Esta lei entra em vigor no ato de sua pu
blicação.

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

Justificação

A proposta que ora apresentamos tem o escopo
de assegurar o exercício da atividade de cabeleireiro.

Com essa iniciativa, pretendemos atender uma
antiga e justa reivindicação dos profissionais que atu
am na área de corte de cabelos.

Entendemos que a regulamentação da profis
são propiciará benefícios aos profissionais devida
mente habilitados valorizando-os ainda mais nesse
importante ofício oferecido à sociedade.

Por estas razões esperamos contar com o apoio
dos ilustres Pares.

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2002 . 
Deputado Milton Monti.

Toma obrigatória a divulgação de in
formações sobre o Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres - DPVAT.

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54 RICO))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo obrigado a divul

gar, amplamente, todas as informações relativas a co
brança, indenização e demais procedimentos envol
vendo o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Cau
sados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
DPVAT.

§ 1° A divulgação de que trata este artigo com
preenderá, além de outras formas de publicidade, a fi
xação, em locais de fácil acesso, nos hospitais públi
cos e conveniados, nas delegacias de polícia e nas
demais entidades que prestam imediato atendimento
a vitimas de acidente de trânsito, de cartazes nos
quais constem, de forma clara e destacada, todos os
direitos básicos dos segurados.

§ 2° As guias do imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA - deverão ser acompa
nhadas de cartilha explicativa dos direitos dos segura
dos do OPVAT e dos procedimentos necessários ao re
cebimento da indenização devida, em caso de sinistro.

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará a Lei
no prazo de 90 (noventa) dias contados da data de
sua publicação.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

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

Justificação

A presente proposta, tem corno finalidade tornar
obrigatória a divulgação de informações sobre o seguro
Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, pago anual
mente por todos os proprietários de veículos.

Reportagens veiculadas na imprensa nacional,
mostram que grupos organizados usam de várias ar
timanhas para receber o Seguro Obrigatório, muitas
vezes em nome de falsas vítimas.

Dados informam que cerca de 80% dos proprie
tários de veículos desconhecem os direitos assegura
dos pelo Seguro. Isso propicia a "indústria" do Seguro,
isto é, pessoas que localizam acidentados através de

, ,_. 'II __W l.-._' _



Parágrafo único. O Poder Público deve
rá assegurar o programa suplementar de ali
mentação escolar, previsto no inciso VIII

PROJETO DE LEI N° 706, DE 2003
(Do Sr. Elimar Máximo Damasceno)

Acrescenta parágrafo único ao art.
4° da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que "estabelece as Diretrizes e Ba
ses da Educação Nacional".

(Às Comissões de Comissões de Edu
cação, Cultura e Desporto Finanças e Tribu
tação (Art. 54 Ricd), Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54 RICD)

Proposição

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É acrescentado parágrafo único ao art. 4°

da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a
seguinte redação:

"Art. 4° .

Justificação

A troca de identidade, permitirá deixar aqueles
procurados sem documento válido, dificultando a falsifi
cação e permitirá o controle de moradia de cada cidadão
pelo Estado, além do seu local de trabalho.

Isso facilitará a investigação policial e permitirá a
identificação nas ruas com equipamentos portáteis.

Com este controle, toda anotação criminal, poderá
ser imediatamente repassada ao banco de dados e estará
acessível através dos mesmos equipamentos portáteis.

Toda essa tecnologia estará a serviço da popula
ção, inibindo os condenados, que sequer poderão tirar
nova identidade, tornando-os presas mais fáceis da auto
ridade policial.

Sala das Sessões, 9 de abril de 2003. - Depu
tado Eduardo Cunha.

PROJETO DE LEI N° 704, DE 2003
(Do Sr. Eduardo Cunha)

Dispõe sobre a criação da nova car
teira de identidade de porte obrigatório e
dá outras providências.

(Apense-se ao PL n° 1550/1996)

Proposição sujeita à apreciação con
clusiva pelas Comissões - Art. 24, 11.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1° Fica criada a nova Carteira de Identidade

de porte obrigatório, que além das informações já con
tidas na atual, terá armazenados dados contendo en
dereço completo, local de trabalho e tipo sangüíneo.

Art. 2° A nova Identidade substituirá a atual e
será o único documento em vigor após 01 (hum) ano
da entrada em vigor da presente Lei.

Art. 3° Os dados inseridos na nova identidade que
não fazem parte da atual, não precisarão estar impres
sos na nova identidade, mas contidos em tarja magnéti
ca, para leitura em equipamento de informática compatí
veis com o sistema definido na nova identidade mediante
processo licitatório a ser promovido pela União.

ArtAO Toda mudança dos dados contidos na
Carteira de Identidade será obrigatoriamente comuni
cada ao órgão responsável, em cada Estado da Fe
deração, pelo armazenamento dos dados até 30 (trin
ta) dias após a mudança sob pena da apreensão do
documento, caso comprovada a falta de comunica
ção, pela autoridade policial.

Parágrafo Único. O documento apreendido será
restituído após a comprovação do comunicado da al
teração sujeito ao infrator à multade 10 (dez) UFlRs.
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informações, muitas vezes fornecidas por hospitais e Art.5° As novas carteiras a serem expedidas após
Delegacias de Polícia e então recebem polpuda "co- 120 (cento e vinte) dias da aprovação desta Lei, já serão
missão". Para coibir essa prática criminosa, já apre- conforme o modelo estipulado pela presente Lei.
sentei projeto instituindo a obrigatoriedade procura- Art.6° Será vedada a cobrança pela União de
ção, lavrada em cartório, para recebimento do seguro qualquer custo na troca da identidade, para a popula-
por terceiros. ção que perceba rendimentos até 03 (três) vezes o

Mas ainda existe a falta de orientação por parte do maior salário mínimo vigente no País, incluindo como
poder público sobre a utilização do DPVAI. Nada mais beneficiários os dependentes.
oportuno, portanto que o governo propicie todas as in - Art.7° A União promoverá convênio com os
formações relativas à cobrança, indenização, enfim to- Estados para a aplicação da presente lei.
dos os procedimentos envolvendo o DPVAT, publicando Art .8° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
em cartilha, cartazes e boletins que poderão serfixados blicação.
em escolas, hospitais e delegacias de polícia.

Com este projeto, ganha a sociedade e perdem
os caçadores de seguro.

Sala das Sessões, 7 de abril de 2003. - Pom
peo de Mattos, Deputado Federal, Vice-Líder da
Bancada - PDI.
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deste artigo, aos educandos no ensino fun
damentai público noturno." (NR)

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

Justificação

É de conhecimento público a importância do pro
grama de alimentação escolar para os alunos da escola
pública brasileira no nível do ensino fundamental.

Quando indivíduos permanecem por determina
do período de tempo em uma instituição, é necessário
a eles assegurar condições para a satisfação de ne
cessidades básicas, como alimentação, espaço ade
quado para satisfação das necessidades fisiológicas
e proteção às variações climáticas, em especial de tem
peratura.

Portanto, em qualquer esrola é preciso garantir aos
alunos condições de se alimentarem no espaço de tem
po em que permanecem no recinto escolar. A "merenda"
pode, entretanto, ser levada de casa ou oferecida pela
própria escola.

No caso do ensino público no Brasil, devido às con
dições precárias de vida de ampla parcela de nossa popu
lação, a merenda escolar ganhou ainda mais importância.
Para mu~os alunos da escola pública, a refeição realizada
na escola é imprescindível para lhes assegurar condições
de concentração nos trabalhos escolares e, portanto, de
aprendizagem. Mais: para número significativo de crianças
e adolescentes que freqüentam a escola pública brasilei
ra, a merenda consiste em sua única refeição diária.

Apesar de assegurada pela Constituição Fede
ral (art. 208, inciso VII) e pela LDB (art. 4°, inciso VIII)
como programa suplementar ao educando do ensino
fundamental público, sem referência à faixa etária dos
estudantes ou ao turno em que freqüentam as aulas, a
alimentação escolar tem sido servida aos alunos do cha
mado ensino fundamental regular, normalmente ofereci
do durante o dia.

Em oposição a esse ensino diumo, os sistemas de
ensino devem, também por força da LDB (art. 4°, inciso
VI), oferecer ensino noturno regular, destinado a jovens e
adultos que não tiveram acesso ou não concluíram o en
sino fundamental na chamada idade própria, ou seja, dos
7 aos 14 anos. Em geral, a eles não se tem assegurado a
merenda escolar.

Ocorre que esses alunos dos cursos noturnos, em
geral trabalhadores, precisam de uma refeição após a jor
nada diária de trabalho para que, assim como as crianças
e adolescentes do diurno, tenham condições de aprendi
zagem, que somente se efetua com concentração nas ati
vidades pedagógicas desenvolvidas na escola.

Na verdade, trata-se de uma dupla discriminação.
Além de precisarem conciliar estudo com as tarefas da
vida adulta, notadamente com o trabalho, esses jovens e
adultos do ensino notumo não recebem a merenda es
colar. Primeiro, não se lhes garantiu o acesso à escola na
chamada idade apropriada; agora, não se lhes assegura
o programa suplementar de alimentação escolar.

É essa injustiça que pretendemos reparar com o
projeto de lei que ora apresentamos à apreciação de
nossos ilustres pares do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 9 de abril de 2003. - Depu
tado Elimar Máximo Damasceno, PRONA - SP

PROJETO DE LEI N° 70S, DE 2003
(Do Sr. Pastor Amarildo)

Altera dispositivos do Decreto-lei n°
972, de 17 de outubro de 1969, que" dis
põe sobre o exercício da profissão de jor
nalista",

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54 RICO).

Proposição

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 2°, 4°, § 1°, "a", e 6° do Decre

to-lei n° 972, de 17 de outubro de 1969, passam a vi
gorar com a seguinte redação:

"Art. 2° A profissão de jornalista compreende,
privativamente, o exercício, por meio de processos
gráficos, radiofônicos, fotográficos, cinematográficos,
eletrônicos, informatizados ou quaisquer outros, por
quaisquer veículos, da comunicação de caráter jorna
lístico nas seguintes atividades, entre outras:

I - direção, coordenação e edição dos
serviços de redação;

11 - redação, condensação, titulação,
interpretação, correção ou coordenação de
texto a ser divulgado, contenha ou não co
mentário;

111 - comentário, narração, análise ou
crônica, pelo rádio, pela televisão ou por ou
tros veículos da mídia impressa ou informa
tizada;

IV - entrevista, inquérito ou reporta
gem, escrita ou falada;

V - planejamento, organização, dire
ção e eventual execução de serviços técni
cos de jornalismo, como os de arquivo, pes
quisa, ilustração ou distribuição gráfica de
texto a ser divulgado;



"Art. 6° As funções desempenhadas pelos jor
nalistas profissionais, como empregados, serão
classificadas em:

1- Editor Responsável. o profissional responsá
vel pela edição de jornais, revistas, periódicos de
qualquer natureza, por agências de notícias e servi
ços de notícias, reportagens, comentários, debates e
entrevistas em empresas de radiodifusão e outras
onde sejam exercidas atividades jornalísticas;

11 - Editor de Jornalismo: o profissional incumbi
do de coordenar e eventualmente executar, de forma
geral, os serviços de redação e os de natureza técni
ca, também denominado de Secretário de Redação;

111- Subdiretor de Jornalismo: o profissional in
cumbido de coordenar e eventualmente executar ou
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VI - planejamento, organização e ad- substituir o Diretor de Jornalismo, também denomina-
ministração técnica dos serviços de que tra- do de Subsecretário de Redação:
ta o inciso 11; IV - Coordenador de Reportagem: o profissio-

VII - ensino de técnicas de jornalismo; nal incumbido de coordenar todos os serviços exter-
VIII - coleta de notícias, informações nos de reportagem, também denominado de Chefe

ou imagens e seu preparo para divulgação; de Reportagem;
IX - revisão de originais de matéria V - Pauteiro: o profissional encarregado de ela-

jornalística, com vistas à correção redacio- borar e organizar, junto com a coordenação de repor-
nal e a adequação da linguagem; tagem, a pauta de orientação dos repórteres, reali-

X - organização e conservação de ar- zando os contatos auxiliares à execução da tarefa;
quivo jornalístico, e pesquisa dos respectivos VI - Coordenador de Revisão: o profissional in-
dados para a elaboração de notícias, comen- cumbido da coordenação geral dos serviços de revi-
tários ou documentários; são, eventualmente desempenhando também a tare-

XI - execução da distribuição gráfica fa de revisor;
de texto, processamento de texto, edição de VII- Coordenador de Imagens: o profissional in-
imagem, fotografia ou ilustração de caráter cumbido de coordenar os serviços relacionados com
jornalístico; imagem fotográfica, cinematográfica, videográfica, in-

XII - execução de desenhos artísticos c1usive pelo processo informatizado ou assemelhado;
ou técnicos de caráter jornalístico; VIII- Editor. o profissional incumbido de coorde-

XIII - elaboração de texto informativo nar e eventualmente executar a edição de matéria ou
ou noticioso para transmissão através de te- programa jornalístico, titulando-a tecnicamente para
letexto, videotexto ou qualquer outro meio; a publicação ou divulgação, bem como o que desem-

XIV - assessoramento técnico na área penha a função de editor de som e de imagem das
de jornalismo." (NR) matérias jornalísticas, através de qualquer processo,

"Art. 4° e o responsável por setores ou seções específicas de
° edição de texto, arte, fotos, tapes, filmes ou progra-

§ 1 mas jornalísticos;

. a) colab?rador com registro especl~l, IX _ Coordenador de Pesquisa: o profissional
assim entendido aquele que,. sem relaçao encarregado de coordenar a organização da memó-
de emprtego

l
efPrestandl0boservl~o debnafture- ria jornalística, de bancos de dados ou de arquivos;

za even ua , o erece co a raçao so orma . .. .,
de trabalhos de natureza técnica, científica _.X - Redator:o profiSSional que, alem das Incu.~-
ou cultural, exclusivamente em forma de be~cl~~ de r~~çao comum, te.~ o encargo de redigir
análise e relacionados com a sua especiali- edltonals, cro~l~a~ ou come~t~nos;
zação, sendo obrigatória a divulgação do XI - !,,~tlclarJsta: o pro~lssl?nal qu~ tem o enca~-
nome e qualificação do autor." (NR) go de redigir t~xt~s de carater I~f?rmatlvo, desprOVI

dos de apreclaçao ou comentanos, preparando-os
para divulgação;

XII - Repórter: o profissional que cumpre a de
terminação de colher notícias ou informações, prepa
rando-as para divulgação, a quem cabe a narração ou
difusão oral de acontecimentos ou entrevistas pelo rá
dio, televisão ou processo semelhante, no instante ou
no local em que ocorram, ou executam a mesma atri
buição para posterior edição e divulgação;

XIII- Comentarista: o profissional que realiza ava
liação, comentário ou crônica dentro de sua especiali
dade pelo rádio, televisão ou processo semelhante;

XIV - Arquivista-Pesquisador. o profissional in
cumbido da organização técnica da memória jornalís
tica, banco de dados ou arquivo redatorial, fotográfico
e de imagens, realizando a pesquisa dos respectivos
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Justificação

O Decreto-Lei n° 972, de 17 de outubro de 1969,
que "Dispõe sobre o exercício da profissão de jorna
lista", encontra-se, em determinados dispositivos,
completamente desatualizado.

Desde a sua entrada em vigor, quase não foi al
terado para se adequar às alterações produzidas pela
evolução tecnológica ou peJo próprio aprofundamento
da experiência profissional.

Assim, a presente iniciativa visa alterar a norma
que regulamenta a profissão de jornalista para ade
quá-Ia aos tempos modernos. Para isso, propomos al
terações nas definições de suas atividades e das fun
ções exercidas pelos profissionais empregados.

Acreditamos, firmemente, que as alterações
propostas poderão corrigir os dispositivos que se en
contram em descompasso com o novo tempo.

Isto posto, a fim de modernizar a atual legisla
ção, contamos com o apoio dos nobres Colegas para
a aprovação deste projeto de lei, por ser medida de in
teira justiça para com os competentes profissionais
do jornalismo brasileiro.

Sala das Sessões, 9 de abril de 2003. - Depu
tado Pastor Amarildo.

PROJETO DE LEI N° 709, DE 2003
(Da Sra. Perpétua Almeida)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
exposição de obras de artistas nacionais
em prédios públicos da União, de suas
autarquias e fundações públicas.

(Às Comissões de Comissões de Tra
balho, de Administração e Serviço Público
Educação, Cultura e Desporto Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54 RICO)

Proposição

O Congresso Nacional decreta:
Art 10 É obrigatória a exposição de obras de arte

de autoria de artistas brasileiros, natos ou naturaliza
dos, nos imóveis em que funcionem órgãos ou entida
des federais, nos termos desta lei.

Art. 20 A obrigatoriedade a que se refere o art.
10 alcança todos os órgãos da União, bem como suas
autarquias e fundações públicas, e compreende suas
respectivas administrações centrais, sedes regionais,
escritórios locais ou unidades descentralizadas, que
funcionem em imóveis com mais de 1.000 m2 (mil me
tros quadrados) de área construída.

§ 10 Nos órgãos e entidades a que se refere o
caput, é obrigatória a exposição de pelo menos uma
obra de arte em imóveis de 1.000 m2 (mil metros qua-
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dados para a elaboração de notícias, memórias ou
programas jornalísticos;

XV - Revisor: o profissional incumbido da revi
são, através de processos tradicionais ou eletrônicos
de matéria jornalística, tendo em vista a correção re
dacional e adequada da linguagem;

XVI- Repótter-Fotográfico: o profissional com a in
cumbência de registrar ou documentar fotograficamente,
quaisquer fatos ou assuntos de interesse jornalístico;

XVII - Repórter-Cinematográfico: o profissional
a quem cabe registrar ou documentar cinematografi
camente, quaisquer fatos ou assuntos de interesse
jornalístico;

XVIII- Diagramador. o profissional encarregado
do planejamento e execução da distribuição gráfica
ou espacial, por meio de processo tradicionais, ou
eletrônicos, ou informatizados, de matérias ou textos,
fotografias ou ilustrações de caráter jornalístico, para
fins de publicação;

XIX - Processador de Texto: o profissional en
carregado da elaboração de texto ou informação jor
nalística por meios eletrônicos de impressão, repro
dução de fac-símiles ou assemelhados, quer para a
pesquisa em arquivos eletrônicos ou não, quer para a
divulgação por qualquer meios;

XX - Assessor de Imprensa: o profissional en
carregado da redação e divulgação de informações
destinadas a publicação jornalística, que presta servi
ço de assessoria ou consultoria técnica na área jorna
lística a pessoas físicas ou jurídicas, de direito priva
do ou público, relativos ao acesso mútuo entre suas
funções, a preparação de textos de apoio, sinopses,
súmulas, o fornecimento de dados e informações soli
citadas pelos veículos de comunicação e edição de
periódicos e de outros produtos jornalísticos;

XXI- Professor de Jornalismo: o profissional in
cumbido de lecionar as disciplinas de jornalismo de ca
ráter profissionalizante, e natureza teórica ou prática;

XXII - Ilustrador. o profissional encarregado de
criar ou executar desenhos artísticos ou técnicos,
charges ou ilustrações de qualquer natureza para
matéria ou programa jornalístico;

XXXIII- Produtor Jornalístico: o profissional que
apura as notícias, agenda entrevistas e elabora textos
jornalísticos de apoio ao trabalho da reportagem.

Parágrafo único. Também serão privativas de jor
nalista profissional as funções de confiança pertinentes
às atividades descritas neste artigo, bem corno quais
quer outras chefias a elas relacionadas." (NR)

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

A maior parte da população brasileira tem pouco
acesso aos bens culturais produzidos no País. Mes
mo as obras de arte que integram o acervo patrimoni
al de órgãos e entidades públicas costumam ficar em
locais fora do acesso do cidadão comum, seja no ga
binete de autoridades, seja em meros depósitos aos
quais quase ninguém tem acesso.

A obrigatoriedade de exposição de obras de arte
nas repartições públicas federais, nos termos preconiza
dos pelo presente projeto, ajudará a incorporar a arte ao
conceito de cidadania. Os usuários de serviços públicos,
sempre que se dirigirem às repartições para cuidarem de
assunto de seu interesse, terão contato com obras de ar
tistas brasileiros que, de outra forma, permaneceriam
desconhecidos do grande públro. Ao mesmo tempo, tal
medida resultará na ampliação do hoje restrito mercado
de trabalho para nossos artistas, facilitando a divulgação
de novos nomes.

Quero registrar que a proposta que ora submeto à
apreciação de meus ilustres Pares resgata idéia contida
no Projeto de Lei n° 1.637, de 1999, apresentado pela
Deputada Esther Grossi na legislatura passada. Apesar
de ter sido aprovada no mérito tanto pela Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, corno
pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto, e ain
da quanto à adequação orçamentária e financeira pela
Comissão de Finanças e Tributação, aquela proposição
não logrou concluir sua tramitação nesta Câmara dos
Deputados, sendo por isso arquivada, em obediência
às normas regimentais da Casa.

Ao recuperar tal idéia, já amadurecida nos colegi
ados referidos, com o intuito de convertê-Ia em norma
legal, introduzi modificações que penso poderão contri
buir para seu aprimoramento. A principal delas é esta
belecer o concurso corno forma de aquisição das obras
de arte a serem exibidas. Esta medida certamente esti
mulará novos artistas, hoje ainda pouco conhecidos,
que poderão adquirir notoriedade ao serem bem suce
didos nesses certames e terem suas obras expostas ao
grande público. Incluí também dispositivo estabelecen
do proporcionalidade entre o número de obras de exibi
ção obrigatória e a área construída do imóvel.

Pelas razões expostas, acredito vir a contar com
o indispensável apoio dos membros do Congresso
Nacional, para que nossos concidadãos possam ter
maior acesso a obras de arte representativas de nos
so patrimônio cultural.

Sala das Sessões, 9 de abril de 2003. - Deputa
da Perpétua Almeida.
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drados) a 3.000 m2 (três mil metros quadrados) de
área construída e de mais uma obra de arte a cada
3.000 m2 (três mil metros quadrados) ou fração de
área construída adicional.

§ 2° A obrigatoriedade de exposição de obras de
arte de que trata esta lei não se aplica a imóveis que
estejam sendo utilizados pelos órgãos e entidades a
que se refere o caput, total ou predominantemente,
com finalidades industriais, como oficinas, corno ga
ragens ou como depósitos.

Art. 3° As obras de arte a que se refere esta lei se
rão necessariamente originais e deverão ser adquiridas
obrigatoriamente mediante concurso, nos termos do art.
22, § 4°, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, admiti
das preferências e restrições apenas quanto:

I - à espécie de obra de arte, podendo ser pintu
ra, gravura ou escultura, em se tratando de imóvel
alugado ou cedido por terceiros, e, além dessas, mu
rai ou relevo escultórico, em se tratando de imóvel
próprio da União ou de suas entidades;

11- às dimensões da obra de arte, para assegu
rar compatibilidade física e estética com o projeto ar
quitetônico do imóvel;

111- à temática, que poderá ser vinculada à ativi
dade do órgão ou entidade, ou ainda à cultura regio
nal própria de sua localização;

IV - ao número de obras com que cada artista
poderá concorrer.

§ 1° No concurso a que se refere este artigo são
inadmitidas preferências ou restrições quanto ao local
de nascimento ou residência do artista.

§ 2° É admitida, para cumprimento das exigênci
as de que trata esta lei, a exposição de obras de arte
que já integrem o acervo patrimonial da União ou de
suas entidades.

Art. 4° As obras de arte de que trata esta lei deve
rão ser expostas em área de destaque, onde haja circula
ção de público, em adequadas condições de visibilidade,
segurança e preservação, sendo obrigatória a fixação no
local de placa de identificação da obra e de seu autor.

Parágrafo único. É permitida a concentração de di
versas obras de arte em espaço especificamente desti
nado a exposições dessa natureza, se existente, desde
que o acesso ao mesmo seja franqueado ao público.

Art. 5° As despesas decorrentes desta lei corre
rão à conta dos orçamentos dos órgãos e entidades
da administração pública federal, que deverão dar in
tegrai cumprimento a esta lei a partir do exercício se
guinte à sua vigência.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.



Assegura assistência jurídica gratu
ita em ações de regularização fundiária,
regulamenta o artigo 4°, V, "r" da Lei n°
10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto
da Cidade) e dá outras providências.

(Às Comissões de Desenvolvimento
Urbano E Interior Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54))

Proposição

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1°É assegurada Assistência Jurídica Gratu
ita para as comunidades e grupos sociais menos fa
vorecidos, em procedimento e ações que visem a re
gularização fundiária de áreas ocupadas por popula
ção de baixa renda, nos temos da presente lei.

Parágrafo único. A Assistência Jurídica Gratuita
compreende, além do benefício da Gratuidade Judiciária
prevista na legislação vigente, as seguintes isenções:

1- das taxas de extração de certidões de instru
mentos públicos e de documentos arquivados;

11 - das taxas de autenticação de cópias repro
gráficas;

111 - das taxas de reconhecimento de letras, fir
mas e chancelas;

IV - das taxas de lavratura de instrumentos pú
blicos;

V - das custas relativas a expedição de certi
dões negativas e positivas de propriedade e registro
de contratos de cessão, alienação, hipoteca, outorga
onerosa e transferência de direitos de prioridade;

Institui o "Dia da Araucária".
(Às Comissões de Educação, Cultura

e Desporto, Constituição e Justiça e de Re
dação (Art. 54 RICO)

Proposição

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica incluído no calendário nacional, o "Dia da

Araucária", comemorado, anualmente, no dia 25 de abril.
Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua

publicação.

Justificação

A Araucária Angustifólia, popularmente conhe
cida conhecida como pinheiro-do-paraná ou pinho
brasileiro, é considerada uma das espécies vegetais
mais ameaçadas de extinção no País.

Trata-se de uma espécie longeva, podendo ul
trapassar 200 anos. Quando adulta atinge alturas su
periores a 20 metros, sendo que o diâmetro do caule
na base, pode ultrapassar 2 metros e o da copa, 10
metros. Durante seu desenvolvimento, quando jovem,
seus ramos formam uma copa em forma de cone e
quando adulta, lembra um candelabro.

Na natureza a espécie ocorre em florestas de
nominadas Matas da Araucária em altitudes de 600 a
1200 metros, formando um dos mais belos ecossiste
mas florestais brasileiros, pois com suas copas for
mam um extrato acima das demais árvores, permitin
do em seu interior, a formação de uma grande diversi
dade de espécies vegetais, além de grande número
de animais que vivem no interior dessas matas. A sua
semente, o pinhão, é um importante alimento para
muitos animais que vivem nas matas de araucárias,
como gralhas, esquilos e bugios, que desempenham
um papel importante para sua reprodução através da
dispersão dos mesmos. No Brasil, as matas de Arau
cária ocorrem em duas regiões distintas: no Plana~o

Sul-Brasileiro, nos Estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná e na Serra da Mantiqueira
nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais, em altitudes relativamente altas, de 1200 a
1800 metros. Lamentavelmente, o atual estado de
conservação das matas de araucária é muito crítico e,
no Estado de São Paulo, esta espécie figura como
ameaçada de extinção.

Estimativas recentes indicam que este ecossis
tema pode "desaparecer" até meados do século XXI,
caso nenhuma medida de conservação seja tomada.
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PROJETO DE LEI N° 711, DE 2003 Com a inclusão da data no calendário oficial
(Do Sr. Lobbe Neto) brasileiro, objetivamos incentivar ainda mais a mobili

zação que já vem se realizando em diversas regiões,
para a preservação e recuperação da espécie.

Sendo assim, uma vez oficializada a citada data,
todos poderão prestar a justa e merecida homenagem a
essa majestosa espécie, além do que, esperamos com
a presente medida, contribuir para a devida sensibiliza
ção da população brasileira, face a problemática da sua
extinção. Mais que isto, acreditamos que essa iniciativa
não seja suficiente mas, sem dúvida, torna-se impres
cindível quando se tem a intenção de inspirar nos cora
ções e mentes, o entendimento da necessidade de se
reverter este triste quadro.

Diante do exposto, conto com o apoio de meus
Pares, para a aprovação desta propositura.

Sala das Sessões, 9 de abril de 2003. - Deputa
do Lobbe Neto.

PROJETO DE LEI N° 713, DE 2003
(Do Sr. Ary Vanazzi)

------------------------"---,-------,



Justificação

O presente Projeto de Lei é a reapresentação do
PL n° 2869 de 2000, originalmente do nobre Deputado
MARCOS CINTRA. O término da legislatura, o envio
ao arquivo da proposição e não-reeleição do primeiro
signatário nos impulsiona a reelaborá-Io para coloca-lo
novamente em tramitação na Casa, uma vez que so
mos favoráveis à idéia que traz. Por estas razões faço
minhas as palavras dos autores, favoráveis à idéia que
traz. Por estas razões faço minhas as palavras do au
tor reproduzindo aqui a justificação originária.

Causa estranheza o número de profissionais li
gados ao Sistema CREAlCONFEA impedidos de
exercer a sua profissão, em face do mero atraso de
suas anuidades. É que a Lei n° 5.194/66 estabelece o
cancelamento do registro profissional, após dois anos
sem o pagamento, e transforma, assim, em ilícito o
ato de trabalhar e exercer uma atividade produtiva,
sem maiores considerações quanto ao principal - que
deveria ser a habilitação e a competência técnica.

Cria-se, assim, um processo nocivo de retroali
mentação : o profissional que, por indisponibilidade fi
nanceira, ainda que momentânea, não consegue qui
tar a anuidade, impedido de trabalhar, sofre um natu
ral agravamento de sua situação econômica, já pro
blemática. É preciso interromper esse ciclo com ur
gência, e a única medida capaz de tal efeito parece

PROJETO DE LEI N° 715, DE 2003
(Do Sr. Feu Rosa)

Concede anistia aos profissionais
registrados nos Conselhos Regionais de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
que se encontrem em débito com suas
anuidades.

Maio de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 18913----------_._..__._----_..__ _-------_._---- . --_._-----_._._._--_.._.._ _-_._-_._-----_ _-.------
VI- das custas relativas ao registro de senten- (Às Comissões de Trabalho, de Admi-

ças de us~capião,de c:oncess~e~ especiais para fins nistração e Serviço Público Constituição e
de moradia e concessoes do direito real de uso; Justiça e de Redação (Art. 54 RICO»

VII - das custas relativas a escritura e registro Proposição
de imóvel e expedição de respectivas certidões; O C N . I d t. ongresso aCiona ecre a:

VIII - das custas relativas a emolumentos pelo Art 1° F' . t' d d 'b't. t "1d' ed' - d . Icam anis la os os e I os em atraso
regls ro CIVI e nascimento e a exp Iça0 as respec- I t' . 'd d f rt 63 d L .
t
. rt'd- re a IVOS as anUi a es a que se re ere o a. a el
Ivas ce I oes. °

Art 2
0A' f'" . d ' n 5.194, de 24 de dezembro de 1966, bem como os

. InSU IClenCla e recursos sera compro- It d I d t_ ,. . encargos e mu as e es ecorren es.
vada por declaraçao do propno Interessado ou a rogo, " .
em se tratando de pessoa analfabeta neste caso Paragrafo UnlCO. A anistia concedida por esta lei
acompanhada da assinatura de 2 (du~s) testemu- abrange exclusivamente as pessoas físicas registra-
nhas, perante o respectivo Cartório de Registro de das nos Conselh?s Regi~nais de Engenharia, Arqui-
Imóveis ou Tabelionato. tetura e Agronomia que nao tenham efetuado o paga-

§ 10 A declaração mencionará a qualificação do mento até ~ dia 31 de dezembr? de.2002. .
declarante, a área objeto de regularização fundiária, o .Art. 2 Os Conse~ho~ Reglon~lsde Engenh.~na,
município de localização, e a indicação do dispositivo ArqUitetura ,e .Agronomla f.lcam ~bnga~os a re~blht~r,
legal do Estatuto da Cidade em que se baseia a regu- no praz~ maxlm~ de 30 (tn~ta~ dla~ apos a. pubhca~ao
larização pretendida. desta lei, os registros profiSSionaiS que tiverem Sido

§ 20 A falsidade da declaração ensejará ares _ cancelados, na forma do art. 64 da Lei n° 5.194, de 24

ponsabilidade civil e penal do interessado previstas de dezembro de 1~66. .
na legislação vigente. Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

§ 3° A declaração mencionará expressamente a blicação.
responsabilidade do declarante.

Art. 3° Os cartórios de Registro Civil, os de Re
gistro de Imóveis, os Tabelionatos e repartições públi
cas afixarão em local visível todas as informações
que permitam aos usuários desfrutar dos benefícios
estabelecidos nesta lei.

Art. 4° Os Benefícios da Assistência Jurídica
não se transmitem ao concessionário de direito e se
extinguem pela morte do beneficiário, observada a le
gislação em vigor.

Art. 5° Gozarão dos benefícios desta lei as asso
ciações de moradores e comunitárias sem fins lucrati
vos, legalmente construídas, os nacionais e estrange
iros residentes no País.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data da sua pu
blicação.

Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 9 de abril de 2003. - Deputa

do Federal- Ary Vanazzi - PT/RS.



Justificação

O presente projeto foi apresentado inicialmente
em 1999 pelo Deputado Antonio Kandir, tendo trami
tado pelas Comissões de Defesa do Consumidor,

PROJETO DE LEI N° 717, DE 2003
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Dispõe sobre a sujeição dos produ
tos importados às normas de certificação
de conformidade da Regulamentação Téc
nica Federal e dá outras providências.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias Economia,
Indústria, Comércio e Turismo Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54 RICO))

Proposição

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Aplicam-se aos produtos importados

para comercialização no País as mesmas regras de
avaliação de conformidade que são aplicadas aos
produtos similares nacionais para a conformação do
atendimento da Regulamentação Técnica Federal.

§ 1° A emissão de guias de importação para os
produtos importados, regulamentados quanto à com
provação da conformidade à Regulamentação Técni
ca Federal vigente, estará condicionada à apresenta
ção, pelo importador, da documentação reconhecida
pelo órgão regulador nacional comprobatória da con
formidade do produto.
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ser a anistia desses débitos, assim como dos encar- § 2° A importação a que se refere o caputobe-
gos deles resultantes. decerá ao regime de licenciamento não automático,

O próprio sistema parece impróprio e anacrôni- devendo os produtos a ela sujeitos ser relacionados
co. Não se justifica, dos pontos de vista jurídico e polí- por classificação tarifária pelos órgãos a quem com-
tico, atribuir a uma associação de profissionais poder pete expedir a Regulamentação Técnica Federal e
para impor taxas e estabelecer condições para o fiscalizar seu cumprimento.
exercício da profissão. Trata-se de mais uma herança § 3° No caso do órgão regulador estabelecer a
do passado burocrático e cartorial, que tanto tem pre- declaração do fornecedor como o mecanismo de ava-
judicado a modernização econômica e a inserção do liação da conformidade aos requisitos especificados
País no contexto da economia mundial. em Regulamentação Técnica Federal, esta deve ser

A maioria dessas instituições, em lugar de pro- emitida em consonância com a normativa do Colegia-
teger a sociedade, acaba por se transformar em redu- do afeto às questões de metrologia, normalização e
to do mais nocivo corporativismo. Não cumprem nem qualidade industrial.
mesmo seu papel de fiscal do exercício da profissão, Art. 2° A verificação do cumprimento das condi-
e se transformam em entidades cujo fim precípuo é ções e exigências específicas da Regulamentação
apenas o de alimentar a própria existência. Técnica Federal, inclusive aquelas que exijam inspe-

Deve-se ressaltar que, no caso específico dos ção do produto, conforme estabelecido pelos órgãos
CREA, que já contam com outra fonte bastante gene- públicos competentes, será por eles realizada, no cur-
rosa de receitas - os registros de Anotações de Res- so do despacho aduaneiro, em coordenação com a
ponsabilidade Técnica -, a cobrança de anuidades é Secretaria da Receita Federal, na presença do impor-
perfeitamente dispensável, e não justifica, em hipóte- tador ou de seu representante qualificado.
se alguma, o cerceamento do exercício profissional Art. 3° O produto importado apreendido por não
de quem precisa trabalhar para sobreviver. conformidade à Regulamentação Técnica Federal

Conclamo os nobres Parlamentares a empres- se~á mantido, por prazo fixado pel~ Secretaria ?a Re-
tar o seu apoio para a aprovação desta proposição. celta Fe~eral, em armazenagem as cu.stas do Imp~r-

Sala das Sessões 9 de abril de 2003. _ Depu- tador, a~e qu~ este promova_a respectiva adequaçao

t d F R
, ou providencie sua exportaçao.

a o eu osa. P , f ., E d f' d faragra o UnlCO. sgota o o prazo Ixa o na or-
ma do caput sem que as providências nele previstas
tenham sido tomadas pelo importador, será declara-
do o perdimento do produto importado e providencia
da sua destruição, não se admitindo, a qualquer título,
sua comercialização no mercado interno.

Art. 4° O importador que apresentar documenta
ção falsa relativa à avaliação da conformidade ou que
fizer declaração dolosa quanto à conformidade do
produto importado, além das sanções previstas em
lei, estará sujeito à:

1- multa de até 500% sobre o valor global da im
portação irregular;

11 - suspensão da licença de importador por até
5 (cinco) anos.

Art. 5° Os órgãos públicos a quem compete ex
pedir e fiscalizar o cumprimento da Regulamentação
Técnica Federal, deverão mantê-Ia atualizada com as
respectivas alterações junto à SECEX.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.



"Art. 44. Os recursos oriundos do Fun
do Partidário serão aplicados:

IV - na criação e manutenção de insti
tuto ou fundação de pesquisa e de doutri
nação e educação política, sendo esta apli
cação de, no mínimo, trinta por cento do to
tal recebido.

V - na criação e manutenção de instituto
ou fundação de doutrinação, educação e capa
citação política de mulheres, exclusivamente,
sendo esta aplicação de, no mínimo, trinta por
cento da parte dos recursos que forem aplica
dos na forma do inciso IV deste artigo.

§ 4° Para o cumprimento do disposto
no inciso V deste artigo, os partidos políti
cos poderão respaldar-se nas propostas e
diretrizes sugeridas pelas suas instâncias
internas de organização de mulheres ou por
entidades representativas de mulheres da
sociedade civil, através das quais poderão

§ 1° Na prestação de contas dos ór
gãos de direção partidária de qualquer nível
devem ser discriminadas as despesas reali
zadas com recursos do Fundo Partidário, de
modo a permitir o controle da Justiça Eleito
ral sobre o cumprimento do disposto nos in
cisos I, IV e V deste artigo."

Art. 2° O art. 44 da Lei n° 9.096, de 19
de setembro de 1995, passa a vigorar acres
cido do inciso Vedo § 4°, com a seguinte re
dação:

Altera o artigo 44 da Lei n° 9.096, de
19 de setembro de 1995, que dispõe sobre
a aplicação dos recursos oriundos do Fun
do Partidário, e dá outras providências.

(Apense-se ao PL n° 6.216/2002)
Proposição

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso IV e o § 1° do artigo 44, da Lei n°

9.096, de 19 de setembro de 1995, passam a vigorar
com a seguinte redação:
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Meio Ambiente e Minorias e de Economia, Indústria, Sala das Sessões, 9 de abril de 2003. - Depu-
Comércio eTurismo, onde foi aprovado com emendas tado Antonio Carlos Mendes lhame.
dos respectivos relatores, Deputados Luciano Pizzat- PROJETO DE LEI N° 719, DE 2003
to e Gerson Gabrielli. (Da Sra. Mariângela Duarte)

Ao reapresentá-Io, estamos buscando cuidar
para que os bens importados atendam aos mesmos
requisitos de segurança e qualidade exigidos dos pro
dutos nacionais. Se por um lado a globalização eco
nômica é vista como uma realidade inarredável, por
outro lado a multiplicação do fluxo de comércio exteri
or não comporta lacunas institucionais.

As relações comerciais externas precisam, por
isso, ser disciplinadas, não somente para preservar a
qualidade dos produtos, em respeito ao consumidor
nacional, mas também para evitar uma concorrência
predatória e selvagem, decorrente da invasão de
mercadorias sem os padrões técnicos minimamente
aceitáveis.

Por outro lado, se especificações técnicas de
qualidade e segurança são exigidas da produção na
cional, não há qualquer razão legítima para não exigir
que a produção importada também a elas se sujeite.

Neste particular, é condenável que não exista qual
quer lei regulando a matéria. As determinações existen
tes, todas em nível de legislação secundária, não permi
tem a eficiência operacional que se espera, numa área
em que a proteção do consumidor, a promoção da con
corrência justa entre a produção nacional e importada
são, no mínimo, exercício legítimo de soberania.

Existindo, como existe, toda uma estrutura de ór
gãos públicos qualificados, uma regulamentação téc
nica brasileira que se moderniza e não discrepa das
regras internacionais, um Sistema Brasileiro de Certifi
cação aprovado por um colegiado ministerial, o Conse
lho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial - CONMETRO e integrado por instituições
de nível técnico adequado, selecionadas e credencia
das pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza
ção e Qualidade Industrial-INMETRO, é injustificável
que o país não proteja com eficiência seu cidadão e
imponha à industria nacional normas de qualidade que
não exige do produto similar importado.

As normas da regulamentação técnica são pro
dutos das instituições públicas a quem confiamos o
desenvolvimento, o gerenciamento e a administração
de nossas leis e políticas públicas. Devem, portanto,
fazê-lo com eficiência, com uma estrutura legal que
lhes garanta a ação.

Temos, por tudo o que se expôs, plena convic
ção de que o Projeto terá receptividade nesta Casa,
merecendo o apoio dos ilustres pares.



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

Justificação

Na democracia, a igualdade entre os sexos faz
toda a diferença. A igualdade é uma aspiração da so
ciedade brasileira. Um dos grandes desafios da de
mocracia brasileira é o amadurecimento de uma soci
edade em que dois sexos diferentes, mas iguais em
direitos e deveres, venham, enfim, a atuar na socieda
de em igualdade de condições.

A sub-representação social e política da mulher
é fenômeno que persiste em nosso País. Apesar da
igualdade de direitos entre sexos estar explicitamente
reconhecida, na Constituição de 1988, a experiência
quotidiana registra, ainda, evidentes e inegáveis sina
is de discriminação. E isto se reflete em disparidade,
no plano da participação política e acesso aos postos
de decisão.

Frente a este quadro de desigualdades, justifi
ca-se, como um imperativo de democracia e cidada
nia, adoção, cada vez maior, de programas e meca
nismos legais que promovam medidas afirmativas ne
cessárias para a correção dessas distorções. Não
menos importante é a implantação de de políticas e
iniciativas de promoção da igualdade.

O Brasil inaugurou uma nova dinâmica para os
direitos humanos, que tem se constituído em verda
deiro marco de referências para ações emanadas do
poder público federal. A Bancada Feminina do Con
gresso Nacional (BFCN) lutou pela cota de 20% de
candidatas aos legislativos para as eleições munici
pais de 1996, que culminou com a criação da Lei
9.100/95, e lançou a campanha "Mulheres Sem Medo
do Poder" que conquistou a ampliação para 30% das
cotas para candidatas (Lei 9.504/97).

Daí não termos dúvida de que o momento é o mais
oportuno para avançarmos ainda mais na defesa da
igualdade de direitos para as mulheres, na perspectiva
de que, só assim, estaremos possibilitando às mulheres
engajar-se na defesa da democracia brasileira.

A consciência de que as mulheres são, ainda,
discriminadas e não usufruem das mesmas condi
ções de igualdades que os homens, bem como a con
vicção de que isso é resultante da situação de desi
gualdade estrutural das mulheres, na sociedade, é
que motivaram a elaboração deste Projeto de Lei, que
visa a criar condições estruturais dentro dos Partidos
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ser indicadas ~s ~aiores carências verifica- Políticos para ~~-I~t~~ent;,--~~~~;;~~tização;~apa-
das ~a. capac.lt~çao da~. m~,lheres para o citação de nossas lideranças femininas, para o exer-
exercICIO da atiVidade polttlca. cício da atividade política.

Inicialmente, o presente PL aumenta de 20%
para 30% a destinação dos recursos oriundos do
Fundo Partidário para a criação e manutenção de ins
titutos e fundações que tenham como objetivo a dou
trinação e educação política para todo o conjunto da
sociedade, independente de sexo.

Esta ampliação da destinação dos recursos
para formação política se faz necessária por dois mo
tivos: primeiro, pelo entendimento de que a capacita
ção dos cidadãos para o exercício cívico da política é
essencial para o fortalecimento de nossos Partidos
Políticos e para um crescimento da convicção ética
destas instituições; segundo, para proporcionar um
maior aproveitamento destes recursos na capacita
ção exclusiva das mulheres na política.

Em seguida, propomos que 30% da parcela do
total dos recursos que será destinada aos institutos e
fundações sejam destinados com exclusividade à
doutrinação, educação e capacitação política femini
na. Este dispositivo está em harmonia com os mais
recentes mecanismos que garantem a inserção das
mulheres no universo da política e do poder, em espe
cial a nossa Carta Magna e a Lei 9.504/97 que garan
tem a cota de 30% para mulheres candidatas.

Desta forma, estamos adequando a distribuição
dos recursos destinados à preparação de nossos
candidatos e militantes, na mesma proporção em que
a Lei já estabelece como patamar mínimo de repre
sentação, permitindo a manutenção de uma estrutura
de formação política, também mínima, em busca da
igualdade plena.

Consideramos, neste contexto, que a organiza
ção política é a pré-condição para a representação de
qualquer grupo, nas várias arenas sociais, e isto tam
bém é verdadeiro com relação ao avanço das con
quistas femininas.

A previsão contida no § 4° do art. 44 aherado, onde
se facuha aos partidos políticos utilizarem as propostas e
diretrizes indicadas pelas instâncias internas ou entida
des de representação de mulheres da sociedade civil,
busca garantir, além da participação de organizações
não governamentais, a participação dos conselhos ofici
ais de representação de mulheres, tais corno o Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher, e seus congêneres, na
elaboração das diretrizes sobre doutrinação, educação e
capacitação política de mulheres.

O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, por
exemplo, deve estimular as mulheres a se candidatarem
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MENSAGEM ND 1.220, DE 1997

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 14
de outubro de 1997, que renova a conces
são da Rádio Acaiaca Ltda para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Pirapora,
Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Acaiaca
Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 81, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 1.220/1997
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a cargos eletivos e promover capac~ação política, em em onda média, na cidade de Pirapora, Estado de Mi-
todos os Estados, como forma de ampliar a luta pelo nas Gerais.
equilíbrio, nas políticas públicas de gênero. O que repre- Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
sentará, enfim, a garantia de que as ações e estratégias data de sua publicação.
de igualdade sejam, efetivamente, implementadas, Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu-
através dos recursos do Fundo Partidário. tado Corauci Sobrinho, Presidente.

Além disso, a presença do CNDM, neste pro
cesso, poderá ser incentivada e apoiada por possibili
tar novos canais de interlocução e parceria entre soci
edade civil e o Estado, reivindicando e acompanhan
do a implementação de políticas públicas que aten
dam às necessidades e aos direitos das mulheres;
promovendo a mobilização de recursos humanos e
materiais disponíveis, no mundo das organizações
não-governamentais, universidades, mídia e setor
privado empresarial, para iniciativas de melhoria da
qualidade de vida das mulheres.

Na medida em que a igualdade de direitos e
oportunidades seja garantida pelo sucesso de medi
das como as propostas neste Projeto de Lei, não tere
mos apenas tornado o Brasil mais justo; estaremos
tornando-o mais rico em potencialidades.

Garantir igualdade de direitos e oportunidades
às mulheres significa, também, confrontá-Ias a seus
deveres que são múltiplos e fundamentais ao bem es
tar da sociedade como um todo. O sistema de cotas e
garantias legais deve ser encarado, sempre, como
uma forma de crescimento e amadurecimento, e se
aplicado de forma responsável, irá proporcionar o sur
gimento de uma sociedade mais justa e democrática.

Sala das Sessões, 09 de abril de 2003. - Mariân
gela Duarte, Deputada Federal PT/SP.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Acaiaca Ltda para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Pirapora,
Estado de Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 14 de outubro de 1997, que renova, a partir de 3 de
maio de 1988, a concessão outorgada à Rádio Acaia
ca Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Acaiaca Ltda, executante de serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, encontra-se de
acordo com a prática legal e documental atinente ao
processo renovatório e os documentos juntados aos
autos indicam a regularidade na execução dos servi
ços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 ,de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.



MENSAGEM N° 1.477, DE 1998

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 24 de novembro de 1998, que renova a
concessão da Rádio Sociedade Gorutu
bana Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Janaúba, Estado de
Minas Gerais.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Sociedade Gorutu
bana Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade
de Janaúba, Estado de Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 82, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 1.477/1998

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XI/,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 24 de novembro de 1998, que renova, a partir de
16 de julho de 1992, a concessão outorgada à Rádio
Sociedade Gorutubana Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Janaúba, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Acaiaca Ltda para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Pirapora,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 14 de outubro de 1997, que renova, a partir de 3 de
maio de 1988, a concessão outorgada à Rádio Acaia
ca Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Pirapora, Estado de Mi
nas Gerais.

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

Sala da Comissão, 25 de março de 2003. - De
putado José Carlos Martinez, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado José Carlos Martinez, à Mensa
gem n° 1.220/1997, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior

e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira,
Alexandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda,
Bispo Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Na
der, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet,
Henrique Eduardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad,
Jefferson Campos, João Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Men
donça Bezerra, José Priante, José Rocha, Júlio Ce
sar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina,
Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad
Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Ro-
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O ato de renovação de outorga obedece aos drigues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Paulo Mari-

princípios de constitucionalidade, especialmente no nho, Pedro Irujo, Raimundo Santos, Ricardo Barros,
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição Ricardo Izar, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe- Assis, Walter Pinheiro, Josué Bengtson, Julio Lo-
los quais somos pela homologação do ato do Poder pes e Vanessa Grazziotin.
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu-
que ora apresentamos. tado Corauci Sobrinho, Presidente.

Sala da Comissão, 25 de março de 2003. - Depu
tado José Carlos Martinez, Relator.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Salvador Zimbaldi, à Mensagem n°
1.477/1998, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e
Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Ale
xandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo
Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr.
Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo Tha
deu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Henrique Eduar
do Alves, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Campos,
João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bittar,
José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra, José Pri
ante, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz
Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela
Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo
Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Paulo Ma
rinho, Pedro Irujo, Raimundo Santos, Ricardo Barros,
Ricardo Izar, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Walter Pinheiro, Josué Bengtson, Julio Lopes,
Salvador Zimbaldi e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

11 - Voto do Relator

a processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Sociedade Gorutubana Ltda., executante
de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
encontra-se de acordo com a prática legal e docu
mentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

a ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 27 de março de 2003. - Depu
tado Salvador Zimbaldi, Relator.
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Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re- Sociedade Gorutubana Ltda. para explorar, pelo pra-
pública submete à apreciação do Congresso Nacio- zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
nal o ato que renova a concessão outorgada à Rá- de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
dio Sociedade Gorutubana Ltda. para explorar, pelo Janaúba, Estado de Minas Gerais.
praz? de dez. a~os,_sem direito de excl~si.vidade, Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
serviço de radlodlfusao sonora em onda media. data de sua publicação.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Sala da Comissão, 27 de março de 2003. - Depu-
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legisla- tado Salvador Zimbaldi, Relator.
tivo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Sociedade Gorutu
bana ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade
de Janaúba, Estado de Minas Gerais.

a Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 24 de novembro de 1998, que renova, a partir de
16 de julho de 1992, a concessão outorgada à Rádio

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 83, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N° 505/1999

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação L'Hermitage
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Silvâ
nia, Estado de Goiás.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação L'Hermitage
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Silvâ
nia, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 14 de abril de 1999, que renova, a partir de 28 de
fevereiro de 1995, a concessão outorgada à Funda
ção L:Hermitage para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Silvânia,
Estado de Goiás.

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

Sala da Comissão, 26 de março de 2003. - Depu
tado Pedro Irujo, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Pedro Irujo, à Mensagem n°
505/1999, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior

e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira,
Alexandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda,
Bispo Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Na
der, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet,

MENSAGEM N° 505, DE 1999

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 14 de abril de 1999, que renova a con
cessão da Fundação L'Hermitage para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de Silvânia, Estado de Goiás.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
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O Congresso Nacional decreta: autos indicam a regularidade na execução dos servi-
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto ços de radiodifusão.

de 14 de abril de 1999, que renova, a partir de 28 de A análise deste processo deve basear-se no Ato
fevereiro de 1995, a concessão outorgada à Funda- Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada
ção L:Hermitage para explorar, pelo prazo de dez a documentação, constatamos que foram atendidos
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi- todos os critérios exigidos por este diploma regula-
fusão sonora em onda média, na cidade de Silvânia, mentar.
Estado de Goiás. O ato de renovação de outorga obedece aos

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na princípios de constitucionalidade, especialmente no
data de sua publicação. que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu- Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe-
tado Corauci Sobrinho, Presidente. los quais somos pela homologação do ato do Poder

Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 26 de março de 2003. - Depu
tado Pedro Irujo, Relator.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação
L:Hermitage para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Fundação L:Hermitage, executante de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, encontra-se de
acordo com a prática legal e documental atinente ao
processo renovatório e os documentos juntados aos
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Henrique Eduardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad,
Jefferson Campos, João Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Men
donça Bezerra, José Priante, José Rocha, Júlio Ce
sar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina,
Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad
Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Ro
drigues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Paulo Mari
nho, Pedro Irujo, Raimundo Santos, Ricardo Barros,
Ricardo Izar, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Walter Pinheiro, Josué Bengtson, Julio Lo
pes e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 84, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 513/2000
MSC N° 1.679/2000

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Ceará Rádio Clube S/A
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Forta
leza, Estado do Ceará.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 11 de outubro de 2000, que renova, a partir de 1°
de novembro de 1993, a concessão outorgada à Cea
rá Rádio Clube S/A para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará.

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

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 513, DE 2000
(Mensagem nO 1.679, de 2000)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de
11 de outubro de 2000, que renova a con
cessão da Ceará Rádio Clube S/A para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de For
taleza, Estado do Ceará.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constitui
ção Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato que renova a concessão outor
gada à Ceará Rádio Clube S/A para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legisla
tivo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
Uh", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga reque
rida pela Ceará Rádio Clube S/A, executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média,
encontra-se de acordo com a prática legal e do
cumentai atinente ao processo renovatório e os
documentos juntados aos autos indicam a regu
laridade na execução dos serviços de radiodifu
são.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Veri
ficada a documentação, constatamos que foram
atendidos todos os critérios exigidos por este diplo
ma regulamentar.

a ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente
no que se refere aos artigos 220 a 223 da Consti
tuição Federal, e atende às formalidades legais,
motivos pelos quais somos pela homologação do
ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 31 de março de 2003. 
Deputado Raimundo Santos, Relator.



Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Salamanca de
Barbalha S/A para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Barbalha, Estado do Ceará.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD)

TVR N° 655, DE 2001
(Mensagem n° 24, de 2001)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 21
de dezembro de 2000, que renova a con
cessão da Rádio Salamanca de Barbalha
S/A para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Barbalha, Estado do Ceará.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 21 de dezembro de 2000, que renova, a partir de
24 de janeiro de 1995, a concessão outorgada à Rá
dio Salamanca de Barbalha S/A para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Barbalha, Estado do Ceará.

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

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública submete à apreciação do Congresso Nacio
nal o ato que renova a concessão outorgada à Rá
dio Salamanca de Barbalha S/A para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legisla-

11I - Parecer da Comissão

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Ceará Rádio Clube S/A
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Forta
leza, Estado do Ceará.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2003 N° 85, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 655/2001

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 11 de outubro de 2000, que renova, a partir de 1°
de novembro de 1993, a concessão outorgada à Cea
rá Rádio Clube S/A para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará.

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

Sala da Comissão, 31 de março de 2003. - Depu
tado Raimundo Santos, Relator.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Raimundo Santos, à TVR n°
513/2000, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júni
or e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Viei
ra, Alexandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holan
da, Bispo Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Car
los Nader, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cu
nha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo
Fruet, Henrique Eduardo Alves, Iris Simões, Jamil
Murad, Jefferson Campos, João Batista, João
Mendes de Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araú
jo, José Mendonça Bezerra, José Priante, José
Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto,
Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Du
arte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo
Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Nilson
Pinto, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo San
tos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Jo
sué Bengtson, Julio Lopes e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

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



A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Carlos Alberto Leréia, à TVR n°
655/2001 ,nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e
Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Ale
xandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo

Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr.
Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo Tha
deu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Henrique Edu
ardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Cam
pos, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Priante, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeg
hini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Ma
riângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabe
lo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença,
Nilson Pinto, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo
Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Van

der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Josué
Bengtson, Julio Lopes e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

11 - Voto do Relator

a processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Salamanca de Barbalha S/A, executante
de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
encontra-se de acordo com a prática legal e docu
mentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

a ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 25 de março de 2003. - Depu
tado Carlos Alberto Leréia, Relator.
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tivo para a devida apreciação, uma vez que o ato so- 111 - Parecer da Comissão
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Salamanca de
Barbalha S/A para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Barbalha, Estado do Ceará.

a Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 21 de dezembro de 2000, que renova, a partir de
24 de janeiro de 1995, a concessão outorgada à Rá
dio Salamanca de Barbalha S/A para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Barbalha, Estado do Ceará.

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

Sala da Comissão, 25 de março de 2003. 
Deputado Carlos Alberto Leréia, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

ND 86, DE 2003
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática)
TVR N° 665/2001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Sociedade Rádio Cultu
ra Jaguarão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Jaguarão, Estado do Rio
Grande do Sul.

( À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD)

a Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 21 de dezembro de 2000, que renova, a partir de 1°
de maio de 1994, a concessão outorgada à Socieda
de Rádio Cultura Jaguarão Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Sociedade Rádio Cultu
ra Jaguarão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Jaguarão, Estado do Rio
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 21 de dezembro de 2000, que renova, a partir de 1°
de maio de 1994, a concessão outorgada à Socieda
de Rádio Cultura Jaguarão Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 27de março de 2003. - Depu
tado Adelor Vieira, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Adelor Vieira, à TVR n° 665/2001,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Ale
xandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo
Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr.
Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo Tha
deu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Henrique Edu
ardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Cam
pos, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 27 de março de 2003. - Depu
tado Adelor Vieira, Relator.

TVR N° 665, DE 2001
(Mensagem n° 24, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 21 de dezembro de 2000, que renova a
concessão da Sociedade Rádio Cultura
Jaguarão Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Jaguarão,
Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Sociedade Rá
dio Cultura Jaguarão Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
uh", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Sociedade Rádio Cultura Jaguarão Ltda., execu
tante de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, encontra-se de acordo com a prática legal e do
cumentaI atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada a
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viço de radiodifusão sonora em onda média, na cida- documentação, constatamos que foram atendidos to-
de de Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul. dos os critérios exigidos por este diploma regulamen-

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

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.



Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Jacobina FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so·
nora em freqüência modulada, na cidade
de Jacobina, Estado da Bahia.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

11 - Voto da Relatora

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Jacobina FM Ltda., executante de serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, encon
tra-se de acordo com a prática legal e documental atinen
te ao processo renovatório e os documentos juntados
aos autos indicam a regularidade na execução dos servi
ços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os documen
tos juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 20 de março de 2003. - Depu
tada Angela Guadagnin, Relatora.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Jacobina
FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

TVR N° 888, DE 2001
(Mensagem nO 641, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 4, de 18 de janeiro de 2001, que renova
a permissão outorgada à Rádio Jacobina
FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Jacobina, Estado
da Bahia.

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Jacobina FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Jacobina, Estado da Bahia.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 87, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 888/2001
MSC N° 641/2001

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
n° 4, de 18 de janeiro de 2001, que renova, a partir
de 25 de junho de 1994, a permissão outorgada à
Rádio Jacobina FM Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Jacobina, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.
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hini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Ma- COMUNICAÇAO E INFORMATICA
riângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabe
lo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença,
Nilson Pinto, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo
Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Josué
Bengtson, Julio Lopes e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.



TVR N° 921, DE 2001
(Mensagem n° 703, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 25 de junho de 2001, que renova a
concessão da Emissoras Reunidas Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 25 de junho de 2001 , que renova, a partir de 01 de
maio de 1994, a concessão outorgada à Emissoras
Reunidas Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Santa Cruz do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Emissoras Reu
nidas Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Emissoras Reunidas Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 88, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 921/2001
MSC N° 703/2001
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O Congresso Nacional decreta: onda média, na cidade de Santa Cruz do
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

4, de 18 de janeiro de 2001 , que renova, a partir de 25 (À Comissão de Constituição e Justiça
de junho de 1994, a permissão outorgada à Rádio Ja- e de Redação (Art. 54, RICD)
cobina FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Jacobina, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 20 de março de 2003. - Depu
tada Angela Guadagnin, Relatora.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável da
Relatora, Deputada Angela Guadagnin, à TVR n°
888/2001, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Ale
xandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo
Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr.
Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo Tha
deu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Henrique Edu
ardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Cam
pos, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Priante, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeg
hini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Ma
riângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabe
lo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença,
Nilson Pinto, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo
Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Josué
Bengtson, Julio Lopes e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, em 23 de abril de 2003. - De
putado Corauci Sobrinho, Presidente.



Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Fundação Educacional
Sant'Ana para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Caicó, Estado do Rio Gran
de do Norte.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD)

PROJETO DE DECRETO EGISLATIVO
N° 89, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.699/2002
MSC N° 12412002

a Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n° 630, de 24 de outubro de 2001, que renova, a
partir de 9 de dezembro de 1996, a permissão ou
torgada à Fundação Educacional Sant'Ana para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Caicó, Estado
do Rio Grande do Norte.

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

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Emissoras Reunidas Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Santa Cruz do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2002

a Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 25 de junho de 2001 , que renova, a partir de 01 de
maio de 1994, a concessão outorgada à Emissoras
Reunidas Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Santa Cruz do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 30 de dezembro de 2002. 
Deputada Luiza Erundina, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável da
Relatora, Deputada Luiza Erundina, à TVR n°
921/2001, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

o processo de renovação de outorga requerida
pela Emissoras Reunidas Ltda., executante de servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, encon
tra-se de acordo com a prática legal e documental ati
nente ao processo renovatório e os documentos jun
tados aos autos indicam a regularidade na execução
dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Ve
rificada a documentação, constatamos que foram
atendidos todos os critérios exigidos por este diplo
ma regulamentar.

a ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 30 de dezembro de 2002.
Deputada Luiza Erundina, Relatora.
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11 - Voto da Relatora Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior

e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira,
Alexandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda,
Bispo Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Na
der, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet,
Henrique Eduardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad,
Jefferson Campos, João Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Men
donça Bezerra, José Priante, José Rocha, Júlio Ce
sar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina,
Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad
Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Ro
drigues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Paulo Mari
nho, Pedro Irujo, Raimundo Santos, Ricardo Barros,
Ricardo Izar, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Walter Pinheiro, Josué Bengtson, Julio Lo
pes e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.



Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Fundação Educacional
Sant'Ana para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Caicó, Estado do Rio Gran
de do Norte.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°É aprovado o ato constante da Portaria na

630, de 24 de outubro de 2001, que renova, a partir de
9 de dezembro de 1996, a permissão outorgada à
Fundação Educacional Sant'Ana para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2003. - Deputado
Gilberto Kassab, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Gilberto Kassab, à TVR na
1.699/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Ale
xandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo
Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr.
Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo Tha
deu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Henrique Edu
ardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Cam
pos, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Priante, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeg
hini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Ma
riângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabe
lo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença,
Nilson Pinto, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo
Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Van-

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 630, de 24 de outubro de 2001, que re
nova a permissão outorgada à Fundação
Educacional Sant'Ana para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Caicó, Estado do Rio Grande do Norte.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Fundação Edu
cacional Sant'Ana para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Fundação Educacional Sant'Ana, executante de
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, encontra-se de acordo com a prática legal e do
cumentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo na 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
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TVR N° 1.699, DE 2002 Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
(Mensagem na 124, de 2002) que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2003. - Depu
tado Gilberto Kassab, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Sepé Taiaraju Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Santo
Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 1° de bril de de 2002, que renova, a partir de 6 de
setembro de 1996, a concessão outorgada à Rádio
Sepé Tiaraju Ltda., para explorar, pelo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço radiodifusão so
nora em onda média, na cidade Santo Ângelo, Estado
do Rio Grande do Sul.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Sepé Tiaraju Ltda., executante de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, encontra-se
de acordo com a prática legal e documental atinente
ao processo renovatório e os documentos juntados
aos autos indicam a regularidade na execução dos
serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de renovação obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 25 de março de 2003. - Depu
tado Nilson Pinto, Relator.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Sepé Tiaraju Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Santo
Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, Ricd»)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 90, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.878/2002
MSC N° 268/2002

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 1° de abril de de 2002, que renova, a partir de 6 de
setembro de 1996, a concessão outorgada à Rádio
Sepé Tiaraju Ltda., para explorar, pelo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço radiodifusão so
nora em onda média, na cidade Santo Ângelo, Estado
do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 1.878, DE 2002
(Mensagem n° 268, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 1° de abril de 2002, que renova a con
cessão da Rádio Sepé Tiaraju Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de Santo Ângelo, Estado do Rio Gran
de do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional, o
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der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Josué ato que renova a concessão autorgada à Rádio Sepé
Bengtson, Julio Lopes e Vanessa Grazziotin. Tiajaru Ltda para explorar pelo prazo de dez anos,

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu- sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
tado Corauci Sobrinho, Presidente. sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.



I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Const~uição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acompa
nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato que outorga permis
são à Rádio FM Camocim LIda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nO
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Rádio FM Camocim LIda.
atendeu aos requisitos da legislação específica e ob
teve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter
mos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a vence-

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 321, de 19 de março de 2002, que ou
torga permissão à Rádio FM Camocim
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Camocim de São
Félix, Estado de Pernambuco.

TVR N° 1.917, DE 2002
(Mensagem n° 272, de 2002)

111 - Parecer da Comissão
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na odifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
data de sua publicação. de Camocim de São Félix, Estado de Pernambuco.

Sala da Comissão, 24 de março de 2003. - Depu- Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
tado Nilson Pinto, Relator. data de sua publicação.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Nilson Pinto, à NR n° 1.878/2002, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Ale
xandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo
Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr.
Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo Tha
deu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Henrique Edu
ardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Cam
pos, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Priante, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeg
hini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Ma
riângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabe
lo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença,
Nilson Pinto, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo
Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Josué
Bengtson, Julio Lopes e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio FM Camocim Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Camocim
de São Félix, Estado de Pernambuco.

(Às Comissões de Constituição e Justi
ça e de Redação (Art. 54, RICO)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 91, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.917/2002
MSC N° 27212002

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

321, de 19 de março de 2002, que outorga permissão à
Rádio FM Camocim LIda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem dire~o de exclusividade, serviço de radi-
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Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Tropical Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Lagoa
da Prata, Estado de Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD)

TVR N° 2.226, DE 2002
(Mensagem nO 400, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 17 de maio de 2002, que renova a con
cessão da Rádio Tropical Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Lagoa da Prata, Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 92, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.226/2002
MSC N° 400/2002

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 17 de maio de 2002, que renova, a partir de 25 de
outubro de 1997, a concessão outorgada à Rádio Tro
pical Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Lagoa da Prata,
Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio FM Camocim Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Camo
cim de São Félix, Estado de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

321, de 19 de março de 2002, que outorga permissão
à Rádio FM Camocim Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Camocim de São Félix, Estado de Pernam
buco.

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

Sala da Comissão, 31de março de 2003. - Depu
tado Sandes Junior, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Sandes Júnior, à TVR nO
1.917/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Ale
xandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo
Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr.
Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo Tha
deu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Henrique Edu
ardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Cam-

Mai.Q_Q.e 29_Cl_ª DIÁRIO D~_CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 _18931

dora da concorrência para exploração do serviço de pos, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit-
radiodifusão sonora em freqüência modulada. tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,

A análise deste processo deve basear-se no Ato José Priante, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeg-
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a hini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Ma-
documentação, constatamos que foram atendidos todos riângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabe-
os critérios exigidos por este diploma regulamentar. lo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença,

O ato de outorga obedece aos princípios de Nilson Pinto, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo
constitucionalidade, especialmente no que se refere Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Van-
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten- der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Josué
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos Bengtson, Julio Lopes e Vanessa Grazziotin.
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for- Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre- tado Corauci Sobrinho, Presidente.
sentamos.

Sala da Comissão, 31 de março de 2003. - Depu
tado Sandes Junior, Relator.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, nora em onda média, na cidade de Lagoa
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA da Prata, Estado de Minas Gerais.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Tropical
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
uh", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Tropical Ltda., executante de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, encontra-se de
acordo com a prática legal e documental atinente ao
processo renovatório e os documentos juntados aos
autos indicam a regularidade na execução dos servi
ços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 20 de março de 2003. - Depu
tado Bispo Walderval, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Tropical Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 17 de maio de 2002, que renova, a partir de 25 de
outubro de 1997, a concessão outorgada à Rádio Tro
pical Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Lagoa da Prata,
Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 20 de março de 2003. - Depu
tado Bispo Wanderval, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Bispo Wanderval, à NR n° 2.226/2002, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Ale
xandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo
Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr.
Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo Tha
deu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Henrique Edu
ardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Cam
pos, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Priante, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeg
hini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Ma
riângela Duarte, Mário Assad Júnior, Mauricio Rabe
lo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença,
Nilson Pinto, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo
Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Josué
Bengtson, Julio Lopes e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 93, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.235/2002
MSC N° 400/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Cultural Rio
grandense para explorar serviço de radi-

._.,_._--,------------



Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Cultural Rio
grandense para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade
de Vacaria, Estado do Rio Grande do Sul.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Rubinelli, à TVR n° 2.235/2002,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 17 de maio de 2002, que renova, a partir de 10 de
janeiro de 1996, a concessão outorgada à Fundação
Cultural Riograndense para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Va
caria, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, de de 2003. - Deputado
Rubinelli, Relator.

O processo de renovação de outorga requerida
pela Fundação Cultural Riograndense, executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, de de 2003. - Deputado
Rubinelli, Relator.

TVR N° 2.235, DE 2002
(Mensagem n° 400, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 17 de maio de 2002, que renova a con
cessão da Fundação Cultural Riogran
dense para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Vacaria, Estado do Rio
Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação Cul
tural Riograndense para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 17 de maio de 2002, que renova, a partir de 10 de
janeiro de 1996, a concessão outorgada à Fundação
Cultural Riograndense para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Va
caria, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.
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odifusão sonora em onda média, na cida- 11 - Voto do Relator
de de Vacaria, Estado do Rio Grande do
Sul.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD)



I - Relatório

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 11 de junho de 2002, que outorga con
cessão à Fundação Minas Gerais para
executar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão de sons e imagens, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de
Barroso, Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga concessão à Fundação Minas Gerais para exe
cutar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão com fins educativos é regula
da pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com as modificações do Decreto n° 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen
tos jurídicos, a outorga de concessão para execução
de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Minas
Gerais atendeu aos requisitos da legislação específi
ca, inclusive do Ato Normativo nO 1, de 1999, desta
Comissão.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Minas Gerais para exe
cutar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Barroso, Estado de
Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 94, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.383/2002
MSC N° 49612002
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: TVR N° 2.383, DE 2002
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior (Mensagem n° 496, de 2002)

e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira,
Alexandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda,
Bispo Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Na
der, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet,
Henrique Eduardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad,
Jefferson Campos, João Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Men
donça Bezerra, José Priante, José Rocha, Júlio Ce
sar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina,
Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad
Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Ro
drigues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Paulo Mari
nho, Pedro Irujo, Raimundo Santos, Ricardo Barros,
Ricardo Izar, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Walter Pinheiro, Josué Bengtson, Julio Lo
pes e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 11 de junho de 2002, que outorga concessão à
Fundação Minas Gerais para executar, pelo prazo
de quinze anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão de sons e imagens, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Barroso,
Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 95, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.654/2002
MSC N° 667/2002

TVR N° 2.654, DE 2002
(Mensagem n° 667, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 1211, de 5 de julho de 2002, que outor
ga permissão à Sistema Centro Oeste de
Rádiodifusão Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Aragarças, Estado de Goiás.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,

Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Centro Oeste de Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cida
de de Aragarças, Estado de Goiás.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1211, de 5 de julho de 2002, que outorga permissão
ao Sistema Centro Oeste de Radiodifusão Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Aragarças, Estado
de Goiás.

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

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Dr. Hélio, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Minas Gerais para exe
cutar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Barroso, Estado de
Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 11 de junho de 2002, que outorga concessão à
Fundação Minas Gerais para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Barroso, Estado de
Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, de de 2003.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Alexandre Santos, à TVR n°
2.383/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Ale
xandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo
Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr.
Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo Tha
deu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Henrique Edu
ardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Cam
pos, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Priante, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeg
hini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Ma
riângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabe
lo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença,
Nilson Pinto, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo
Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Van-
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aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten- der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Josué
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos Bengtson, Julio Lopes e Vanessa Grazziotin.
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for- Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre- tado Corauci Sobrinho, Presidente.
sentamos.

Sala da Comissão, de de 2003. - Deputado
Alexandre Santos, Relator.



111 - Parecer da Comissão

Aprova o ato que outorga permissão
à WEB Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de laciara,
Estado de Goiás.

(À Comissão de: Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 96, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.657/2002
MSC N° 667/2002

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO

1.217, de 5 de julho de 2002, que outorga permissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Corauci Sobrinho, à TVR n° 2.654/2002, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Ale
xandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo
Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr.
Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo Tha
deu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Henrique Edu
ardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Cam
pos, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Priante, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeg
hini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Ma
riângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabe
lo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença,
Nilson Pinto, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo
Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Josué
Bengtson, Julio Lopes e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Dr. Hélio, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à Sistema Centro Oeste de Rádiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Aragarças, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1211, de 5 de julho de 2002, que outorga permissão à
Sistema Centro Oeste de Rádiodifusão Ltda. para ex-

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No pro
cesso em questão, a Sistema Centro Oeste de Rádiodi
fusão Ltda. atendeu aos requisitos da legislação espe
cífica e obteve a maior pontuação do valor ponderado,
nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a
vencedora da concorrência para exploração do serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Ver~icada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do Pro
jeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, de de 2003. - Deputado
Corauci Sobrinho, Relator.
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acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor piorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou- vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
torga permissão à Sistema Centro Oeste de Rádiodi- modulada, na cidade de Aragarças, Estado de Goiás.
fusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão data de sua publicação.
sonora em freqüência modulada. Sala da Comissão, de de 2003.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
uh", do art. 32 do Regimento Interno.

.. --_._----,----------_.•_--



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à WES Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de laciara,
Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

1.217, de 5 de julho de 2002, que outorga permissão
à WEB Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de laciara, Estado de Goiás.

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

Sala da Comissão, em de de 2003.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Dr. Hélio, à TVR nO 2.657/2002,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Ale
xandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo
Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr.
Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo Tha
deu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Henrique Edu-

TVR N° 2.657, DE 2002
(Mensagem n° 667, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 1.217, de 5 de julho de 2002, que outor
ga permissão à WES Comunicação Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de laciara, Estado de
Goiás.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à WEB Comunicação Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nO
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a WEB Comunicação Ltda.
atendeu aos requisitos da legislação específica e ob-
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à WEB Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo teve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter-
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de mos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a vence-
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci- dora da concorrência para exploração do serviço de
dade de laciara, Estado de Goiás. radiodifusão sonora em freqüência modulada.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na A análise deste processo deve basear-se no Ato
data de sua publicação. Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu- a documentação, constatamos que foram atendidos
tado Corauci Sobrinho, Presidente. todos os critérios exigidos por este diploma regula

mentar.
O ato de outorga obedece aos princípios de

constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, de de 2003. - Deputado Dr.
Hélio, Relator.



I - Relatório

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Sistema Santamariense de Comu
nicações Ltda. - ME para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Sistema Santamariense de
Comunicações Uda. - ME atendeu aos requisitos da
legislação específica e obteve a maior pontuação do
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi
tai, tornando-se a vencedora da concorrência para
exploração do serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
t~ucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Const~uição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do Pro
jeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, de de 2003. Deputado
Corauci Sobrinho, Relator.

Aprova o ato que outorga permissão
à Sistema Santamariense de Comunica
ções Ltda. - ME para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Engenheiro Caldas,
Estado de Minas Gerais.

(À Comissão de: Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO)

TVR N° 2.782, DE 2002
(Mensagem n° 755, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 329, de 19 de março de 2002, que ou
torga permissão à Sistema Santamarien
se de Comunicações Ltda. - ME, para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 97, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.782/2002
MSC N° 755/2002

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

329, de 19 de março de 2002, que outorga permissão
à Sistema Santamariense de Comunicações Ltda. 
ME para explorar, pelo prazo de dez anos, sem dire~o

de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Engenheiro Cal
das, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Dr. Hélio, Presidente em exercício.
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ardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Cam- são sonora em freqüência modulada, na
pos, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit- cidade de Engenheiro Caldas, Estado de
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra, Minas Gerais.
José Priante, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeg
hini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Ma
riângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabe
lo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença,
Nilson Pinto, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo
Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Josué
Bengtson, Julio Lopes e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

·--- ••Iol_'__·._.....__••• .. ,. __....._._'r__._.__..._.. _



TVR N° 2.823, DE 2002
(Mensagem n° 768, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de agosto de 2002, que outorga
concessão à Sistema Cariris de Radiodi
fusão Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Pirapora, Estado de
Minas Gerais.

Aprova o ato que outorga conces
são à Sistema Cariris de Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de
Pirapora, Estado de Minas Gerais.

(À Comissão de: Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD)

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga concessão à Sistema Cariris de Radiodifusão
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi-

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 28 de agosto de 2002, que outorga concessão à
Sistema Cariris de Radiodifusão Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Pirapora, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

Aprova o ato que outorga permissão
à Sistema Santamariense de Comunica
ções Ltda. - ME para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Engenheiro Caldas,
Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

329, de 19 de março de 2002, que outorga permissão
à Sistema Santamariense de Comunicações Ltda. 
ME para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Engenheiro Cal
das, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, de de 2003.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Corauci Sobrinho, à TVR n°
2.782/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior
e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira,
Alexandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda,
Bispo Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Na
der, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet,
Henrique Eduardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad,
Jefferson Campos, João Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Men
donça Bezerra, José Priante, José Rocha, Júlio Ce
sar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina,
Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad
Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Ro
drigues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Paulo Mari
nho, Pedro Irujo, Raimundo Santos, Ricardo Barros,
Ricardo Izar, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Walter Pinheiro, Josué Bengtson, Julio Lo
pes e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Dr. Hélio, Presidente em exercício.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2003 N° 98, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.823/2002
MSC N° 768/2002



11I - Parecer da Comissão

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 99, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.841/2002
MSC N° 770/2002

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável da
Relatora, Deputada Mariângela Duarte, à TVR n°
2.823/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Ale
xandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo
Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr.
Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo Tha
deu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Henrique Edu
ardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Cam
pos, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Priante, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeg
hini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Ma
riângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabe
lo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença,
Nilson Pinto, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo
Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Josué
Bengtson, Julio Lopes e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Sociedade FM Cidade das Monta
nhas Ltda. para explorar serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Turvo, Estado de Santa
Catarina.

(À Comissão de: Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD)

a Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.562, de 8 de agosto de 2002, que outorga permis
são à Rádio Sociedade FM Cidade das Montanhas
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
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to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
em onda média. data de sua publicação.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Sala da Comissão, de de 2003.
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público ~a a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nO
52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modificações
do Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Sistema Cariris de Radiodifu
são Uda. atendeu aos requisitos da legislação específi
ca e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a vence
dora da concorrência para exploração do serviço de ra
diodifusão sonora em onda média.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

a ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, de de 2003. - Deputada
Mariângela Duarte, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que outorga conces
são à Sistema Cariris de Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de
Pirapora, Estado de Minas Gerais.

a Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 28 de agosto de 2002, que outorga concessão à
Sistema Cariris de Radiodifusão Uda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Pirapora, Estado de Minas Gerais.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Sociedade FM Cidade das Monta
nhas Ltda. para explorar serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Turvo, Estado de Santa
Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.562, de 8 de agosto de 2002, que outorga permis
são à Rádio Sociedade FM Cidade das Montanhas
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Turvno, Esta
do de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, de de 2003.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável da
Relatora, Deputada Angela Guadagnin, à TVR n°
2.841/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e

Sitas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Ale
xandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo
Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr.

TVR N° 2.841, DE 2002
(Mensagem n° 770, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 1.562, de 8 de agosto de 2002, que ou
torga permissão à Rádio Sociedade FM
Cidade das Montanhas Ltda. para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cida
de de Turvo, Estado de Santa Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Rádio Sociedade FM Cidade das
Montanhas Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto da Relatora

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto nO 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Rádio Sociedade FM Cidade
das Montanhas Ltda. atendeu aos requisitos da legis
lação específica e obteve a maior pontuação do valor
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to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tor-
em freqüência modulada, na cidade de Turvo, Estado nando-se a vencedora da concorrência para explora-
de Santa Catarina. ção do serviço de radiodifusão sonora em freqüência

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na modulada.
data de sua publicação. A análise deste processo deve basear-se no Ato

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu- Normativo nO 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada
tado Corauci Sobrinho, Presidente. a documentação, constatamos que foram atendidos

todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, de de 2003. - Deputada
Ângela Guadagnin, Relatora.



I - Relatório

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Real Radiodifusão Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Real Radiodifusão Ltda.
atendeu aos requisitos da legislação específica e ob
teve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter
mos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a vence
dora da concorrência para exploração do serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, de de 2003. - Deputado
Paulo Marinho, Relator.

Aprova o ato que outorga permissão
à Real Radiodifusão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Rio das
Ostras, Estado do Rio de Janeiro.

(À Comissão de: Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO)

TVR N° 2.854, DE 2002
(Mensagem n° 770, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 1.575, de 8 de agosto de 2002, que ou
torga permissão à Real Radiodifusão
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 100, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.854/2002
MSC N° 770/2002
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Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo Tha- modulada, na cidade de Rio das Ostras,
deu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Henrique Edu- Estado do Rio de Janeiro.
ardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Cam
pos, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Priante, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeg
hini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Ma
riângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabe
lo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença,
Nilson Pinto, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo
Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Josué
Bengtson, Julio Lopes e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
1.575, de 8 de agosto de 2002, que outorga permis
são à Real Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Rio das Ostras, Estado do Rio de Janeiro.

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

Sala da Comissão, em 23 de abril de 2003. - De
putado Corauci Sobrinho, Presidente.
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Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária e Social de Água Bran
ca a executar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Água Branca, Estado de
Alagoas.

(À Comissão de: Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD)

TVR N° 3.015, DE 2002
(Mensagem nO 862, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 1.795, de 10 de setembro de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária e So
cial de Água Branca a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Água Branca, Estado de
Alagoas.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Const~uição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acompa
nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato que autoriza a Associ-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.795, de 10 de setembro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária e Social de Água Branca a
executar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Água Branca,
Estado de Alagoas, retificando-se o prazo de autori
zação para dez anos, tendo em vista o disposto na Lei
n° 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

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

Sala da Comissão, de de 2003. - Deputado
Vander Loubet, Relator.

111 - Parecer da Comissão

Aprova o ato que outorga permissão
à Real Radiodifusão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Rio das
Ostras, Estado do Rio de Janeiro.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Paulo Marinho, à TVR n°
2.854/2002, nos termos do Projeto de Decreto Le
gislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior
e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelar Vieira,
Alexandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda,
Bispo Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Na
der, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Hen
rique Eduardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad, Jef
ferson Campos, João Batista, João Mendes de Je
sus, Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Mendon
ça Bezerra, José Priante, José Rocha, Júlio Cesar,
Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Mar
cos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Júni
or, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodri
gues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Paulo Marinho,
Pedro Irujo, Raimundo Santos, Ricardo Barros, Ri
cardo Izar, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Walter Pinheiro, Josué Bengtson, Julio Lopes
e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
n° 1.575, de 8 de agosto de 2002, que outorga per
missão à Real Radiodifusão Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Rio das Ostras, Estado do
Rio de Janeiro.

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

Sala da Comissão, de de 2003.

~aio de 2003 -º!AB.Io DA CÂMARA DOS DE~UI@O~____________ º~i.l)ta-~i!~_ª ! 89,!ª

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2003 N° 101, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 3.015/2002
MSC N° 862/2002



111 - Parecer da Comissão

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 102, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 3.222/2002
MSC N° 1.089/2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Ubaense de Educação e Cul
tura, para executar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais.

(À Comissão de: Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

2347, de 05 de novembro de 2002, que outorga per
missão à Fundação Ubaense de Educação e Cultura,
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Vander Loubet, à TVR n° 3.015/2002, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Ale
xandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo
Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr.
Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo Tha
deu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Henrique Edu
ardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Cam
pos, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Priante, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeg
hini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Ma
riângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabe
lo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença,
Nilson Pinto, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo
Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Josué
Bengtson, Julio Lopes e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à Real Radiodifusão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Rio das
Ostras, Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.575, de 8 de agosto de 2002, que outorga permis
são à Real Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Rio das Ostras, Estado do Rio de Janeiro.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Comunitária e Soci
al de Água Branca atendeu aos requisitos da legisla
ção específica e recebeu autorização para executar
serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

Cabe observar, no entanto, que após a expedi
ção do ato de autorização pelo Poder Executivo, o
Prazo de outorga para execução do serviço de radio
difusão comunitária foi alterado para dez anos pela
Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Por esses motivos, somos pela aprovação do
ato do Poder Executivo, com a retificação do prazo de
outorga de três para dez anos, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, de de 2003. - Deputado
Vander Loubet, Relator.
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ação Comunitária e Social de Água Branca a executar, Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, data de sua publicação.
serviço de radiodifusão comunitária. Sala da Comissão, de de 2003.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Ubaense de Educação e Cul
tura, para executar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

2347, de 05 de novembro de 2002, que outorga per
missão à Fundação Ubaense de Educação e Cultura,
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, de de 2003.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Nelson Proença, à TVR n°
3.222/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Ale
xandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo
Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr.
Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo Tha
deu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Henrique Edu
ardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Cam-

TVR N° 3.222, DE 2002
(Mensagem n° 1089, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 2347, de 05 de novembro de 2002, que
outorga permissão à Fundação Ubaense
de Educação e Cultura, para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cida
de de Ubá, Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
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qüência modulada, com fins exclusivamente educati- de serviço de radiodifusão sonora com fins exclusiva-
vos, na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais. mente educativos independe de edital.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na No processo em questão, a Fundação Ubaense
data de sua publicação. de Educação e Cultura atendeu aos requisitos da le-

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu- gislação específica, inclusive do Ato Normativo n° 01 ,
tado Corauci Sobrinho, Presidente. de 1999, desta Comissão.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, de de 2003. - Deputado
Nelson Proença, Relator.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Fundação Ubaense de Educação e
Cultura, para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão sonora com fins educativos é
regulada pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação do Decreto n° 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen
tos jurídicos, a outorga de permissão para execução



I - Relatório

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à consideração do Congresso
Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o
ato que outorga permissão à Fundação Fundesul,
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Fundesul, para executar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Mucuri, Estado
da Bahia.

(À Comissão de: Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 103, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 3.237/2002
MSC N° 1157/2002
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pos, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit- mente educativos, na cidade de Mucuri,
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra, Estado da Bahia.
José Priante, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeg
hini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Ma
riângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabe
lo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença,
Nilson Pinto, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo
Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Josué
Bengtson, Julio Lopes e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado °ato constante da Portaria n°

2.466, de 22 de novembro de 2002, que outorga per
missão à Fundação Fundesul, para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Mucuri, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 3.237, DE 2002
(Mensagem n° 1.157, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 2.466, que outorga permissão à Funda
ção Fundesul, para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusiva-

" - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão sonora com fins educati
vos é regulada pelo Decreto n° 52.795, de 31 de ou
tubro de 1963, com a redação do Decreto n° 2.108,
de 24 de dezembro de 1996. De acordo com esses
instrumentos jurídicos, a outorga de permissão para
execução de serviço de radiodifusão sonora com
fins exclusivamente educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Funde
sul atendeu aos requisitos da legislação específica,
inclusive do Ato Normativo nO 01, de 1999, desta
Comissão.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e
atende às formalidades legais, motivos pelos quais
somos pela homologação do ato do Poder Executi
vo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que
ora apresentamos.

Sala da Comissão, de de 2003. - Deputado Dr.
Hélio, Relator.



TVR N° 3.241, DE 2002
(Mensagem n° 1153, de 2002)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de
20 de dezembro de 2002, que outorga
concessão à Fundação Jaime Martins
para executar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de
Divinópolis, Estado de Minas Gerais.

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Jaime Martins para exe
cutar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Divinópolis, Estado
de Minas Gerais.

(À Comissão de: Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO)

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga concessão à Fundação Jaime Martins para exe-

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 20 de dezembro de 2002, que outorga concessão
à Fundação Jaime Martins para executar, pelo prazo
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de Divinópolis, Estado
de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

111 - Parecer da Comissão

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Fundesul, para executar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Mucuri, Estado
da Bahia.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
n° 2.466, de 22 de novembro de 2002, que outorga
permissão à Fundação Fundesul, para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Mucuri, Estado da Bahia.

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

Sala da Comissão, de de 2003.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Dr. Hélio, à TVR n° 3.237/2002,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Ale
xandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo
Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr.
Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo Tha
deu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Henrique Edu
ardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Cam
pos, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Priante, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeg
hini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Ma
riângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabe
lo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença,
Nilson Pinto, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo
Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Josué
Bengtson, Julio Lopes e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2003 N° 104, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 3.241/2002
MSC N° 1.15312002



11I - Parecer da Comissão

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
sessão solene destina-se a homenagear o Dia dos
Trabalhadores e foi requerida pelos Srs. Deputados
Daniel Almeida, João Grandão e César Medeiros.

Convido todos para, de pé, ouvirmos o Hino Na
cional, interpretado pelo Conjunto Coral da Câmara
dos Deputados, sob a regência do Maestro Jubal Flo
rêncio da Silva.

(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Sras. e Srs. Deputados, senhores convidados, inte
grantes do Coral da Câmara dos Deputados, senho
res funcionários, minhas senhoras e meus senhores,

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Maurício Rabelo, à TVR n°
3.241/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e

Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Ale
xandre Santos, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo
Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr.
Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo Tha
deu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Henrique Edu
ardo Alves, Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Cam
pos, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Priante, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeg
hini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Ma
riângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabe
lo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença,
Nilson Pinto, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo
Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Josué
Bengtson, Julio Lopes e Vanessa Grazziotin.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fin
da a leitura do expediente, passa-se à

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Jaime Martins para exe
cutar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Divinópolis, Estado
de Minas Gerais.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2003
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cutar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclu- vamente educativos, na cidade de Divinópolis, Estado
sividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, de Minas Gerais.
com fins exclusivamente educativos. Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da data de sua publicação.
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati- Sala da Comissão, de de 2003. - Deputado
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so- Maurício Rabelo, Relator.
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão com fins educativos é regula
da pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com as modificações do Decreto n° 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen
tos jurídicos, a outorga de concessão para execução
de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Jaime
Martins atendeu aos requisitos da legislação específi
ca, inclusive do Ato Normativo n° 01, de 1999, desta
Comissão.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, de de 2003. - Deputado
Maurício Rabelo, Relator.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 20 de dezembro de 2002, que outorga concessão
à Fundação Jaime Martins para executar, pelo prazo
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusi-

,-------"---'.._-_._-_.,..._----_._...._._.1 -_.1_'-, _



DISCURSO DO SR. DEPUTADO
DANIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado César Medeiros,
também autor do requerimento.

O SR. CÉSAR MEDEIROS (PT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, senhoras e senhores convidados, integrantes do
Coral da Câmara, 10 de Maio é um dia diferente para o
povo brasileiro. Pelas cidades por onde passei, o povo
se apresenta cheio de expectativas e de esperança,
mas com receio do novo e do desafio.

Em nenhuma cidade, porém, constatei o medo.
Em todos os lugares os trabalhadores esperam, con
fiam e se agitam em torno de debates, discussões e
propostas de novas formas para fazer o Brasil dar cer
to. Em todos os lugares, as palavras de ordem fala
vam da vontade de paz; paz que só se faz com justiça
social.

Dentre os desafios, Sr. Presidente, todos sabe
mos que um dos mais urgentes é o de vencer o de
semprego.

Nascida do martírio das mulheres operárias,
essa data sempre foi marcada pelo protesto e pela re
ivindicação.

Embora a classe trabalhadora tenha conquista
do democraticamente, na absoluta legalidade, o po
der central com a ascensão do operário Lula à Presi
dência, as razões da luta permanecem e temos de as-
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por maiores que sejam as invenções e descobertas No mundo em que prevalecem a globalização
científicas, por mais acelerado que seja o desenvolvi- econômica e o peso dos grandes blocos de países no
mento tecnológico, jamais o trabalhador se deixará comércio internacional, já não é a mesma a relação
suceder completamente pelo robô e pela máquina, entre capital e trabalho. Antes espécies que se opu-
pois nada há que substitua perfeitamente o lampejo nham, agora são vetores que se somam, poderes que
da inteligência e a energia dos músculos humanos. se associam, forças que se unem para alcançar o
Esse, o sentimento de respeito e de admiração com mesmo objetivo: o crescimento econômico e a justiça
que a Câmara dos Deputados, em nome do povo bra- social que levem à dignidade do homem, à realização
sileiro, saúda o trabalhador pelo dia que lhe é consa- da pessoa e ao desenvolvimento do País.
grado. Aos trabalhadores brasileiros, patrimônio maior

Exprime esta sessão solene o testemunho com do nosso Brasil, a homenagem, a saudação e o reco-
que exaltamos o esforço, anônimo e obstinado, de mi- nhecimento da Câmara dos Deputados. Que não lhes
Ihões de homens e de mulheres em favor de um Brasil faltem força, firmeza e fé para que possam perseverar
mais próspero, mais digno e mais justo. Testemunho na luta em favor da justiça e da paz, obra que nos dig-
que supera diferenças ideológicas e interesses parti- nifica como cidadãos e nos engrandece como povo.
dários para se fazer a voz unânime desta Casa. Era o que tinha a dizer.

Bem que o Dia do Trabalhador poderia se cha- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
mar também Dia do Povo Brasileiro, pois trabalhado- cedo a palavra ao nobre Deputado Daniel Almeida,
res somos todos nós que ganhamos honestamente o autor do requerimento.
pão de cada dia com os recursos do nosso conheci
mento e a força dos nossos braços. Somos, unidos e
solidários, os construtores do futuro, os obreiros do
porvir, tempo em que ao atraso, à pobreza e à injusti
ça sobreponham-se o desenvolvimento da economia,
o progresso da sociedade e os direitos do cidadão.

Direitos que começam com o trabalho, com o
emprego, com a necessidade que todos temos de ser
úteis a nós mesmos e à comunidade a que pertence
mos. Assim, trabalho e emprego são muito mais do
que os elementos enaltecidos pelos administradores
públicos, como fontes de renda pessoal e de riqueza
econômica; são, sobretudo, alicerces da dignidade
humana, da justiça social e do bem comum.

Daí o empenho com que buscam os governan
tes a geração de empregos e a abertura de novos
postos de trabalho, bandeiras de campanha que se
incluem entre os objetivos mais importantes de qual
quer governo. Objetivos de alcance penoso, de con
secução árdua, pela carência de empregos e de tra
ba�ho não só para quem os perdeu, mas também para
os milhões de jovens que todo ano batem às portas
do mercado em busca da primeira colocação.

Ao mesmo tempo em que se criam vagas, urge
investir na qualificação profissional dos que desejam
ocupá-Ias, no aperfeiçoamento técnico dos operado
res de máquinas e de equipamentos eletrônicos, de
sorte que acompanhem a impressionante velocidade
com que hoje mudam a ciência e a tecnologia. Do
contrário, robôs substituirão seres humanos, em vez
de promovê-los a responsáveis pelos sistemas que
os programam.
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sumir nossa parcela de responsabilidade na transfor- exemplar para os novos tempos que se preparam no
mação que se faz cada dia mais necessária. País. Pela primeira vez na história do Brasil, comemo-

É fora de dúvida que o trabalho, como inerente ramos o 10 de Maio com um trabalhador operário ocu-
ao homem, encontra-se no centro da questão social. pando a Presidência da República, cidadão oriundo
Em certos períodos da História, como nas épocas do trabalho fabril, da carteira de trabalho assinada;
das sociedades tribais, trabalho e cultura confundi- portanto, das relações de trabalho que queremos
am-se, e os homens exerciam tarefas solidárias, de construir de forma cada vez mais democrática e ca-
sobrevivência coletiva, sem remuneração. paz de incluir o conjunto da nossa população. Este 10

No Brasil Colônia, a base da economia era o tra- de Maio não é uma data mágica, pois, como sabe-
balho escravo, cujos resquícios ainda persistem em mos, e V.Exa. mencionava, os problemas não são de
algumas mentalidades, desafiando-nos a lutar pela hoje nem de ontem, mas do passado, resultantes de
sua total abolição. É lamentável e desafiante à lei ver uma história de injustiças, iniqüidades, desigualda-
ainda resquícios de trabalho escravo em algumas re- des sociais e de supressão de direitos. Sabemos que
giões do País. É dever nosso, Srs. Parlamentares, de- isso não será consertado de forma mágica, mas cer-
belar definitivamente essa mancha em nossa história. tamente a Presidência da República nas mãos do

Na era do capitalismo, o trabalho foi paulatina- companheiro Luiz Inácio Lula da Silva e esta nova he-
mente reduzido à condição de emprego. O trabalha- gemonia política que se constrói no País, de fato, per-
dor foi cadastrado como mão-de-obra. Sua condição mitirão a todos nós, não só aos trabalhadores, mas
é de assalariado. A sociedade industrial não conse- sobretudo a esses, sonhar com um outro País. Para-
guiu incluir a todos no mundo do trabalho, gerando béns aos propositores desta sessão solene. Viva o
uma massa de desempregados em toda parte, parti- Dia do Trabalhador!
cularmente no Brasil, onde mais de 80 milhões são O SR. CÉSAR MEDEIROS - Obrigado, Deputa-
contados como população economicamente ativa, do Tarcisio Zimmermann.
enquanto outros 50 milhões vivem do subemprego ou O que sentimos hoje, Sr. Presidente, senhoras e
na informalidade, sem garantias e sem estabilidade, senhores presentes a esta sessão solene, é o agrava-
muitos dos quais na mais absoluta miséria. mento dessa situação histórica de dependência e ex-

Para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplica- c1usão, que faz aumentar o número de desemprega-
da, em 2001, o Brasil possuía cerca de 54 milhões de dos, principalmente dos pobres, dos que têm pouco e
pobres, isto é, 32% da população. Desse total, 24% até nenhum acesso verdadeiro à educação.
vivem na área rural e 76% na área urbana. Há teóricos que dizem estarmos chegando ao

No Brasil, a questão do desemprego remonta fim do trabalho. Entendemos que chegamos, sim, ao
aos tempos mais antigos, pois nunca tivemos um sis- fim de um certo tipo de trabalho, aquele remunerado e
tema econômico que inserisse a todos, uma vez que estabelecido pela sociedade industrial capitalista
nosso País não se desenvolveu em função de interes- como padrão de trabalho.
ses próprios. Muitas são as causas do crescente desempre-

Desde a extração do pau-brasil, passando por go, mas a revolução tecnológica é a mais desestrutu-
todas as fases de retirada do ouro, minério, até as rante do atual quadro. A prioridade da máquina antes
grandes produções agropecuárias de nossos dias, os da pessoa, do ser humano; a baixa escolaridade; as
interesses maiores sempre foram externos, e a eco - desigualdades de gênero e raça; a ganância, que pro-
nomia sempre foi organizada por poucos, com a ex - duz a má distribuição de renda. Somos o quarto País
c1usão de muitos. com pior distribuição de renda, ficando atrás apenas

O Sr. Tarcisio Zimmermann - V.Exa. me con- de países tão mais sofridos, como Serra Leoa, Repú-
cede um aparte? blica Centro-Africana e Suazilândia.

O SR. CÉSAR MEDEIROS -Com todo o prazer, Não somos contra a evolução tecnológica. Esta
Deputado. abrange os campos das telecomunicações, da indús-

O Sr. Tarcisio Zimmermann - Quero registrar tria, da biologia, da agricultura; facilita a vida dos que
voto de louvor aos Deputados que propuseram esta a ela têm acesso.
sessão solene em homenagem ao Dia do Trabalha- Neste último setor, os resultados são impressio-
dor, César Medeiros, João Grandão e Daniel Almeida. nantes, aumentando a produtividade agrícola de
Este 10 de Maio é comemorado sob novo signo no modo gigantesco; porém, cada vez menos a produ-
Brasil, fato realmente digno de registro e, sem dúvida, ção industrial necessita de trabalho, atribuição ape-

._------_._.._._".._..__...~.-"'".,,--_._----_ .._.__....._.._-_.....•.----
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nas do ser humano, incorporando a cada dia novas tencial de criatividade, de força, de idealismo, que, se
tecnologias, o que traz grandes conseqüências para a bem aproveitada, ajudará no crescimento da econo-
sociedade e para o meio ambiente. mia nacional e fará o novo Brasil.

Nas análises comumente apresentadas, na bus- Finalmente, celebrando o Dia Internacional do
ca de soluções ou de paliativos, no enfrentamento do Trabalho, temos diante de nós o desafio de começar a
desemprego, há algumas sentenças que precisam mudar a cultura imposta pela sociedade capitalista,
ser desmistificadas, pois de tanto martelarem aca- propiciando uma nova visão do trabalho e da própria
bam se impondo como se fossem verdadeiras. Uma economia.
delas é a tese do crescimento econômico. Só o cresci- A economia deve gerar qualidade de vida, eco-
mento econômico não equaciona a problemática, é logia, valorização da família que trabalha, valorização
necessário redistribuir renda. Em países onde houve dos que trabalham nas questões sociais, não tendo a
grande crescimento, não houve correspondente au- pessoa humana como massa restante de um proces-
mento da oferta de emprego. so seletivo.

Outra sentença a ser rechaçada é a da redução As máquinas não podem ser mais importantes
da prod~ti~idade, e esta já foi a~argamente vi~ida pe- do que as pessoas. E a produção não deve ser um
los braSileiros em etapas segUidas de recessao, e os bem de poucos, mas deve ajudar a redimensionar a
resultados foram desastrosos. dignidade dos nossos irmãos e irmãs, dos cidadãos e

A flexibilização das relações de trabalho tam- cidadãs que trabalham, que desejam trabalhar e que
bém não logrou me,l~oria ~os índices de desemprego. precisam de renda para viver, e viver dignamente.
E~pregos temporanos, tao apregoados como solu- É com isso, Sr. Presidente, que sonha cada bra-
çao para? problem~, apen~s co~amcustos das em- sileiro que vai às ruas no 1° de Maio agradecer aos
presas, n~o produzindo efelt.~s eflcaze~. _ que lutaram para que chegássemos até aqui e conti-

Precisamos de uma polltlca.agresslVa de geraç~? nuar mantendo viva a chama da vontade de paz. E só
de emprego e renda, que possa ajudar a superar as dlfl- se alcança a paz com justiça social.
culdade~ gerad~s pela revolução tecnoló~~ e pela Agradeço aos proponentes desta sessão solene
economia submissa. O aumento da produtividade, al- . . .

d I t I
· . I d t b . a oportumdade de ocupar a tnbuna neste dia, ao mes-

cança o pe a ecno ogla, precisa ser co oca o am em "
. d I - . d lho d' t'b . - mo tempo em que parabemzo o Sr. PreSidente, todosa servIÇo a popu açao, por meIO e me r IS ri Ulçao .

d nd I· - d rt id d d d - os trabalhadores e trabalhadoras do BraSil e do mun-e re a amp laça0 e opo un a es e e ucaçao
't do' d ti' do, todos os Parlamentares e todas as pessoas quepara o momen o que o mun vIVe e ascenso ecno0-. . .

gico sim, mas de assunção do poder de ser cidadão e compartl.lham ~a luta por um ~undo mais Justo.
de ter os direitos garantidos; direitos estes que estão MUito obngado, Sr. PreSidente, senhoras e se-

nas leis. Já estão lá, senhores, só não são respeitados. nhores. _ . ..
Os que não estão, devemos colocá-los. O SR. PRESIDENTE (Inocenclo Oliveira) - Con-

Nosso Governo tem apontado nessa direção, cedo a ~Iavra ao nobre Deputado João Grandão,
propondo incentivos à produção de alimentos, mas que falara pelo"pT _
não pode visar apenas ao mercado externo. É preciso O SR. JOAO GRANDAO (PT - MS. Sem revisão
aquecer o mercado interno, potencializando o salário do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se-
do povo, dando poder de compra ao assalariado. nhoras e senhores, a classe trabalhadora do Brasil este-

Para a geração de renda, é fundamental que se ve em festa no último dia primeiro, comemorando uma
dê apoio técnico e se ofereça crédito à agricultura fa- data que representa a luta do próprio trabalhador ao
miliar, aperfeiçoando o PRONAF, garantindo efetivo longo dos milênios, passando pelo feudalismo, pela Re-
apoio aos assentamentos agrários. volução Industrial e hodiernamente pelo mundo globali-

A implementação do Programa Primeiro Empre- zado. Paramos um instante para nos perguntar: O que
go, proposta pelo nosso Presidente Lula, precisa sair realmente temos para comemorar?
da intenção e começar a se transformar em realidade, Relembremos a afirmação do filósofo francês
alcançando a juventude do País, ansiosa por uma Voltaire de que o trabalho afasta do homem três gran-
ocupação remunerada do seu tempo, juventude esta des males: o tédio, o vício e a necessidade. Esse
marcada pela desatenção e que sempre encontra as pressuposto é essencial para analisar a importância
portas fechadas, tendo como resposta a alegada falta do trabalho para o ser humano. A falta de trabalho tira
de experiência. Esta parcela da população é um po - a dignidade das pessoas, enchem-nas de tédio, altera
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o seu caráter e, por fim, elimina a mesa farta e reduz o to e a elaborar novo júri em 1888. Os membros que
ser humano a praticamente nada. constituíram o júri reconheceram a inocência dos tra-

Neste 10 de Maio, vimos por todo o País grandes balhadores, culparam o Estado e ordenaram que sol-
concentrações das centrais sindicais, com shows de tassem os três presos.
cantores de renome nacional e até a distribuição de Em 1889, o Congresso Internacional Operário,
prêmio de grande valor como carros zero quilômetro. reunido em Paris, decretou o 10 de Maio como o Dia
Diferentemente de anos e décadas anteriores, quan- Internacional dos Trabalhadores, um dia de luto e de
do a classe trabalhadora ia para as ruas no 10 de Maio luta. Em 1890 os trabalhadores americanos conquis-
para reivindicar melhores salários e condições dignas taram a jornada de trabalho de oito horas.
de trabalho, agora vemos apenas manifestações co - Agora, 117 anos depois das grandes manifesta-
memorativas da data, como se não houvesse mais as ções dos operários de Chicago pela jornada de oito ho-
antigas reivindicações para os problemas que afligem ras e brutal repressão patronal e policial que se abateu
os trabalhadores, como o arrocho salarial, o desem- sobre os manifestantes, o 10 de Maio mantém todo seu
prego, o trabalho infantil e até mesmo o salário míni- significado e sua atualidade. Hoje, a luta continua sendo
mo, que ainda não chegou ao tão sonhado patamar pela redução da jornada de trabalho, por mais emprego
do Partido dos Trabalhadores, os US$ 100,00 (cem e melhores salários. Porém, temos de acabar com a ex-
dólares). ploração da mão-de-obra infantil e pelas desigualdades

Neste momento tão importante para o País, salariais entre homens e mulheres.
quando os velhos paradigmas estão caindo por terra e O povo brasileiro continua padecendo pela ex-
estão sendo destruídos vários conceitos e edificados ploração, agora sob a égide da globalização que trou-
novos cenários, acreditamos que a classe trabalhado- xe novas formas de dominação que levaram ao arro-
ra não deve ficar insonte e muito menos cruzar os bra- cho salarial e ao desemprego. O valor social do traba-
ços para os velhos problemas que ainda a atinge. lho na sociedade moderna, por causa da informalida-

Os sessenta anos da criação da Consolidação de, vem sofrendo um processo de redução de seu sig-
das Leis Trabalhistas (CLT) e o conseqüente nasci- nificado para a existência humana. Trabalhar num
mento do salário mínimo, mesmo sendo coisas do mundo de excluídos pelo neoliberalismo e capitalis-
passado, ainda nos atormentam. As reformas das leis mo perverso é mais luta pela sobrevivência do que re-
trabalhistas e a garantia dos direitos adquiridos são alização pessoal.
lutas imemoriais do sindicalismo e dos trabalhadores. Ouço com prazer o nobre Deputado Vicentinho.

As reformas da Previdência e tributária vão me- O Sr. Vicentinho - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
xer com a vida de todos os cidadãos brasileiros. Por Deputados, queridas e queridos do nosso Coral, a
isso, chamamos toda a sociedade para o debate am- quem estamos ansiosos para ouvir, primeiro quero
pio das questões que envolvem essas reformas. A ga- saudar os Deputados João Grandão, César Medeiros
rantia dos direitos adquiridos e o avanço no sentido e Daniel Almeida por essa iniciativa. Desejo apenas
de se conseguir mais, sem prejudicar a economia na- dar um rápido depoimento. Ao longo de 25 anos, os
cional, é uma luta de todos. dois 10 de Maio mais marcantes para mim foram: o de

A luta dos trabalhadores é histórica, e o dia 10 de 1980, em São Bernardo do Campo; estávamos em
Maio ainda está impregnado do sangue dos 500 mil greve, a polícia jogando bombas de gás lacrimogê-
trabalhadores que em 1886 saíram às ruas de Chica- neo, Lula e parte de sua diretoria presos, um sofri-
go, nos Estados Unidos, em manifestação pacífica, mento muito grande; e o deste ano, primeiro, pelo
exigindo a redução da jornada para oito horas de tra- grande número de pessoas que superlotou a Igreja da
balho e, como resultado, foram reprimidos e dispersa- Matriz e a praça, em São Bernardo do Campo, para
dos violentamente pela polícia, que acabou ferindo e comemorar o Dia do Trabalhador, segundo, pelo fato
matando dezenas de operários. de que Lula, preso em 1980, participou desta festa na

A luta não parou naquele 10 de Maio, e os operá- condição de Presidente da República. Em cada mani-
rios não se deixaram abater. Como achavam que festação, em Mauá, em vários bairros de São Paulo,
eram demais as horas diárias de trabalho, quatro dias havia cerca de 30 mil pessoas. Confesso que nunca
depois voltaram às ruas e foram novamente reprimi- mais havia visto um 10 de Maio tão participativo. Hoje,
dos. O resultado foi o seguinte: oito líderes presos, os trabalhadores estão depositando sua confiança
quatro trabalhadores executados e três condenados à em nossos governantes, especialmente em Lula.
prisão perpétua. A solidariedade internacional pressi- Antigamente, o povo sofria e não tinha esperança;
onou o Governo americano a anular o falso julgamen- atualmente, há o ingrediente da esperança. Esse 10
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de Maio foi marcante para a retomada de uma histó- Pelos dados do IBGE, em 2001 , o percentual de
ria. A década de 80 foi marcada pela ditadura militar, pessoas ocupadas foi de 54,8% contra um índice de
mas avançávamos e tínhamos a esperança de derru- 57,5%, em 1992. O número de empregados com car-
bá-Ia. Com a introdução do tal neoliberalismo, na dé- teira assinada em atividade agrícola caiu de 30% para
cada de 90, passamos a brigar sempre no dia 10 de 28,3%, de 1999 a 2001. Em 1992, esse percentual
Maio, a fim de garantirmos nossos direitos, já con- era de 24,6%. Em atividade não-agrícola, o número
quistados, porque a ameaça pairava a cada momen- passou de 56,6%, em 1999, para 57,2%, em 2001. No
to. Nobre Deputado, apresentarei à Casa projeto de entanto, esse percentual vem caindo, desde 1992,
lei para acabar com a dúvida se o 10 de Maio é o Dia quando era de 62,1 %
do Trabalho ou do Trabalhador. Há um significado di- Temos fé, senhoras e senhores, que o Governo
ferenciado. Lembro-me de que nas fábricas os pa- Lula, que tem suas origens no sindicalismo, na luta
trões não valorizavam o trabalhador, mas as empre- dos trabalhadores, consiga reverter esse quadro e fa-
sas, o trabalho. Para nós, o Dia do Trabalho significa zer a redistribuição de renda no País. A eliminação
todos os dias, e o dia 10 de Maio significa o Dia do Tra- dos extremos de pobreza e riqueza é essencial para a
balhador, significa a figura humana: homens e mulhe- paz na cidade e no campo. Acreditamos também que
res, jovens e idosos, pessoas que vivem do trabalho e o salário mínimo em pouco tempo ultrapasse a barrei-
geram riquezas para este País. Por isso, vou apresen- ra tão sonhada dos cem dólares.
tar um projeto de lei que trata da mudança do nome Aproveitamos o ensejo para registrar o artigo do
Dia do Trabalho para Dia do Trabalhador. Parabenizo Ministro do Trabalho, Jaques Wagner, no Jornal do
V.Exa., Deputado João Grandão, por esta iniciativa. Brasil, de 28 de abril de 2003, que fala sobre os traba-
Conheço sua história de luta pela dignidade humana. Ihadores que sofrem com acidentes e doenças cau-
V. Exa. é um homem que veio da luta operária e do sadas pelo trabalho. Mais importante que o 1

0
de

campo. Vamos fazer uma corrente para que efetiva- Ma~o, ~cr~?ita~os que o .dia. 28. de abril. seja tão o~
mente tenhamos melhores condições de vida tão so- mais SignificatiVO para o Sindicalismo, pOIS neste artl-
nhada; temos um novo Governo, uma nova história e go o Ministro afirma: Há pouco mais de dez anos, o
um novo compromisso. Muito obrigado. Moviment~ Internacional de Trabalhadores definiu o

O SR. JOÃO GRANDÃO _ Sr. Presidente, aco- 28 de abril como u"!a data para relemb.rar os traba-
lho com muita alegria o aparte do nobre Deputado, Iha~?:.es.mortos, aClde~t~dos ou ad?e~/do~ em con-
que será incorporado ao meu pronunciamento. sequencla de suas atividades profls~/onals. N~sse

Deputado Vicentinho, tive o prazer e a felicidade c~rt~ .esp'aço de tempo, e.s~ celeb~açao exr:andlu-se

d t t d V E
Significativamente, constitUindo hOJe parte Integrante

e es ar presen e em sua posse, quan o . xa. assu- d . 'ddO'
. C t I U" d li b Ih d as atlvl a es da semana do 1 de MaiO de boa parte

mlu a en ra nlca os ra a a ores num momento .. .
't d'f"1 d h' t" d t P' A' I' do mOVimento Sindical em todo o mundo.mUI o I ICI a IS ona es e ais. que a epoca, . . . .

exercia o cargo de delegado e tive a honra de votar ? ~lnlStro do Trabalho diZ ainda e~ seu text~:
em V Exa que m 'ltO be d' CUT Port t As prtmelras greves de trabalhadores, ainda nos prt-

. ., u m con UZIU a . an o ' d' d R I - I d . I. . _. ' mor; lOS a evo uçao n ustrta ocorreram como
e uma satlsfaçao estar aqUi e um orgulho ser apartea- t't - d 't' '.. dd V E respos a a SI uaçoes rama Icas e traglcas ecorren-

o por . xa. t d .. d' - d b Ih_ es as pesslmas con lçoes e tra a o que resulta-
Som<:s a favor ~a~ .tao decant~das reformas, vam em acidentes freqüentes e graves. Quando des-

~a~ elas nao podem Significar a reduçao e a perda de ses acidentes decorriam mortes, não raro atingindo
direitos sagrados dos trabalhadores. mais de um trabalhador no mesmo evento a revolta

Não podemos ta~bém deixar que as n?vas for- tornava-se incontrolável e, quando havia u'm mínimo
mas de trabalho, que mcorpo~ara~te_cnologla,s, ~on- de organização, explodiam greves maciças que, não
duzam-nos ao desemprego, a extmçao de c1asslcas raro, atingiam mais de um estabelecimento. Foram
car~eira~,. à d~smotivação, ao a~sédio moral e à pou- essas reações articuladas, combinando indignação e
ca Identlflcaçao com o produto fmal do trabalho. organização, que deram base à construção do movi-

Sras. e Srs. Deputados, sabemos que, de acor- mento sindical no século XIX, atingindo as primeiras
do com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de décadas do século Xx.
Domicílio (PNAD) do IBGE, o ganho médio dos traba- No Brasil, segundo Jaques Wagner, seguiu-se
Ihadores caiu de R$ 663,00, em 1996, para R$ percurso semelhante, sendo as greves de 1910 um
595,00, em 2001, o que representa uma queda de marco histórico na luta por melhores condições de
10,3% nos últimos cinco anos. trabalho em nosso País, em especial as de 1917. Para



DISCURSO DO SR. DEPUTADO JOSÉ
THOMAZ NONÔ QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
falar em nome do PPB, concedo a palavra ao nobre
Deputado Dr. Benedito Dias.

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, Srs. Maestros e componentes do Coral
da Câmara, trabalhadores presentes neste plenário e
todos os que assistem neste instante à TV Câmara,
os meus cumprimentos.

Ao homenagearmos os trabalhadores, precisa
mos ter em mente que a origem latina da palavra tra
balho remete-nos ao termo tripalium, instrumento de
tortura análogo à cruz.

É lamentável que a palavra trabalhar tenha en
trado na língua portuguesa, no século XV, contamina
da por esse sentido inicial de torturar, sofrer. Afinal,
embora haja luta e esforço no trabalho, pode e deve
haver também satisfação.

O sinônimo imperfeito para trabalho, a palavra ta
refa, vinda do vocábulo árabe, significa lançar, arrojar,
tem a vantagem de implicar prazo determinado. Ora, a
existência do Dia do Trabalho serve também para nos
lembrar de que o labor deve ser pensado dentro de um
cronograma que o alterne com o descanso.

Prazer em vez de tortura e descanso sobre os
frutos do esforço: esse deveria ser o significado do
trabalho neste século XXI. Lembremo-nos disso,
aproveitando o fato de a reforma da Previdência estar
em pauta.

Vamos dar continuidade ao trabalho de recons
truir este País pelas mãos dos trabalhadores brasile
iros unidos para combater a opressão.

Essa é a nossa bandeira de luta.
Trabalhadores, uni-vos!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra, para falar em nome do PFL, ao nobre
Deputado José Thomaz Nonô.

O prazer de servir.
Toda a natureza é um anelo de servir.

Serve a nuvem, serve o vento, serve a chu
va. Onde haja uma planta, planta-a tu; onde
haja um erro para ser corrigido, corrige-o tu;
onde haja um trabalho e todos se esquivem,
aceita-o tu.

Sê o que remove a pedra do caminho,
o ódio entre corações e as dificuldades do
problema. Há a alegria de ser pura e a de
ser justo; mas há, sobretudo, a maravilhosa,
a imensa alegria de servir.

Que triste seria o mundo se tudo se
encontrasse feito, se não existisse uma ro
seira para plantar, uma obra para se iniciar.
Não te chamem unicamente os trabalhos fá
ceis. É muito mais belo fazer aquilo que os
outros recusam. Mas não caias no erro de
que somente há méritos nos grandes traba
Iho~ há pequenos serwços que são bons
serviços: adornar uma mesa; arrumar livros;
pentear uma criança.
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S.Exa., chama a atenção o fato de a luta pela saúde e Aquele é o que critica, este é o que
pela vida no trabalho ter reassumido posição privilegi- destrói; sê tu o que serve.
ada quando do ressurgimento do movimento sindical O servir não é faina dos seres inferio-
no final dos anos 70. Apesar do progresso material e res. Deus que dá os frutos e a luz, serve.
social, ocorrido no século e meio posterior à Revolu- Seu nome é "aquele que serve': Ele tem os
ção Industrial, a indignação contra as más condições olhos fixos nas nossas mãos e nos pergunta
de trabalho foi uma das primeiras capacidades de luta a cada dia: Servistes hoje? A quem? À tua
dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Esse mãe? A teu irmão? À árvore?
movimento social viria a se tornar o maior e mais im
portante já ocorrido em nosso País, e resultou na vitó
ria do operário, também ele um lesionado no trabalho,
Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência da República.

Sras. e Srs. Deputados, um Brasil para todos
deve significar dignidade, acesso à saúde, ao traba
lho, à educação, para que plenamente os trabalhado
res e as trabalhadoras sejam respeitados em sua in
tegridade.

Que este novo tempo seja de mudanças, e que
a garantia do porvir seja real, com aposentadoria para
as donas de casa; previdência social universal; me
lhores condições de trabalho para todos e aposenta
doria digna para os trabalhadores do campo e da ci
dade; mais trabalho e emprego; e, acima de tudo, jus
tiça social e fraternidade.

Por fim, caros Parlamentares, gostaria de citar a
poetisa chilena Gabriela Mistral, Prêmio Nobel de Li
teratura, que resume o trabalho para a felicidade de
homens e mulheres nos versos do poema:
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Se é para termos esperança na melhoria de vida Provavelmente, pudesse até sê-lo, mas, na época, o

dos trabalhadores brasileiros, vale lembrar que o salário que comandava, empolgava e impactava o mundo era
mínimo ainda está muito baixo e que seu valor não deve exatamente aquele tipo de estrutura sindical.
ser estabelecido a partir da cotação da moeda estran- Sessenta anos não conseguiram mudar a CLT.
geira, mas por meio de fórmulas mais criativas e inde- Houve até um Presidente da República que preten-
pendentes de forças ou pressões externas. Por exem- deu acabar com a Era Vargas, mas ela não deu a me-
pio, se o salário médio pago ao trabalhador brasileiro é nor pelota para ele, e hoje não sabemos aonde anda.
de 600 reais, por que não estabelecer como patamar Refiro-me ao Fernando Henrique Cardoso. Não se
para o mínimo metade desse valor, ou seja, 300 reais? pode tirar de um povo a sua história. Podem não gos-

Convém lembrar que pagar os atuais 240 reais tar de Vargas, nem da sua ditadura; também não gos-
custa, na verdade, 480 reais ao empregador, ótimo tei. Mas se compararmos a ditadura militar com a dita-
pretexto para que nós, Parlamentares, diminuamos dura de Vargas, podemos dizer que a ditadura de Ge-
os encargos sobre a folha de pagamento. Podería- túlio foi pró-trabalhador e a dos militares foi pró-capi-
mos, na reforma tributária, tributar não quem empre- tal. E até hoje sofremos as conseqüências.
ga formalmente, ou o faturamento, mas o lucro. Ou, Então, o Dia do Trabalhador pode ser, sem dúvida
ainda, aumentar a tributação sobre heranças e doa- alguma, um momento de reflexão, não um momento de
ções, imposto difícil de ser sonegado e impossível de festa, como as centrais o comemoram, mas um momen-
ser repassado para os preços. to de profunda reflexão, para med~armos sobre o escra-

Boas idéias não nos faltam; essa deveria ser a vismo, o feudalismo, o capttalismo selvagem, esse capi-
essência do nosso trabalho nesta Casa. Se o fizer- talismo monetarista que aí está, que comanda o mundo
mos direito, a cada ano o significado de tortura estará e não dá a menor importância às forças do trabalho, nem
mais e mais distante da palavra trabalho. O trabalho do campo nem da cidade, que está esmagando as aspi-
dignifica o ser humano. rações mais sentidas e mais legítimas dos trabalhadores.

Antes de encerrar, desejo parabenizar o Depu- Sabemos que nada se faz sem o trabalho.
tado José Thomaz Nonô, do PFL, pelo brilhante dis- Não foi o capital que construiu os avanços tec-
curso, que resumiu tudo o que o trabalhador brasileiro nológicos, não foi o capital que construiu as nações,
sente na pele. S.Exa. destacou com propriedade as foi a mão dos trabalhadores do campo e das cidades.
reformas tributárias e previdenciárias, que aqui trami- Essa fase requer profunda reflexão. Estamos vi-
tam. Que possamos desempenhar o nosso papel com venciando a hora mais feliz do ponto de vista histórico.
responsabilidade. Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, temos um Presi-

Em nome do PPB, deixo nossos sinceros cum- dente da República, um trabalhador que vem lá dos
primentos aos trabalhadores deste rincão Brasil, confins da miséria, que é pau-de-arara.
onde a família progressista, que represento nesta tri- Em 1980, Deputado Vicentinho, estava naquele
buna, deseja melhores dias a todos. movimento no ABC, com os Deputados Federais Tan-

Muito obrigado. credo Neves e Ulysses Guimarães, que foram prestar
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- sua solidariedade a esse extraordinário líder que che-

cedo a palavra ao nobre Deputado Alceu Collares, gou à Presidência da República.
que falará em nome do PDl. Não há nenhum brasileiro que não esteja rezan-

O SR. ALCEU COLLARES (PDT - RS. Sem re- do para que Lula seja iluminado na hora de tomar
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- suas decisões. Porém, o que se está vendo, nesse
tados, este preito de hoje se repete ao longo da histó- pouco tempo de Lula Presidente, é a grande frustra-
ria da humanidade, evidentemente depois de criado o ção, pelo menos para mim, que venho do forjado e so-
dia em homenagem ao trabalhador. Além disso, o frido trabalho - sou fruto do voto e apoiei aqui o que
PDl, que possui profundas raízes na criação de toda sempre vi crescendo no ventre da decisão popular.
a legislação brasileira, homenageia a CLT depois que Estou preocupado com os caminhos percorri-
o trabalhismo a colocou em vigor, embora alguns a te- dos nesses 120 dias de Governo do extraordinário
nham condenado e criticado ao longo do tempo, tanto Presidente da República. Por que sermos agudos na
os da Esquerda quanto os da Direita. Apesar de hoje avaliação, se não existe política ainda, Deputado Vi-
ter sessenta anos de existência, foi o Código mais centinho, do PT, nenhuma proposta daquelas que
avançado de proteção aos trabalhadores. Alguns dizi- V.Exa. forjou nas lutas da CUT, Presidente Inocêncio
am que a estrutura sindical vinha da Carta deI Lavoro. Oliveira, que efetivamente passe a nos alimentar es-
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perança de transformações? Nem vamos falar em capaz de permitir que se alimente a esperança, que
ruptura, porque a globalização provavelmente nos co- tem de se transformar em certeza, de que estamos
locaria nos cafundós do inferno. Vamos falar em mu- recuperando o poder de compra do salário mínimo.
danças. Tem de haver mudanças, não podemos dar O salário mínimo, Sr. Presidente, é a base da pi-
continuidade ao neoliberalismo que está esmagando râmide salarial. Ele é inconstitucional, fictício, a gran-
todo o mundo. Está chegando à fase final. de mentira, a vergonha nacional e o roubo oficializado

Desta tribuna, por várias vezes, já tive oportuni- portodos os governos, inclusive pelo Lula! Existem 40
dade de dizer que é como se tivesse havido um aci- milhões de irmãos nossos que ganham até um salário
dente aéreo, em que a perícia chegou à conclusão de mínimo. Se ele é a base da pirâmide salarial, todas as
que não houve falha humana, mas fadiga dos metais. espécies de remuneração são atingidas pela ficção,
Esse neoliberalismo, cuja continuidade o Governo pelo irrealismo e também pela inconstitucionalidade.
Lula está, a me~ ver, mais radical do que o do próprio No custo da produção, por exemplo, entram
Fernando Henrique Cardoso. . . como fatores a carga tributária, os juros, os lucros, os
. Tenho de fa~ar, ~eputado VlcentJnh.o, porque a preços da matéria-prima e as depreciações dos re-

vida do nosso partido e de esperança de dias melhores cursos materiais; não apenas o salário. Por que piso-
para todos, e ~ão apenas um modelo econôr.nico para tear os trabalhadores com remuneração tão infaman-
fora e para os riCOS. Queremos mudanças, projetos, pro- te e tão miserável, como é a remuneração do trabalho
postas voltadas para dentro e para os pobres. Estou co- no Brasil?
piando Ma.ria da Conceição Tavare~, ~Ia criou essa ima- Todo mundo, inclusive a imprensa internacional,
g~m. ~~eclsamos de ~odelo eco~oml~o de transforma- a serviço do império do capital financeiro internacio-
çoes, ja na fase termln~' ?o neohb~r~hsmo. . . nal, está tecendo loas ao Lula. Tenho certeza de que

. Quem pode sens~blllzar os dirigentes Int.e~~aclo- Lula é suficientemente inteligente e sensível para
nals das g~andes naçoes, quem pode sensl~llIzar o desconfiar disso. Se o FMI, o Banco Mundial e esses
mundo, ~oje, chama-se L.ul.~. Agora, ele. precisa ~ e capangas do capital financeiro internacional estão
Deus vai dar-lhe a se~slbllld~de para ISS? - dizer elogiando Lula é porque ele não está fazendo nada
como o poeta portugues: "Nao vou por aI, vou por b '1'

d d
· h .•. d para o povo rasl elro.

on e me man a mm a conSClenCla, vou por on e me p' f I' - S P 'd t. reclsamos azer essa ava laça0, r. resl en e
manda a luta toda que enfrenteI, vou por onde me I • . OI' . t 't
mandam os compromissos que assumi, não vou por nocenclo I~el,r~, enquan o e empo. _.
aI'. Não pode ir por aí, Lula, não pode. Está ali o Fer- ~ula, .no iniCIO do Governo, nas su~s ~elaçoes In-
nando de la Rúa; está ali Lionel Jospin; está lá o Lech ternaclonals,. empolgou o mundo.. Imaglnel - em ~on-
Walesa, na Polônia. Todos que também se elegeram versa com minha mulher e meus filhos - que ele tinha
pela vontade da maioria do povo, na esperança de uma carta na manga do c~saco, qu~ ele e~polgou
grandes transformações políticas, econômicas, soci- porq.ue deve ex~rcer essa hderança ~nternaclona~ no
ais, culturais, científicas e tecnológicas não só para sentido de reUnir, de coordenar, de liderar os palses
alguns, mas para todos. pobres e emergentes sufocados na mais fantástica

Estive aqui, na ditadura, e me lembro muito bem dívida ~u~ a humanida~e c~nhe~eu.
do extraordinário, talentoso Ministro, o grande econo- Ja disse: o Paloccl est~ mal~ malandro do que o
mista, Delfim Netto. Nutro por ele enorme admiração, Pedro Malan, está muito mais radicai do que o Pedro.
mas eu sempre do outro lado. Ele de um lado e eu do Ora, é preciso que o Lula coordene, lidere os países
outro. Ele dizia que deveria deixar o bolo crescer primei- pobres e emergentes e diga aos países ricos e ao im-
ro para depois distribuir. Aí, o bolo foi crescendo e al- pério do capital financeiro especulativo internacional
guns comendo, o bolo foi crescendo e alguns comendo, que queremos cumprir os contratos, como ele está fa-
o bolo foi crescendo e alguns se enriquecendo. Eo povo zendo, mas, assim como o FMI exige o equilíbrio das
trabalhador, cada vez mais pobre. Está aí o salário. contas públicas dos países pobres e emergentes,

Lembro aqui, eminente Presidente, a greve de queremos um reescalonamento das dívidas externas
fome do extraordinário Senador Paulo Paim porque desses países. Caso contrário, o Lula não vai gerar 10
defendia o salário mínimo de 100 dólares. E quando milhões de empregos e corre o risco de suceder com
Lula foi eleito, pensei que começaríamos a recuperar ele o que aconteceu com Fernando de la Rúa, ho-
o poder de compra do salário mínimo para que as cri- mem de esquerda, esperança do povo argentino, que
aturas não fossem obrigadas a viver com um salário teve de renunciar um ano antes do término do seu
miserável. Mas não conseguimos ainda dar um passo mandato, porque não conseguiu, ou não quis, ou não
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DISCURSO DO SR. DEPUTADO
ANTONIO CARLOS MENDES THAME QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Júlio Delgado, que
falará em nome do PPS.

O SR. JÚLIO DELGADO (PPS - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quando Marx, com sua genialidade, expôs com a mais
absoluta clareza as mazelas e a origem do poder do ca
pital, talvez não pudesse supor que em 1886, três anos
depois de sua morte, essas mazelas viessem a explo
dir, com crueza, na cidade de Chicago, nos Estados
Unidos, durante uma greve de trabalhadores.

Naquele instante, Sr. Presidente, e defendendo
direitos que hoje estão garantidos a praticamente
todo o povo trabalhador, os operários foram violenta
mente reprimidos pela polícia. Morreram cerca de
cem grevistas, uma multidão deles foi presa e, por
mais incrível que nos possa parecer, quatro foram jul
gados e condenados à morte.

Este dia, 10 de maio, passou a ser definido inter
nacionalmente - talvez um dos únicos feriados inter
nacionais - como a data em que os povos livres do
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tinha projetos capazes de salvar a Argentina do caos Era o que ~inha a dize~

em que se encontrava. O SR. JOAO GRANDAO - Sr. Presidente, peço
Deixo o desalinhavado dos meus pensamentos, a palavra pela ordem, como co-autor do requerimen-

que vêm do fundo da minha alma. Já estou com mais to. Não sei se regimentalmente é permitido.
de trinta anos, está na cara e no cabelo. Não quero O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
morrer sem ver este País emancipado das garras vio- é permitido, Deputado João Grandão.
lentas da espoliação internacional. Aliás, digo para a O SR. JOÃO GRANDÃO - Mas eu quero como
minha mulher que vou morrer só daqui a quarenta co-autor, Sr. Presidente, fazer um registro nesta ses-
anos, e ela diz que não é uma missão, mas uma mal- são solene.
dição que caiu sobre mim. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

Não quero morrer sem ver livre o povo de nosso V.Exa a palavra.
País, da América, da Ásia e da África, continente que O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
sofre dores como as de um parto internacional. Não Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o objetivo
quero morrer sem ver este País dar ao seu povo boa ali- desta sessão solene não era, com todo o respeito que
mentação, casa e educação, pois esses são itens que tenho pelo Deputado Alceu Collares, o que tratou
trazem tranqüilidade à alma e minimizam o sofrimento S.Exa. Em sua fala, o Deputado Alceu Collares desvi-
daqueles que vivem a angústia da miséria. Afinal, o ou o objeto desta sessão.
povo não pode ter medo de viver em liberdade; ele deve Gostaria de deixar este registro, como co-autor.
ter consciência do caminho que quer perseguir. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica

Ainda não estou totalmente frustrado, mas já feito o registro de V.Exa., qual vai constar dos Anais
existe um grande percentual de minha alma que se desta sessão.
bate e rebate por viver em grande frustração. Que O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
Deus ilumine o Presidente Lula! S.Exa. precisa refletir cedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio Carlos Men-
sobre o que estão fazendo. Ao invés de expulsar de des Thame, pelo PSDB.
seu partido Parlamentares como a Senadora Heloísa
Helena, o Senador Paulo Paim, a Deputada Luciana
Genro e o Deputado Babá, o Presidente precisa rever
os discursos que fez para verificar se não se trata exa
tamente do que essas pessoas estão dizendo.

As reformas previdenciária e tributária são cópi
as, ipsis litteris, de todas as mensagens enviadas
pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. São
as mesmas mensagens, apesar do otimismo deslava
do e desavergonhado, que nos deixam na alma uma
enorme frustração.

Será que o PT, os partidos da Oposição e o Pre
sidente Lula não têm propostas próprias, capazes de
iniciar um processo de mudança e implantar um mo
delo econômico mais justo, para que busquemos uma
sociedade mais solidária?

Mais não falo, porque não é disso que precisa
mos. Devemos agir. O Congresso Nacional está so
frendo pressão que não vimos igual sequer na época
da ditadura militar. Não me lembro de um Presidente
general ter chegado a esta Casa acompanhado de 27
Governadores. Não me lembro de um general ditador
ter imposto à mídia a necessidade de fazer pressão
contra o Congresso Nacional.

Que o Governo nos permita usufruir de uma
nesga de liberdade, para que possamos decidir con
forme nossa consciência!



v - ENCERRAMENTO

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 01
minuto.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está
encerrada a sessão.

18958 __º~nta~~JE~-ª-______________ DIÁRIO DAC~MARA DOS D~E.l)T ~DOS_____________________ MaiQ. de 20P-ª
mundo comemoram o dia do trabalhador, um dia mar- Esta é a Casa apropriada para tratar da reforma
cado por luta, suor e sangue. trabalhista, bem como as reformas tributária e previden-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos no ciária, que já foram encaminhadas a esta Casa pelo
Brasil alguma coisa a comemorar. Afinal, quando muitos Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trata-se de refor-
não acreditavam, numa demonstração de que todos po- mas estruturantes para o País e que não vão agradar
dem almejar algo, pela primeira na história republicana somente a uma parcela da sociedade. Essas reformas
do País um homem do trabalho, um operário que vivia não vão representar o anseio de cada um de nós parti-
num dos maiores centros industriais, o ABC Paulista, cularmente, Não serão feitas para me agradar ou ao
chega ao poder - é nosso Presidente da República. Luiz companheiro, mas serão suficientes para modernizar o
Inácio Lula da Silva chegou à Presidência da República Brasil, para que possamos alcançar a estabilidade do
quando muitos não acreditavam que isso seria possível. Paí~. Dese~amos uma sociedade plena, u~ país,desen-
Lula foi um operário, um sindicalista. E a luta que travou volVido e ~o apenas emergente, co~ fOI conSiderado
ao longo da história lhe deu a possibilidade de almejar durante mUitos anos, Vamos moderniza-lo.
aquilo que hoje todo trabalhadordeseja. Ocupar o cargo Afinal, se exam!narmos as modificações por
mais importante do País, que passaram o BraSil e o mundo nesses sessenta

Lula chegou levando com ele uma carga de es- a.nos, da próp~ia CLT, há de s~ convir que mu?ança~
peranças em que se encontra o operário, o estudante, tem que se~ feitas. Mas ~ue tais mudanças seJa~ fe~-
a dona de casa, o povo em si, O mesmo povo que pe- ta~ no sen~ldo ~rogre~slst.a, ~u,e garanta ~ ampl.le ,dl-
los tempos históricos tem sido desprezado, relegado reltos, porem nao que!ra IIqUld~-los, E,ste e o obJetiVO
ao nada, socialmente excluído. Estamos todos imbuí- de nos~a c~memoraçao. Es~e e <: caminho ~ue qu~re-
dos da certeza de que Lula veio para mudar. Foi a es- ~~s seja tr,llhad~Feias ~eglslaçoestrabal~lsta, tnbu-

d f d d
- tana e prevldenclana, aCima de tudo respeitando nos-

perança que venceu o me o para azer o po er nao C t't'-, sa ons I U1çao.
valhacouto dos poderosos, mas um Instrumento de
defesa e de g a t· d d' 't d d d t Para o trabalhador, pelo trabalhador e com o tra-

ar n la os Irei os e ca a um, e 0- b Ih d
d 'd d- 'd d- d P . a a or.as as CI a as e CI a aos o aiS, M' b' do

S P 'd t C I'd - d L' d li U1tO o nga .r. resl en e, a onso I açao as eis o ra- A' .,

balho, CLT, está completando sessenta anos de exis- O SR. PRESIDENTE _(Inocenclo Oliveira) -
tência. Hoje, quando se pensa em modificá-Ia, os que Antes de ~ncerrar esta sessao solene em homena-
defendem ess mod'lf'l a a- - d f t gem ao Dia dos Trabalhadores, comemorado no diaa c ç o nao pensam e a o em 10 d . 'd d .. -, , . _ e maiO, convI o to os a ouvirem a mterpretaçao
moderniza-Ia, mas, para usar o Jargao de agora, em d " O C' d T: d M'lt N ' t. " , _ . as musicas 10 a I erra, e I on asclmen o e
flexlblhza-Ia, Uma expressa0 que no mais das vezes Ch' B d H I d P - d' -, '" , ., ICO uarque e o an a, e ra nao Izer que nao
Significa pura e Simplesmente dela retirar direitos e ç I 'd çj d G Id V d'

t
· I f A 'd 'do ,a,el as I. ores, e era o an re.

garan las que pe os anos a ora tem SI o a garantia 111 -,J Id C A ,J D do )
h t b Ih

l/'1presentaçaouocora a amara uOS eputa s.
omem que ra a a.

. _ O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
Muitos nao querem se lembrar de que essa CLT, d C A d D ut do 'd'd I D, , , _ ' nome a amara os ep a s presl I a pe o epu-

hOJe culpada de prejudicar as relaçoes entre capital e tra- t do J - P I C h ' d t J
balho f

' odit' - it', a oao au o un a, quero agra ecer ao maes ro u-
, OI a mesma c Icaçao que perm lU que se cons- A" •

t ' \I It Redo d PETROBRAS It ' f' I bal FlorenclO da Silva e a todos os Integrantes do CoralrUlsse vO a n a alpu e a Ina o A • •. " ' , ' ' , . ' : . da Camara - Importante Instrumento de cultura e con-
maior parqu,e I.ndustn.al da Amenca Latina, alias, a d~l- graçamento entre todos os que constituem esta Casa _,
ma economia Industnal de, todo o mundo: o.nosso Pa~s. criado quando presidia esta instituição, nos anos de 1993

Claro, a CL~ p!eclsa s~r modernizada, Nos, e 1994. Todas as vezes que ouço o Coral da Câmara, te-
membros da Comlssao EspeCial da Reforma Traba- nho gratas recordações e me emociono muito,
Ihista e da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, temos discutido essa questão. Os re
presentantes dos trabalhadores e de todos os seg
mentos da sociedade nesta Casa querem dar à CLT a
modernização necessária para enfrentar os desafios
do século XXI. Queremos discutir na reforma traba
lhista não só a CLT, mas o imposto sindical, a contri
buição sindical, as instâncias e recursos da legislação
e da Justiça do Trabalho,
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Ata da 698 Sessão, 7 de maio de 2003

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
CARLOS SOUZA PL
FRANCISCO GARCIA PPS
HUMBERTO MICHILES PL
LUPÉRCIO RAMOS PPS
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 7

RONDONIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL
Total de Rondonia: 5

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JÚNIOR BETÃO PPS
NARCISO MENDES PPB
NILSON MOURÃO PT
RONIVON SANTIAGO PPB
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 6

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
MAURíCIO RABELO PL

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SRS:

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente;lnocêncio Oliveira,
10 Vice-Presidente; Gonzaga Patriota, 10 Suplente de Secretário; Confúcio Moura,
30 Suplente de Secretário; Alceu Collares, § 2 0 do artigo 18 do Regimento Interno

NICIAS RIBEIRO PSDB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PL
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PTB
Total de Pará: 13

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

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 414 Senhores Deputados.

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
DA. RODOLFO PEREIRA PDT
MARIA HELENA PMDB
MOISÉS L1PNIK PDT
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PPB
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PL
DAVI ALCOLUMBRE PDT
DA. BENEDITO DIAS PPB
EDUARDO SEABRA PTB
HÉLIO ESTEVES PT
VALDENOR GUEDES PPB
Total de Amapá: 7

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
JADER BARBALHO PMDB
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB



ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PPB
GIVALDO CARIMBÃO PSB
HELENILDO RIBEIRO PSDB

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
EDUARDO CAMPOS PSB
FERNANDO FERRO PT
JOAQUIM FRANCISCO PFL
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PSDB
MARCOS DE JESUS PL
MAURíCIO RANDS PT
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO MAGALHÃES PSDB
Total de Pernambuco: 12

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
LAVOISIER MAIA PSB
MÚCIOSÁ PTB
NÉLlO DIAS PPB
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 PPB
INALDO LEITÃO PSDB
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PFL
PHILEMON RODRIGUES PTB
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 9

PIAuí
ÁTILA LIRA PSDB
FRANCISCA TRINDADE PT

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PPB
CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PFL
DR. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
LUCIANO LEITOA PDT
NEIVA MOREIRA PDT
NICE LOBÃO PFL
PAULO MARINHO PFL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
REMI TRINTA PL
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PDT
Total de Maranhão: 17

CEARÁ
ALMEIDA DE JESUS PL
ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARNONBEZERRAPSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ L1NHARES PPB
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
MANOEL SALVIANO PSDB
MARCELO TEIXEIRA PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PTB
ROBERTO PESSOA PFL
ROMMEL FEIJÓ PSDB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 19
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OSVALDO REIS PMDB JÚLIO CESAR PFL
PASTOR AMARILDO PSB MARCELO CASTRO PMDB
RONALDO DIMAS PSDB MORAES SOUZA PMDB
Total de Tocantins: 7 MUSSA DEMES PFL

PAES LANDIM PFL
PROMOTOR AFONSO GIL PCdoB
Total de Piauí: 8



SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PPB
HELENO SILVA PL
JORGE ALBERTO PMDB
MACHADO PFL
MENDONÇA PRADO PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
FÉLIX MENDONÇA PTB
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO LEÃO PL
JONIVAL LUCAS JUNIOR PMDB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PFL
REGINALDO GERMANO PFL
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELlNDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 26
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JOÃO LYRA PTB CUSTÓDIO MATTOS PSDB
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL DA. FRANCISCO GONÇALVES PTB
MAURíCIO QUINTELLA LESSA PSB EDMAR MOREIRA PL
ROGÉRIO TEÓFILO PFL EDUARDO BARBOSA PSDB
Total de Alagoas: 7 ELlSEU RESENDE PFL

GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
HERCULANO ANGHINETII PPB
IBRAHIM ABI-ACKEL PPB
ISAíAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PL
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PL
JOSÉ MILlTÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL
JÚLIO DELGADO PPS
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATIOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
L1NCOLN PORTELA PL
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PPB
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL
MÁRIO HERINGER PDT
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT
OSMÂNIO PEREIRA PSDB

PATRUS ANANIAS PT
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
REGINALDO LOPES PT
ROBERTO BRANT PFL
ROMEL ANIZIO PPB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
SILAS BRASILEIRO PMDB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOU PSDB
Total de Minas Gerais: 45

MINAS GERAIS

ATHOS AVELlNO PPS
CARLOS MOTA PL
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PFL

EspíRITO SANTO

FEU ROSA PSDB
IRINY LOPES PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT



MARCELlNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL
NILTON BAIANO PPB
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PSDB
Total de Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE SANTOS PSDB
ALMERINDA DE CARVALHO PSB
ALMIR MOURA PL

ANTONIO CARLOS BISCAIA PT

CARLOS NADER PFL
CARLOS SANTANA PT

CHICO ALENCAR PT
DELEY PV
DA. HELENO PSDB

EDSON EZEQUIEL PSB
EDUARDO CUNHA PPB

EDUARDO PAES PFL

FERNANDO GABEIRA PT

FERNANDO GONÇALVES PTB

FRANCISCO DORNELLES PPB

JAIR BOLSONARO PTB

JANDIRA FEGHALI PCdoB

JOÃO MENDES DE JESUS PDT

JORGE BITTAR PT

JOSÉ DIVINO PMDB

JOSIAS QUINTAL PSB

JUíZA DENISE FROSSARD PSDB
JULIO LOPES PPB
LAURA CARNEIRO PFL

LEONARDO PICCIANI PMDB

L1NDBERG FARIAS PT

LUIZ SÉRGIO PT
MARIA LUCIA PMDB
MIRIAM REID PSB

MOREIRA FRANCO PMDB

PAULO FEIJÓ PSDB
RENATO COZZOLlNO PSC

RODRIGO MAIA PFL

SANDRO MATOS PSB

SIMÃO SESSIM PPB
VIEIRA REIS PMDB

Total de Rio de Janeiro: 36

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALDO REBELO PCdoB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
AMAURI ROBLEDO GASQUES PRONA
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
BISPO WANDERVAL PL
CARLOS SAMPAIO PSDB
CELSO RUSSOMANNO PPB
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PPB
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DA. EVILÁSIO PSB
DA. HÉLIO PDT
OU RVAL ORLATO PT
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
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOSÉ MENTOR PT
JOVINO CÂNDIDO PV
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PFL
MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PL
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB

----------_._.__.....__.....,.~,



DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PMDB
JOSÉ RAJÃO PSDB
MANINHA PT
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TATICOPTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 7

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
ANDRÉ ZACHAROW PDT
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PL
DILCEU SPERAFICO PPB
DA. ROSINHA PT
ORA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GUSTAVO FRUET PMDB
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ JANENE PPB
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MAX ROSENMANN PMDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PPB
ODíLlO BALBINOTII PMDB
OLIVEIRA FILHO PL
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PPB
SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PSB
Total de Paraná: 24
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MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTB
GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT
NELSON TRAD PMDB
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 6

GOIÁS

MATO GROSSO

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

M~g_de 20º~__ _

PAULO KOBAYASHI PSDB
PAULO LIMA PMDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PRONA

PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO IZAR PTB
ROBSON TUMA PFL
RUBINELLI PT
SALVADOR ZIMBALDI PSDB
VADÃO GOMES PPB
VANDERLEI ASSIS PRONA
VICENTE CASCIONE PTB
VICENTINHO PT
WALTER FELDMAN PSDB
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 59

BARBOSA NETO PMDB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
JOVAIR ARANTES PSDB
LEANDRO VILELA PMDB
LEONARDO VILELA PPB
LUIZ BITTENCOURT PMDB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CHAVES PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
ROBERTO BALESTRA PPB
SANDES JÚNIOR PPB
Total de Goiás: 11

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
EDISON ANDRINO PMDB
GERVÁSIO SILVA PFL
IVAN RANZOLlN PPB
JOÃO MATOS PMDB
JORGE BOEIRA PT
LEODEGAR TISCOSKI PPB
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
SERAFIM VENZON S.PART.
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IV - PEQUENO EXPEDIENTE
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VIGNATTI PT
ZONTA PPB
Total de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ALCEU COLLARES PDT
ARY VANAZZI PT
AUGUSTO NARDES PPB
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCíSIO PERONDI PMDB
ELlSEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
FRANCISCO APPIO PPB
FRANCISCO TURRA PPB
HENRIQUE FONTANA PT
JÚLIO REDECKER S.PART.
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENRO PT
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB

PAULO PIMENTA PT
TARCISIO ZIMMERMANN PT
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 26

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

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

11- LEITURA DA ATA

O SR. JOSUÉ BENGTSON, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

11I- EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Pas

sa-se ao

Concedo a palavra à nobre Deputada Juíza De
nise Frossard.

A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD (PSDB 
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero registrar artigo publicado na
edição de ontem do jornal Folha de SPaulo, de auto
ria do jornalista Clóvis Rossi, intitulado Uma questão
de decência e que versa sobre nossa colega Deputa
da Luciana Genro.

Após ler a matéria hoje, não tomei outra atitude
senão vir ao plenário requestar a VExa. sua inserção
nos Anais da Casa.

Sr. Presidente, quero prestar minha solidarieda
de e homenagem especial à Deputada Luciana Gen
ro por sua forte, coerente e honesta personalidade e,
ao mesmo tempo, cumprimentar o jornalista por mais
esta demonstração de sensibilidade e apreço à ver
dade.

A Deputada Luciana Genro, que desde os 14
anos de idade exerce militância no PT, por sua coe
rência está sendo ameaçada de expulsão do partido.

Manifesto minha solidariedade à colega e solici
to a VExa. faça constar o artigo dos Anais da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) 
VExa. será atendida nos termos regimentais.

Este Presidente se associa a V.Exa. na solidari
edade que presta à Deputada Luciana Genro.

ARnGO A QUE SE REFERE A
ORADORA

Clóvis Rossi

Uma questão de decência
São Paulo - A cúpula do PT, com o inestimável

auxílio daquela parte da mídia que é governo, seja qual
for o governo, conseguiu transformar o caso dos mal
chamados radicais do partido em uma questão de disci
plina e de opinião. Não é. É de decência política.

Vejamos apenas um caso, o da deputada Lucia
na Genro (RS). Essa moça é petista literalmente des
de criancinha. Ou, mais precisamente, desde os 14
anos. Está no PT há 18 anos. Tem mais tempo de pe
tista do que de brincar de roda. Suponho que tenha
cantado loucamente o "Lula-lá" ou outro refrão das
campanhas presidenciais do partido. Suspeito que te
nha brigado na escola em defesa da sua estrela tanto
contra os preconceituosos que são contra o PT pelas
qualidades do partido como contra os que legitima
mente se opõem ao PT pelos seus inúmeros defeitos.

_____, .._1 ' ,---------_..._._....._.,.....,---
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É essa moça que está agora ameaçada de ex- no do Presidente Lula. A moeda americana recuou a
pulsão pelo único e indecente motivo de querer conti- patamar próximo ao que se encontrava há exatamen-
nuar sendo o que sempre foi. Nunca lhe disseram, até te um ano. O País deve mesmo comemorar, porque a
agora, que estava errada, que suas idéias não eram queda demonstra que já foram exorcizados os fantas-
as idéias do PT. Ao contrário, usaram-na sempre, a mas que assombraram os investidores no período
ponto de dar a ela lugar na lista de candidatos a depu- eleitoral. Com isso, o Governo pôde reduzir o preço
tado federal na eleição do ano passado, quando ela dos combustíveis, importante sinalização de que a in-
dizia o que continua a dizer hoje. Talvez ela - e todos fiação cairá nos próximos meses.
os outros mal chamados radicais - esteja errada. Sr. Presidente, acende-se, porém, uma luz ama-
Acho até que cometem de fato alguns equívocos gra- rela. Até onde o dólar cairá? Os produtores rurais, os
ves. Mas são os equívocos que toda a cúpula do PT industriais e os investidores começam a se preocu-
cometia até ontem, a começar pelo presidente da Re- par. No último domingo, o jornal Folha de SPaulo
pública. Se a cúpula, inebriada pelo poder ou assusta- trouxe uma entrevista com o empresário Ivoncy loch-
da pelos mercados, mudou de idéia, quem deve expli- pe, Presidente do Instituto de Estudos para o Desen-
cações é quem mudou de idéia,não quem defende o volvimento Industrial-IEDI, na qual alerta que o Bra-
que sempre defendeu. sil pode estar caminhando para nova crise cambial, a

As reformas, pretexto para a eventual expulsão, persistir a constante desvalorização do dólar.
são circunstanciais por definição. A decência política Segundo o empresário, o câmbio atual já está
que está sendo violada é para sempre. começando a inviabilizar os contratos de exportação.

O SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE. Pronun- Chamo a atenção de VExas. para um dado importan-
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. te que ele cita como exemplo: o caso dos agricultores,
Deputados, trago na tarde de hoje uma preocupação que compraram boa parte dos insumos para a última
não apenas minha, mas, creio, de boa parte da popu- safra ao câmbio de 3,80 reais por dólar e agora estão
lação do Brasil. Há grande inquietação nos meios em- vendendo sua produção ao câmbio de 3 reais. O pre-
presariais e no mercado financeiro com a questão ço da soja, em reais, já caiu mais de 30% desde o iní-
cambial. Até bem poucos dias, as sucessivas quedas cio do ano. O preço da carne recuou em quase 20%.
na cotação do dólar foram motivo de comemorações, O Brasil está colhendo este ano safra recorde de 116
entendidas como sinalização positiva quanto à confi- milhões de toneladas, e boa parte dessa produção se
ança dos agentes econômicos no futuro de nosso destina à exportação. Com o câmbio atual, o agricul-
País e no desempenho da equipe econômica do Go - tor exportará com prejuízo. E o que deve acontecer na
verno que tomou posse em 10 de janeiro. próxima safra? O produtor reduzirá a área plantada,

O dólar tinha, realmente, de cair do patamar de diminuirá o uso de insumos, e a produção cairá.
4 reais, que atingiu em meados do ano passado, no Outro setor que também está apreensivo com a
período da campanha eleitoral. O dólar permaneceu queda do dólar é o de calçados. De acordo com a
supervalorizado por muitos meses, o que, por um ABICALÇADOS, os contratos de exportações já caí-
lado, foi positivo para a balança comercial e para o ba- ram 17%, e os exportadores afirmam que o dólar aba-
lanço de pagamentos. Tivemos expressivo aumento ixo de 2,90 reais não garante a remuneração dos cus-
das exportações, e o País pôde comemorar a obten- tos de produção. A manter tal cenário de instabilidade
ção de superávits nas contas externas, como há mui- com tendência a queda, a meta de um 1 bilhão e 700
tos anos não acontecia. A melhoria nas contas devol- milhões para este ano precisará ser revista. Para meu
veu a confiança aos investidores e reduziu o chamado Estado, o Ceará, alterações muito grandes no cenário
Risco Brasil, recolocando nosso País no roteiro dos de exportação de calçados são economicamente fa-
investimentos estrangeiros. tais, visto que 39,1 % de nossas exportações concen-

Por outro lado, entretanto, a cotação do dólar tram-se nele.
nas alturas começou a se fazer sentir nos índices de Sr. Presidente, a preocupação do Sr. Ivoncy
preços internos, onerou os custos dos combustíveis e lochpe é compartilhada por muitos empresários bra-
das matérias-primas, puxando para cima a inflação - sileiros, que têm feito chegar à Comissão de Econo-
e a inflação, todos sabemos, é o grande vilão que ar- mia, Indústria, Comércio e Turismo, que tenho a hon-
ruína a vida dos pobres e prejudica a classe média ra de presidir, sua convicção de que o câmbio já deu
baixa no Brasil. sua colaboração para a queda da inflação e o País

Por isso, foi positiva a valorização do real em re- agora precisa buscar outros mecanismos de política
lação ao dólar nos primeiros quatro meses de Gover- monetária, financeira e fiscal para manter os preços
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sob controle, sem sacrificar as exportações e o balan- A praxe tem sido a seguinte: realiza-se pompo-
ço de pagamentos. so anúncio de restauração, cerca-se o prédio alvo do

Não vai aqui nenhuma crítica às autoridades projeto, inicia-se a movimentação, que pára sem moti-
econômicas do novo Governo nem à direção do Ban- vo aparente, e o processo resta inacabado.
co Central, cujo comportamento e medidas adotadas Exemplifiquemos, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
têm sido exemplares no sentido de garantir a estabili- Deputados, com o Solar Faciola, localizado na Av.
dade da nossa economia e evitar a volta da inflação. Almirante Barroso, que, em 15 de junho de 1999, so-
Este pronunciamento é um alerta ao Governo e ex- freu desmoronamento de metade da sua estrutura-
pressa a preocupação dos empresários com os ru- poucos dias após a circulação da notícia de que teria
mos da política cambial nos próximos meses. Esta- sido vendido à iniciativa privada para a con,strução de
mos, inclusive, estudando a realização de audiência um edifício residencial de vinte andares. A época, a
pública na Comissão de Economia, com a presença Prefeitura contestou a informação, sob a alegação de
de representantes da classe produtora, de economis- que o palacete, representativo dos áureos tempos da
tas e autoridades, para debater o assunto e oferecer bor~acha, seria reconstruído para abrigar a Casa de
subsídios ao Governo, a fim de que adote as medidas Saude Mental.
adequadas, no tempo certo, para manter o Brasil no Hoje, quase quatro anos depois, o Fac.iol~ s~-

atual quadro de otimismo e de boas perspectivas para gue cercado por tapumes, oste~tando pla~~ Indlca~l-

a produção e a retomada do emprego. v~ de obra sem.prazo de execuçao ~u pr~vlsao de ter-
Nosso espírito é de absoluta colaboração com o mino dos serviços, sem falar no nsco Imposto aos

Governo, para que o Brasil prossiga no círculo virtuo- transeuntes, tanto pel~ possi.bilidade de desabar
so que se inicia com a nova Administração Federal. quanto pelo fato de a,bngar mell~ntes. ,.
Acredito ser esse o objetivo dos Deputados e de to- . O .mesmo se .da em relaçao a~ predl~ que um
dos os brasileiros. dia abngou ? Instituto Lauro Sodre, locall~~do na

M 't b' d mesma avenida. Em 2000, tapumes foram ali Instala-
UI o o nga o. d" A • d d d

O SR JOSUÉ BENGTSON (PTB _ PA P _ os em consequencla o ~smo~onamento e parte
. .. . .' ronun da fachada frontal. A obra fOI realizada, a passos len-

cla o segUinte dlsc~rso.) - S~. PreSidente, Sras. e Srs. tos, mas ainda assim o lugar continua fechado. O pra-
D~putados, o escntor M?~telr~ L,obato pensava o ~e- zo anunciado para que a antiga sede do Instituto,
gUlnte acerca d,as memonas: .So o que s~ !ez e!}sma após obras estimadas em 7,5 milhões de reais, dê lu-
o que se devera fazerpara o diante. Memonas sao de- gar ao Instituto Lauro Sodré de Ciência e Tecnologia,
poimentos pessoais no intérmino processo, e valem já está vencido há mais de um ano.
pormás testemunhas os que silenciam egoisticamen- Situação semelhante vive o prédio que abrigou
te sobre o que fizeram ou viram fazer': por décadas o asilo Dom Macedo Costa, também na

A memória é o pilar de nossa existência social Av. Almirante Barroso. Do outro lado da cidade, na
porque resgata o passado, a fim de que se construa o Rua Doutor Assis, o Palacete Pinho sofre do mesmo
presente e também o futuro. Assim é que as transfor- mal, ante o desrespeito que se perpetra contra seu
mações por que o Brasil passou ao longo de cinco sé- belíssimo padrão arquitetônico, considerado raro no
culos de existência emergem de seu povo, de sua cul- Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
tura, de suas instituições. Nacional (IPHAN).

E é exatamente por ter disso consciência que Sr. Presidente, o grande desinteresse pela pre-
desejo registrar nos Anais desta Casa o total descaso servação histórica contrasta em demasia com a ri-
com que diversos prédios históricos da capital para- queza que aqui reside. É preciso que se cale de uma
ense vêm sendo tratados. vez, com ações concretas, o dito de que o Brasil não

É fato que muito já se anunciou, como parte de tem memória. Não percamos a nossa memória!
amplas políticas públicas de preservação do patrimô- Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pro-
nio belenense, a disponibilização de vultosos recur- nunciamento nos meios de comunicação da Casa e
sos para a recuperação de prédios e logradouros pú- no programa A Voz do Brasil.
blicos. Infelizmente, também é fato que as ações cor- Era o que tinha a dizer.
respondentes não se efetivaram, ainda que se avis- O SR. NELSON BORNIER (PSB - RJ. Sem re-
tem por Belém tapumes e placas indicadoras de visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
obras em andamento. tados, comunico à Casa que encaminhei à Mesa pro-
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jeto de lei complementar em que incluo na lista de É preciso que alguém desperte para a gravida-
serviços preconizados no Decreto-Lei n° 406 as em- de do momento que estamos vivendo. Entendemos
presas administradoras de cartões de crédito, não urgente e inadiável a retomada das grande obras de
apenas seus conveniados, ou seja, os estabeleci- integração nacional, a construção de uma ampla ma-
mento comerciais e as prestadores de serviços, mas lha ferroviária, construção de barragens, enfim algo
também seus clientes, que pagam anuidades, reno- que possa devolver aos trabalhadores a perspectiva
vação de cartão, seguros e tudo o mais. de melhores dias. Do contrário, Sr. Presidente, será o

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, agora é a caos. E isso ninguém quer.
vez de abordar a questão do desemprego que começa Era o que tinha a dizer.
o ano de 2003 em um nível mais grave que em 2002. O O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pronuncia o
número de desempregados no ano passado foi de seguinte discurso.) - Sr. Presidente Sras. e Srs. De-
1,31 milhão, enquanto em 2003 já atingiu 2,4 ':'lil~ões, putados, no momento em que com~çam a esquentar
segundo o IBGE. Des~e modo, temos 1,09 rnllhao de as discussões sobre a reforma da Previdência, preci-
desempregado~ a mais no ~ercado en:' apenas um sarnos refletir, antes de mais nada, sobre que futuro
ano, com cresclment~ d~ 83 Yo neste perl~o. . ,. desejamos para cada um de nós, para nossos familia-

Para s~ ter uma Idela do que esse numero ~Ignifl- res e para a população brasileira em geral. Não se tra-
ca, Sr. Presldent.e, basta lembr~r que, de fevereiro de ta de divagar sobre achismos e opiniões sectárias,
200.1 para f~verelro d~ 2002, ~ numero de desocupados mas sim de apontar que direção seguir para que pos-
havla,crescldo 313 mil, ou seja, menos de um terço cb samos garantir a cada cidadão e cidadã condições
~resclmento ~purado do ano passado p~ra est: ano. As dignas numa sociedade mais humanista e feliz.
areas pesqUlsadas foram RIO de Janeiro, São Paub, A d d' 'd d 'd I" h' r
Belo Horizonte, Recife Salvador e Porto Alegre. pesar as Ispan a es! eo ogl~as, a pra 1-

. ' camente um consenso quanto a necessidade das re-
. A Pesquisa ?e Emprego e Des~mprego (PED), formas, especialmente a da Previdência para desatar

realizada em conjunto pela Secretana e o Departa- ,. ' .
t I t . d' I d E t t' t' E t d S' os nos que Impedem a retomada do desenvolvimento.men o n ersln lca e sais Ica e s u os 0- _ ". .

. E A' (DI EESE) t b' t t As reformas sao o UnlCO caminho para o Brasil promo-CIO- conomlcos , am em cons a ou o au- ,. . I b d d ' '1' .
t d d d d 20 8

0/ ver Justiça socla ,aca an o e vez com os pnvl eglos
men o o esemprego, passan o e ,/0 para -,.. 'd d d'° 'A e a corrupçao, Incentivar a atlvl a e pro utlva e o
21,8 Yo em doze meses. E um fenomeno preocupante di' d r' bTd dA' do
e leva a crer que o mercado de trabalho formal está ~erca o, a e~ e ~a~an Ir a via I I a e economlca
em declínio. O rendimento das pessoas contratadas sistema prevlde~clarlo. .
sem carteira assinada aumentou 11,4%, em janeiro Ao en?aAml~har ao C~>ngressoNaCional a ref~r-
de 2003, em relação ao mesmo mês de 2002. ~a da P~ev,l~encla:? PreSidente LU,la manteve-se fiei

Em verdade, nobres colegas, não há como ali- a sua hlstona ~htlca pessoa~ ~ .as pro~essas de
mentar esperança de declínio desta situação, uma cam~anha. Esta c1ar? que ? c~lteno ~egUldo na co.n-
vez que o Governo é o encarregado de resolver esse cepçao d~ ~ropo~ta e o da Justiça social. Tornar o Sl~-

problema, que faz parte da realidade brasileira dentro ~ema mais Justo e, fundamentalmente, a tarefa mais
de um quadro que nos deixa envergonhados perante Important~ a ser ~esempenhada pelos. Pa.rla~enta-
as nações civilizadas. res que vao apreciar as emendas constitucionaiS.

Pagamos um dos menores salários mínimos do Vale lembrar que antes de apresentá-Ias, duran-
mundo. São duzentos e quarenta reais para uma ces- te 120 dias o Presidente Lula e seus Ministros trata-
ta básica que oscila entre valores quase do mesmo ram de discutir com a sociedade, ponto a ponto, o
montante, quando dados insuspeitos, das maiores re- conteúdo das reformas previdenciária e tributária. Go-
presentações sindicais do Brasil, revelam que nosso vernadores, Prefeitos, empresários, sindicalistas,
salário mínimo deveria ser superior a novecentos rea- economistas, professores e funcionários públicos, to-
is. E não se tem conhecimento de nenhuma iniciativa dos tiveram oportunidade de opinar num debate de-
de vulto para estancar essa situação. mocrático jamais patrocinado por um governante nes-

Decididamente, Sr. Presidente, o Governo preci- te País. E o que vimos, ao final desse processo, são
sa despertar para a gravidade do problema social bra- projetos objetivos e claros para sanar problemas de
sileiro, que ameaça levar o País a um patamar que alta complexidade.
ninguém deseja, Não nos esqueçamos de que a in- Parte da imprensa e alguns militantes tentam di-
tranqüilidade social constitui um dos mais graves obs- zer o contrário, mas há avanços importantes na pro-
táculos à realização da ação governamental. posta para a Previdência. Por exemplo, a elevação do
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teto da aposentadoria para quem está no regime ge- conta própria ou sem carteira assinada. Precisamos
ral e o incentivo para a contribuição de quem está na encontrar novos mecanismos que promovam a inclu-
informalidade. Além disso, há também os mecanis- são dessas pessoas no sistema, da mesma forma
mos que permitem aos trabalhadores que não te- que é necessário agilizar e reforçar o processo judici-
nham como comprovar tempo de serviço, por não te- ai de cobrança dos débitos com o INSS, a fim de tapar
rem documentação, receber pelo menos um salário um dos maiores ralos de dinheiro público existentes
mínimo quando atingirem a idade para se aposentar. no Brasil.

A reforma não vai prejudicar 80% dos servidores A populaça-o b a '1 . d Cr SI eira espera o ongresso
públicos federais, mas é preciso que os que se aposen-
tam com altos salários contribuam solidariamente com nada mais, nada menos que sejam respeitados os
o sistema. Cerca de 100 mil aposentados do serviço pú- seus direitos e garantidos os princípios básicos da
blico federal que ganham até R$1.058,00 nada pagarão Constituição. O Governo Lula, com a ajuda de todos
de contribuição. Em contrapartida, a média de aposen- nós, pode fazer algo mais: construir sólidos alicerces
tadorias no Ministério Público é de R$12 mil; no Judiciá- para o desenvolvimento nacional e proporcionar qua-
rio, R$8 mil; e, no Legislativo, R$7 mil. Há cerca de qui- lidade de vida para a atual e as futuras gerações de
nhentos casos em que os valores do benefício chegam brasileiros. Nesse ponto, não há mais volta: é melhor
a R$32 mil e R$53 mil. Um verdadeiro absurdo pratica- prevenir do que remediar.
do ao longo de décadas, em detrimento da grande mai- Sr. Presidente, peço a V. Exa. a divulgação deste
oria dos aposentados e pensionistas, justamente aque- pronunciamento nos órgãos de comunicação da
les que mais necessitam usufruir de uma Previdência Casa e no programa A Voz do Brasil.
digna e decente. Era o que tinha a dizer.

Como se deduz, na hora de pagar a contribuição O SR. CARLOS SOUZA (PL - AM. Sem revisão
os que ganham menos serão preservados. Mas, na do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
hora de usufruir dos benefícios da reforma, não haverá está cada vez mais elevado o índice de violência no
exceção. Eles passarão a ser de todos os brasileiros,

meu Estado, principalmente no que diz respeito a prá
servidores públicos e trabalhadores da iniciativa priva-
da, velhos e moços, homens e mulheres, porque o sis- ticas de pistolagem. Ano passado foram registrados,
tema ficará mais equilibrado e mais justo, além de gerar só em Manaus, quinze assassinatos encomendados.
recursos para investimentos em outras áreas sociais. Entre as vítimas, o Prefeito Adiei Meira de Santana,

Por outro lado, como bem lembrou o Presidente do Município de Novo Aripuanã, morto em plena luz
Lula, o Congresso terá toda soberania para alterar a do dia, na Praça Dom Pedro.
reforma. E sabemos que há pontos que necessitam Na semana passada, chegou ao meu programa
ser reparados, sem interferir na lógica social da pro- de rádio mais uma denúncia de tentativa de assassi-
posta, mas até para reforçá-Ia. nato do Prefeito de São Gabriel da Cachoeira, Rai-

Nesse sentido, o caso do rombo no Instituto Na- mundo Quirino. O caso é grave, principalmente por-
cional do Seguro Social - INSS - merece atenção es- que está sendo apontado como mandante um juiz de
pecial. O volume da dívida das empresas estatais e Direito do Município. Tenho em mãos fita gravada com
privadas com o INSS praticamente triplicou em cinco declarações do possível assassino, que indica o man-
anos, chegando a R$180 bilhões. A evolução da dívi- dante. Vale ressaltar que não acredito nas suas de-
da em cobrança administrativa saltou de R$23,9 bi - núncias, pois conheço a conduta ilibada do acusado.
Ihões em 1998 para estimativa de R$79,2 bilhões Um sindicalista também foi morto em Manaus,
este ano, uma inadimplência gerada pela política vítima da pistolagem, e quem está sendo acusado de
equivocada que vinha sendo praticada no País. Ou- mandante é um major da Polícia Militar.
tros R$99 bilhões são mais difíceis de cobrar porque
já estão inscritos na dívida ativa, em que 102 empre- Sr. Presidente, peço providências à Mesa, à Co-
sas estão na lista dos que devem acima de R$1 00 mi- missão de Segurança Pública e à Comissão de Direi-
Ihões, enquanto a soma dos pequenos devedores _ tos Humanos desta Casa no sentido de coibir o núme-
de R$3 mil a R$10 mil - contabiliza R$864 milhões. ro de crimes de pistolagem que cresce a cada dia na

Hoje 40,7 milhões de pessoas acima de 18 anos cidade de Manaus.
estão fora do sistema previdenciário, o que represen- Muito obrigado.
ta 57,7% de um universo potencial de contribuintes. O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota)
Entre eles, existem 18 milhões de trabalhadores por V. Exa. será atendido, nos termos regimentais.



DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

Cascavel, 3 de maio de 2003

Prezado Deputado Federal Rosinha,
Em março, nós, abaixo-assinados, funcionários

da Empresa de Transportes Urbanos em Cascavel,
entramos na justiça contra esta empresa pelos moti
vos seguintes:

a) cobranças de prejuízos por assaltos
(caso o ônibus fosse assaltado. o que infeliz
mente é freqüente, os motoristas e cobrado
res devem "rachar" o prejuízo e ressarcir a
empresa);

b) cobranças de peças de reposição,
isto é, arcar com as despesas de vidros
quebrados (por vandalismo), molas, retrovi
sores, etc;

Mai.9..._de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QL!inta-!~~~__189~~

O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, antes de processo. É o apelo que faço ao Juiz da Comarca de
iniciar meu pronunciamento, quero fazer uma solicita- Toledo.
ção a V.Exa. Sr. Presidente, em visita à cidade de Cascavel,

Somos vários Parlamentares inscritos para o vizinha àquele Município, recebi uma carta que peço
Pequeno Expediente. Por isso, peço a V.Exa. que re- seja transcrita nos Anais da Casa. Também em Cas-
ceba os pronunciamentos dados como lidos nos mi- cavei estão em greve de fome quat.ro f~ncion~rios da
nutos finais deste período da sessão, antes de passar empresa de t~ans,:ortes urbanos Plonelra~. Nao hou-
ao Grande Expediente. Esse tem sido o critério adota- ve uma com_bl~aça? para essa greve c?nJunta. Cada
do pelo 10 Vice-Presidente da Casa, Deputado Ino- vez que um onlbus e assaltad?, ? motorista e o co~ra-
cêncio Oliveira. dor e que arcam com o preJulzo do assalto - ISSO

O SR. PRESIDENTE (Gonza a Patriota) _ De- a~on!eceem todo o Brasil. ~ada vez que um ônibus é
. g d' atingido por atos de vandalismo e tem quebrado um

putado Dr. ~oslnha, a Mesa recebeu esses Iscurso~ retrovisor ou outra peça, o motorista e o cobrador é
porque est~v~mos aguardando, em homenage~ a que pagam a conta. Ora, assim é muito fácil manter
m~lher bras~lelr~, a chega~a d~ Deputada Francisca uma empresa. Só sobram os lucros.
T~lndade, prlmel~a oradora inscrita no Pequeno Expe- Não bastasse esse abuso, as empresas ainda
dlente. ~o depoIs das 15h volt~remos a receber os interferem na vida pessoal de seus empregados. Qu-
pronunciamentos dados como lidos. atro funcionários da Pioneiras que tingiram o cabelo

V.Exa. tem a palavra para o seu pronunciamento. foram punidos com suspensão e bloqueio de seus sa-
O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Sem revisão do lários.

orador.) - Sr. Presidente, antes de mais nada, agrade- A Empresa de Transportes Urbanos Pioneira,
ço à Deputada Francisca Trindade a permuta. sediada em Cascavel, não pode tratar seus trabalha-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recente- dores desse jeito. Procurei os sócios dessa empresa,
mente foi feita pelo Presidente da República, o com- mas não obtive resposta sobre o assunto. Um deles é
panheiro Lula, uma crítica ao Poder Judiciário. Alguns o Sr. Pedro Constantino, muito conhecido porque tem
reagiram favoravelmente, outros se posicionaram empresas de ônibus no País inteiro e é um dos sócios
contra, mas o fato é que as declarações do Presiden- da Gol Transportes Aéreos.
te geraram um debate sobre a necessidade de con - Sr. Presidente, venho denunciar à Casa a forma
trole do Poder Judiciário. como são tratados esses trabalhadores e pedir aos

Nesta Casa tramita um requerimento de criação colegas que se sentem indignados com tais situações
de Comissão Parlamentar de Inquérito para o Poder o apoio para impedir que as empresas de transporte
Judiciário, de autoria do Deputado João Alfredo e coletivo ajam dessa maneira com relação a seus fun-
subscrito por mim. cionários.

Os exemplos de demora na apreciação de
ações por aquele Poder são muitos.

Na cidade de Toledo, oeste do Paraná, a Coope
rativa Agropecuária Mista do Oeste do Paraná 
COOPAGRO faliu e seus empregados ficaram sem re
ceber os direitos trabalhistas. Faz sete anos que tramita
na Justiça essa ação de falência, e o Poder Judiciário
não agiliza a solução do caso. Sete anos! Durante esse
período, vários trabalhadores passaram fome, porque
não conseguiram outro emprego. Cansados de esperar,
quatro ex-funcionários da cooperativa decidiram fazer
greve de fome. Estão há quatro dias sem comer no cen
tro da cidade, em frente ao Fórum.

A Justiça do meu Estado age mais lentamente
que uma lesma. Ora, os trabalhadores precisam rece
ber seus direitos. Se não querem que isso aconteça
ou acham que a causa não é justa, ao menos acabem
com essa tortura e com essa angústia e julguem o



Durante o discurso do Sr. Onyx Loren
zoni, o Sr. Gonzaga Patriota, 1° Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Alceu Gol/ares, § 2°
do art. 18 do Regimento Interno.
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c) diferenças de hora extra; A taxação dos aposentados nada mais é do que

a fragilização desse princípio constitucional. O fim do
regime especial de previdência para o magistério num
País que tem imensas dificuldades na área educacio
nal é justo e correto com quem depositou sua confian
ça neste Governo? E o que dizer da quebra de isono
mia em relação ao futuro servidor público? Ele terá de
fazer o desconto para a Previdência durante sua apo
sentadoria, mas a mesma regra não está prevista no
projeto enviado a esta Casa para o regime geral da
Previdência Social. Isso quebra a isonomia necessá
ria para a segurança jurídica de um país.

Quando analisamos a reforma tributária, Sr.
Presidente, ficamos cada vez mais conscientes de
que o DNA petista é absolutamente fiscalista e arre
cadador. Querem sugar a sociedade brasileira.

Por outro lado, haverá a quebra do pacto federa
tivo ao se retirar dos Estados a possibilidade de legis
lar sobre seus tributos, inclusive sobre a unificação
das alíquotas do ICMS. Só a União está interessada
nessa proposta. A retirada desse poder dos Estados
fragiliza de maneira significativa o pacto federativo.

Além disso, é importante lembrar que este País é
desigual. Temos realidades antagônicas, e, por isso, é
necessário que as unidades federativas tenham capaci
dade de criar mecanismos próprios para atração de in
vestimentas que dêem emprego, esperança e oportuni
dade aos brasileiros de qualquer canto do Brasil.

Se lermos atentamente a reforma tributária pro
posta pelo Govemo, constataremos a ampliação da car
ga tributária de 35% para 40%. Ontem já se praticou
aqui um crime contra a sociedade brasileira, o qual es
pero que o Senado Federal possa reparar: refiro-me à
aprovação da Medida Provisória n° 107, que promoveu
uma brutal elevação da CSLL de 12% para 32%.

Sr. Presidente, o Governo Lula implanta o Pro
grama Fome Zero e vai à televisão pedir às pessoas
que doem dinheiro e alimentos para os carentes, mas
envia a esta Casa proposta de reforma tributária que
taxa a cesta básica. Os gêneros de primeira necessi
dade serão taxados pela reforma tributária do PT.

Pobre Brasil, que sonha com uma reforma
pró-cidadão, mas ganha uma reforma pró-Estado! A
sociedade brasileira pagará a conta de um Governo
que se elegeu graças à esperança dos brasileiros,
mas a está matando dia a dia.
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A arbitrariedade da Pioneira chegou a ponto
de multarem, de maneira arbitrária, em cinco dias de
salário cobradores que, por questões de ordem ab
solutamente pessoal, "pintaram" o cabelo.

Assim que demos entrada na justiça na busca
por nossos direitos e pelo fim destes abusos, fomos
suspensos do trabalho por tempo indeterminado com
nossos vencimentos cortados.

Após 46 dias sem salários e sem qualquer pers
pectiva de solução por parte da empresa, entramos
em greve de fome com o objetivo de solucionar esta
situação.

Diante deste quadro, estamos pedindo que o se
nhor, enquanto Deputado Federal pelo Partido dos TIa
balhadores do Paraná, intervenha no sentido de resol
ver este impasse o mais rápido possível, no sentido de
garantir nossos direitos enquanto trabalhadores.

Temos claro que estamos brigando pelos nos
sos legítimos direitos, e que não são apenas de nós
quatro abaixo-assinados, mas, de todos trabalhado
res desta empresa, que como nós, sofrem estes mes
mos abusos.

Atenciosamente, - Mareio Luiz de Souza 
João Barros das Dores - Orides Zucanelli - Air
ton dos Santos.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
os jornais de hoje são claros: 80% da sociedade brasile
ira apóia as reformas tributária e da Previdência.

Mas que tipo de reforma está no imaginário do
povo brasileiro? Ouvimos das pessoas na rua que a
reforma tributária tem de simplificar e reduzir os im
postos que o trabalhador, o empresário e o produtor
rural estão pagando hoje. Por acaso isso está contido
na reforma tributária enviada a esta Casa pelo Gover
no Lula? É evidente que não.

Quando a sociedade brasileira diz que deve ha
ver reformas na Previdência é porque quer justiça,
equilíbrio e confiabilidade dos sistemas atual e futuro.
Por acaso isso está garantido na reforma da Previ
dência enviada a esta Casa pelo Governo Lula? É evi
dente que não.

Sr. Presidente, é falacioso o argumento de que
as reformas vão mudar para melhor nossos regimes
previdenciário e tributário. Por acaso é necessário,
para acertar o caixa da Previdência, quebrar o princí
pio fundamental da Constituição que garante ao cida
dão brasileiro o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e
o direito adquirido? É evidente que não.
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O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Conce- qualquer atividade laboral. Isso, no entanto, não é su-
do a palavra ao Sr. Deputado Gonzaga Patriota. ficiente. É preciso apagar essa nódoa que tanto nos

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro- envergonha.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Para o nosso próprio futuro, o trabalho infantil é
Srs. Deputados, em 1889, um congresso socialista re- um retrocesso. Uma criança prematuramente inseri-
alizado em Paris decidiu criar o Dia Mundial do Traba- da em um mercado de trabalho desqualificado será,
lho. A data foi escolhida em homenagem ao dia 10 de inevitavelmente, um adulto despreparado. É uma par-
maio de 1886, quando foi deflagrada uma greve geral cela considerável da sociedade que já nasce estig-
pelos trabalhadores de Chicago, centro industrial dos matizada.
Estados Unidos. Naquele dia, milhares de trabalhado- Às crianças devem ser concedidas atividades
res foram às ruas para protestar contra as condições lúdicas, escola e diversão. Caso contrário, estarão
desumanas de trabalho e exigir a redução da jornada perdendo a infância. E vergonhoso que o Brasil conti-
diária de trabalho de 13 para 8 horas. Na repressão nue sendo um dos países com o maior contigente de
ao movimento houve muitos feridos, presos e mortos. trabalhadores infantis do mundo. Pasmem, Sras. e

Em mais de um século de uma revolução que Srs. Deputados, existem muitas crianças de apenas 3
nasceu no seio da classe operária, dando-lhe condi- anos exercendo algum tipo de atividade, principal-
ções de reivindicar direitos e, em muitas regiões, de mente nos Estados mais pobres.
sair da ~ondição de semi-escrav~dão,são oport~nas Sr. Presidente, nestes dias que seguem o Dia
as seguintes perguntas: as.relaçoes entre o ~ap~tal ~ Internacional do Trabalho e em que refletimos sobre
o trabalho :ncontra~-sehOJe pl?nament.e.satlsfelta~. as condições de trabalho no mundo, conclamamos as
A exploraçao da ~ao-de-obrae uma atlvl~ade extl~- autoridades e os responsáveis diretos e indiretos por
ta? A rer.n~neraça? p~l? tra~alho atende as necessl- essa alarmante situação para que eliminem definitiva-
dades baslcas do individuo: . mente de suas concepções a perpetuação de tama-

Esses e outros questionamentos eXigem uma nha vergonha para o povo brasileiro.
séria refle~ão de todos n~s. Por.t~o o. mundo, o h~- Era o que tinha a dizer.
mer:' con~lnua a ser espoliado, VIlipendiado, ~ubmetl- O SR. JOÃO ALFREDO (PT - CE. Sem revisão
do as mais degradantes formas de exploraçao. Tudo d do) S P'd S S O d

d I o ora r. - r. resl ente, raso e rs. eputa os,
em nome o ucro. E do C' . I C . I F I

Sem a pretensão de querer abordar com profun- meu ~ta ,o eara, em especla ~ apita '. orta e-
didade qualquer debate ideológico sobre o tema, não za, esta pas~ando por uma verdadeira calamlda?e no

odemos, no entanto, Sr. Presidente, ignorar uma si- setor de saude, resultado do descaso caractenzado
iuação que reputo da maior gravidade e que deveria nos 16 anos em que o PSDB ~cupa o Govern~ do
envergonhar a todos nós: a exploração do trabalho in- Estado e nos 12 anos do PMDB a frente da Prefeitura
fantil, apesar de a Constituição Federal proibir expres- fortalezense.. o.. • . • . .
samente o trabalho de menores de 16 anos salvo na O caso mais emblematlco Ja fOI noticia na Im-
condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.' prensa nacional: a morte. d~ 3~ p~ssoas por falta de

Acredito que, além da sessão de homenagem va~as nas UTls dos h~spltal~publlcos em apenas .um
ao Dia do Trabalho que realizaremos na próxima mes deste ano, ou seja, mais de uma morte por dia.
quarta-feira, devemos refletir sobre os dados do IBGE Mas os problemas estão longe de terminar. So-
que concluem existir no Brasil 1 milhão de crianças e mente nos primeiros 4 meses de 2003 ocorreram 41
adolescentes que trabalham sem freqüentar a sala de casos de meningite, com sete mortes. Esse número já
aula, além de outros 4,4 milhões que exercem uma representa 50% do total de casos da doença registra-
jornada dupla entre o trabalho e a escola. E o mais dos durante todo o ano passado. No momento, oito
grave é que essas crianças exercem atividades de- crianças com idade entre 7 e 12 anos estão interna-
gradantes, muitas vezes sem qualquer remuneração. das no Hospital São José com sintomas de meningite.
Grande parte ajuda os pais, também explorados, em Na última segunda-feira, os Secretários de Saú-
exaustivas jornadas nas lavouras, nas carvoarias e de Estadual e Municipal admitiram haver epidemia de
nos lixões das grandes cidades, onde as condições dengue hemorrágica no Ceará. De acordo com o bo-
de trabalho são ainda mais dantescas. letim da Secretaria Estadual divulgado no último dia

Houve, nas duas últimas décadas, uma diminui- 2, a doença provocou oito mortes entre os 82 casos
ção considerável do número de crianças que exercem registrados no Estado. Já somam mais de 9 mil os ca-



Durante o discurso do Sr. João Alfredo,
o Sr. Alceu Colfares, § 2 0 do art. 18 do Regi
mento Interno, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Gonzaga Patrio
ta, 10 Suplente de Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Vanderlei Assis.

O SR. VANDERLEI ASSIS (PRONA - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é completamente falsa a suposição
de que a Previdência Social seja deficitária. Mu~o

mais falso e mentiroso é taxar inativos e cortar direi
tos dos servidores públicos como solução para o falso
déficit da Previdência.

A dificuldade que a Previdência vem enfrentan
do tem causa na irresponsabilidade dos nossos últi
mos gestores.

Há anos, a economia do País está carente de in
vestimentos, inclusive porque todos os recursos arre
cadados pela União vêm sendo usados para a impro
dutiva despesa do pagamento de juros, em razão de
dívidas públicas irresponsavelmente formadas, sem
qualquer proveito para o Brasil.

Dezenas de milhões de trabalhadores foram ex
cluídos do processo produtivo, devido ao modelo eco
nômico anti-social. Até mesmo grande número de
servidores públicos foi retirado da atividade, por meio
de demissões voluntárias e aposentadorias preco
ces, estimuladas pelos últimos Governos, para forma
tar um Estado mínimo neoliberal. Tudo isso reduziu
enormemente o número de contribuintes.

Será que o novo Presidente e sua equipe não
percebem que sem crescimento econômico nenhuma
tentativa de solução dará resultado?
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sos de dengue, sendo que em apenas uma semana Vejam V.Exas. que os novos Ministros do Supre-
apareceram 2.929 novos casos. mo Tribunal Federal têm o intuito de reformar o Judi-

Fortaleza é o Município com o maior número de ciário.
registros de dengue este ano. São 1.722 casos, sendo No âmbito do Executivo, o Ministro da Justiça se
39 do tipo hemorrágico. O mais grave é que o risco de pronunciou, desde o início do Governo, a favor da re-
epidemia já era previsto desde o início do ano, conforme forma e do controle externo do Judiciário e criou um
admitiu a gerente da Célula de Vigilância Epidemiológi- organismo para desenvolver esse trabalho. No âmb~o
ca da Secretaria de Saúde do Estado, Dina Corteza, em do Legislativo, esta Casa precisa instalar a Comissão
matéria publicada no jornal O Povo de ontem. de Reforma do Judiciário.

Diante desse quadro, as autoridades da área de Esse é o objetivo do requerimento que apresen-
saúde só disseram que estavam com a atenção voltada to à Casa. Espero o apoio de toda a bancada para que
para as ocorrências de meningite e de raiva e, por isso, os Deputados debatam e aprovem a verdadeira refor-
não tomaram qualquer at~ude para prevenir a epidemia ma do Judiciário, para moralizar, democratizar e tor-
de dengue hemorrágica. E ainda avisaram que o com - nar a Justiça acessível ao povo.
bate ao mosqu~o Aedes aegypti se torna mais difícil na Muito obrigado.
estação chuvosa que o Estado está atravessando, o
que faz prever uma situação ainda pior.

Enquanto isso, as chuvas, que são um alento
para o sertanejo e transbordam - sangram, como di
zemos no Ceará - os açudes, transformaram-se em
tragédia para o povo pobre da periferia da Capital,
matando outras oito pessoas este ano, a maioria de
las crianças levadas pelas enxurradas. Essa foi uma
conseqüência do não-enfrentamento dos problemas
de saneamento, moradia e adaptação viária para es
coamento das águas.

São ao todo 92 mortes só este ano, que seriam
evitáveis e foram decorrentes do descaso do Estado e
da Prefeitura de Fortaleza com a área da saúde e com
a população de modo geral.

O caso das UTls já é objeto de apuração pelo
Ministério Público. Mas é preciso investigação mais
ampla e profunda envolvendo os demais casos, que
possa vir a responsabilizar os gestores públicos por
essa calamidade e por essas mortes na minha cidade
e no meu Estado.

Sr. Presidente, quero dar duas boas notícias,
em contraposição aos tristes fatos que relatei. O novo
Ministro do STF, Carlos Ayres Britto, nomeado ontem
pelo Presidente Lula, pronunciou-se em defesa do
controle externo do Judiciário. Os novos ares do Su
premo Tribunal Federal nos permitirão fazer a verda
deira reforma do Judiciário, o que não ocorreu na
Constituinte de 1988.

A outra notícia refere-se à criação pelo Ministro
da Justiça, nessa manhã, da Secretaria de Reforma
do Judiciário. S.Exa. nomeou e empossou o Dr. Sérgio
Renault, ex-Secretário de Administração da Prefeitu
ra de São Paulo durante a gestão da Prefeita Luiza
Erundina, para coordenar esse trabalho no âmbito do
Ministério da Justiça.

_____,_'-~".',.,.".;.,., ...,.,.".".,"~, .."",.~, ..,',...... " .._.•_----,~--_.-----
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É fundamental criar milhões de novos empre- interesses dos brasileiros à frente dos defendidos por
gos, o que implicará aumento da arrecadação, e ob- banqueiros concentradores.
servar que, para cada real arrecadado, quase outro Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
real é sonegado. Isso sob a complacência do Gover- O SR. JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ. Sem revisão
no, que não cobra de modo eficiente os empresários do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
retentores das contribuições previdenciárias de seus desta tribuna quero fazer uma cobrança à Ministra
empregados, o que chega bilhões de reais. Benedita da Silva, que esteve no Rio de Janeiro quan-

O próprio Poder Público tem descumprido a sua do do acidente no Rio Paraíba do Sul.
obrigação de contribuir como empregador dos servi- Os pescadores da região de Campos dos Goy-
dores do Estado e jamais prestou contas ou sequer tacazes e cidades vizinhas estão vivendo em estado
discriminou contribuições por ele recolhidas; muito de calamidade, porque até a presente data não rece-
menos informou como foram aplicados esses recur- beram a ajuda prometida pelo Governo Federal por
sos, que assegurariam situação mais confortável intermédio da Ministra Benedita da Silva.
para a Previdência Social se tivessem sido investidos São aproximadamente 6 mil famílias de pesca-
a taxas de rendimentos correspondentes à metade da dores nas regiões de São Francisco do Itabapoana,
taxa de juros dos títulos e da dívida pública. São João da Barra, São Fidélis, Cambuci e Itaocara,

O Governo é também muito benevolente com as carentes de tudo. Somente em São Francisco do Ita-
brutais fraudes que lesam a Previdência e o contribu- bapoana, região de Gargaú, existem 450 famílias em
inte brasileiro. Mesmo sem considerar tudo isso, que, total estado de miserabilidade.
de resto, é obrigação da União para com os servido- Essas famílias vivem do mangue, onde catam
res, a Previdência não tem déficit, porque faz parte da caranguejo e pescados para sua sobrevivência, e es-
Seguridade Social. tão sem dinheiro sequer para pagar contas de água,

Ora, as contribuições para esta são muito mais luz, gás e comprar medicamentos e alimentos.
do que suficientes para assegurar o equilíbrio do sis- Ate agora o Governo Federal nada fez, a não ser
tema como um todo. Entretanto, essas contribuições promessas. E lembro à Ministra que é preciso cumprir
sociais têm sido desviadas da finalidade para a qual o que assumiu com os pescadores.
existem e carreadas para o caixa único do Tesouro, a Basta de discriminação contra o Estado do Rio
fim de pagar indefectíveis juros da dívida pública, tan- de Janeiro, que é o segundo arrecadador da União e o
to da interna, quanto da externa. décimo quarto em repasses federais!

A causa fundamental, portanto, é política. A polí- Além disso, Sr. Presidente, somos lesados com
tica está inteiramente associada à vinculação desta a não-tributação do petróleo na origem. Como exem-
ao sistema financeiro internacional, fonte dos proble- pio do descaso que sofremos, cito uma ponte sobre o
mas que o nosso País vem enfrentando. Rio Paraíba do Sul, cuja obra está paralisada há 15

A matemática é simples, Sr. Presidente: o Go- anos, mesmo fahando apenas o acabamento, urna
vemo brasileiro paga a credores internacionais e a vez que todas as colunas estão prontas - o que de-
seus prepostos nacionais valor equivalente à receita monstra total descaso com o Erário.
tributária da União, tendo, em 2002, pago até mais do O SR. PRESIDENTE (Gonzaga patriota) - O re-
que isso. É claro então que há falta de recursos, ex- gistro de VExa. será encaminhado à Ministra.
pressão tão badalada pelos nossos governantes. A SRA. MIRIAM REID (PSB - RJ. Sem revisão da
Essa expressão existirá sempre e implica educação oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, exa-
ruim, saúde ruim, previdência ruim etc., etc. O que fal- tamente há uma semana foi instalada a Frente Parla-
ta mesmo é coragem dos governantes para pôr fim a mentar de Combate à Evasão Escolar. Por meio desse
essa situação. mecanismo, vamos alertar a sociedade brasileira para a

Coragem para efetuar mudanças reais era o que dimensão e a gravidade do problema de mais de 4 mi-
esperávamos do Governo atual, pois, antes da posse, lhões de crianças, na faixa etária de 4 a 14 anos, e de
seu discurso era menos afinado com o sistema finan- mais de 2 milhões de adolescentes, na faixa etária de
ceiro internacional. 15 a 17 anos. Para que V.Exas. tenham idéia da grande-

Taxar inativos, servidores públicos etc., além de za desse número, ressalto que a população total do
não resolver problema algum, será desastroso para o Uruguai é de 6 milhões de habitantes.
nosso País. Ademais, para nossa decepção, denota É preciso que todos se conscientizem de que o
falta de coragem da parte do Governo para colocar os Brasil tem o correspondente à população de dois Uru-
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guais fora dos bancos escolares. Onde estão essas tros não respondem aos pedidos de audiências dos
crianças? Fatalmente, bem sabemos, ou trancadas Deputados, inclusive dos que compõem a base de
em casa ou nas ruas, expostas a todos os riscos, mui - sustentação do Governo.
tas já se envolvendo com a marginalidade, colocando Essa mesma reclamação foi constante durante
em risco o seu futuro e o País. o Governo Fernando Henrique Cardoso, por parte

Ao se combater violência com mecanismos ins- dos partidos de Oposição. Os Ministros do Governo
titucionais e investimentos maciços para área de re- Lula, que já completa cinco meses, devem mudar seu
pressão, é preciso haver consciência de que medidas comportamento. Afinal, tão importante como ouvir os
preventivas são essenciais para conter esse círculo Governadores é ouvir os Srs. Deputados e Senado-
vicioso. Não adianta aumentar o sistema de atendi- res, que também são eleitos pelo povo brasileiro.
mento aos adolescentes em conflito com a lei por Muito obrigado, Sr. Presidente.
meio de medidas socioeducativas restritivas da liber- O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro-
dade ou até mesmo em regime aberto, se não criar- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
mos na educação instrumento que, acima de tudo, Srs. Deputados, é com tristeza que vejo que o Gover-
motive o aluno a permanecer em sala de aula. no Federal, por intermédio do Ministério dos Trans-

Faço um apelo ao Ministério da Educação, es- portes, não dará conta de resolver os problemas das
pecialmente ao INEP, no sentido de que, no próximo rodovias federais no País.
censo educacional, sejam levantadas as causas da Acredito que estejamos diante do inferno das
evasão escolar. Já temos a dimensão do problema: 6 estradas e que o caos está instalado. Diante do gigan-
milhões de crianças e adolescentes fora da escola. tismo do estrago, haveremos de pensar numa situa-
Não existe como fazer programas efetivos e eficazes, ção nova. Uma nova ordem nas estradas, que não
se as causas do problema não forem combatidas. seja a do atual modelo DNER/DNIT.
Não é possível continuarmos apenas com medidas Esse modelo está completamente exaurido. Pri-
paliativas. Devemos ir à raiz do problema e conter meiro, pela complexidade da instituição. Segundo,
esse grande tumor que afeta a sociedade brasileira. pela falta de credibilidade. Os distritos rodoviários

Por isso, Sr. Presidente, conclamo todas as nada resolvem. Os órgãos fiscalizadores, o Ministério
Sras. e os Srs. Deputados a fazerem esse levanta- Público, a Corregedoria Federal, o Tribunal de Con-
mento em sua base política. tas, os órgãos de controle interno do próprio Ministé-

Em Brasília, hoje e amanhã, está acontecendo o rio, a Agência Brasileira de Inteligência, todos, enfim,
Fórum da UNDIME - União Nacional dos Dirigentes estão de prontidão às portas do Ministério dos Trans-
Municipais de Educação. Devemos aproveitar a opor- portes, instituição marcada pela desconfiança.
tunidade para refletir sobre as causas da evasão e es- A saída é a descentralização e a criação de me-
colar, porque suas conseqüências, já sabemos, são canismo que possa inspirar confiança aos usuários,
irreversíveis e incontroláveis. É preciso haverserieda- nos Municípios e nos Estados. Acredito que pior do
de e a parceria da sociedade brasileira. Vamos enten- que o caos atual não pode ficar. Qualquer outra alter-
der o que está acontecendo por trás desse problema nativa, acredito, será bem-vinda.
e agir antes que seja tarde demais. Cada vez que viajo pela BR-364, em Rondônia,

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprovei- ou ainda pela BR-429 e pela BR-421, lembro-me do Mi-
to ainda para informar à Casa que os quatro Governa- nistro dos Transportes e penso comigo mesmo: "pobre
dores do PSB estão em Brasília, a fim de participar de Ministro!'. Épreciso extraordinária coragem para supor-
reunião com toda a bancada, onde discutiremos a po- tar toda essa penitência, essa imensa carga pesada so-
sição a assumir diante das reformas a serem aqui bre os seus débeis ombros. Acredito mesmo, Sr. Presi-
analisadas e a maneira de melhor contribuir para a re- dente, que S.Exa. seja o homem mais lembrado e xin-
solução dos problemas da sociedade brasileira. gado pelos motoristas de todo o Brasil.

Muito obrigada. Resolvi, porém, aliviar a vida do Ministro. Não
O SR. SILAS CÂMARA (PTB - AM. Sem revi- vou mais pedir a S.Exa. audiência nem me dirigir ao

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- seu gabinete, nem por minha iniciativa, nem acompa-
dos, a comunicação entre o Congresso Nacional e os nhando grupo de Parlamentares. Afinal, já sei a res-
Ministérios é importante para o conhecimento das re- posta que obterei em qualquer que seja a situação.
ais necessidades das diversas regiões brasileiras. E Então, seria mera perda de tempo e redundância ou-
este é o calcanhar-de-aquiles do Executivo: os Minis- vir a essa mesma resposta.



Durante o discurso da Sra. Francisca
Trindade, o Sr. Gonzaga Patriota, 10 Suplen
te de Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Confúcio
Moura, 3 0 Suplente de Secretário.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. casam, e, muitas vezes, seus maridos as abandonam
O SR. ANIVALDO VALE - Sr.. Presidente, peço ou ficam desempregados, deixando sobre os ombros

a palavra pela ordem. da mulher a responsabilidade de sustentar o lar.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Tem No Brasil, cerca de 26% dos domicílios são che-

V. Exa. a palavra. fiados por mulheres; no Sul, 22%,0 que demonstra
O SR. ANIVALDO VALE (PSDB - PA. Sem revi- que, no Nordeste, devido à saída dos maridos em

são do orador.) - Sr. Presidente, encaminho à Mesa busca de emprego, mais mulheres ficam no lar para
requerimento indicando ao Ministério da Educação a cuidar dos filhos.
inserção do tema Amazônia, em caráter obrigatório, Sr. Presidente, segundo a Organização das Na-
nos conteúdos escolares que integrem os currículos ções Unidas, no mundo, 70% das mulheres se encon-
de todos os níveis de ensino. tram em situação de miséria ou pobreza. Esses da-

Muito obrigado. dos nos indicam que a pobreza é feminina e que não
O SR. ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO - Sr. existe possibilidade de inclusão social sem tratarmos

Presidente, peço a palavra pela ordem. a miséria que assola a mulher no Brasil e no mundo.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Tem Por reconhecermos a necessidade de políticas

VExa. a palavra. inclusivas e afirmativas, estamos apresentando à Câ-
O SR. ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO mara dos Deputados e ao Governo Lula proposta de

(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ política de inclusão da mulher no mercado de trabalho
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apresento à por meio de incentivo fiscal para as empresas que
Casa proposição com vistas a inserir no Livro dos He- aceitarem nas frentes de trabalho mulheres que chefi-
róis da Pátria os nomes dos brasileiros General Couto am o lar.
de Magalhães e Almirante Barroso. Sr. Presidente, trata-se de política inversa àque-

As histórias do Almirante Barroso e do General la que se fez historicamente no Brasil. Antigamente,
Couto de Magalhães merecem ser relembradas. para a mulher ter acesso a um posto de trabalho, era

Muito obrigado, Sr. Presidente. necessário apresentar atestado de ligadura de trom-
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) _ Con- pa. Isso aconteceu muito neste País, especialmente

ceda a palavra à Sra. Deputada Francisca Trindade no Nordeste.
A SRA. FRANCISCA TRINDADE (PT _ PI. Sem Temos necessidade de ter políticas de amplia-

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- ção dos direitos da mulher. Precisamos reconhecer
putados, antes de mais nada, dirijo-me ao povo brasi- que não é admissível que programas sociais neste
leiro, especialmente à comunidade negra, para sau- País não tenham a mulher como centro. Somos a mai-
dar o Presidente Lula pela acertada decisão de indi- oria no mundo e no Brasil. Somos nós que geramos
car um negro para o cargo de Ministro do Supremo vidas, que temos a responsabilidade cuidar dos filhos
Tribunal Federal. e de impedir que eles se tornem mendigos, prostitu-

Éa primeira vez na história do Brasil que um go- tas ou marginais.
vernante toma essa decisão abertamente, reconhe- Precisamos romper com o neoliberalismo que,
cendo necessário corrigir distorções e incluir efetiva- infelizmente, ainda impera neste País.
mente os negros e negras desta Nação nos espaços Essa é a proposta que apresentamos para ser
do Poder. Isso é ainda mais importante quando Justi- debatida na Câmara dos Deputados, uma proposta
ça do País anda cada vez mais distantes do povo. de política pública para o Ministério do Trabalho e

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero para a Secretaria Nacional dos Direitos da Mulher.
também apresentar à Casa projeto de autoria da De- Tenho certeza de que, nesta Casa, nós, mulhe-
putada Maninha, do PT do Distrito Federal, e minha res, vamos nos sentir muito felizes com a aprovação
em que propomos a inclusão e a afirmação das mu- da matéria.
Iheres brasileiras na política nacional. Fizemos essa Era o que tinha a dizer.
proposição com base nos inúmeros dados que ex
pressam a realidade concreta das mulheres que che
fiam lares no Brasil.

Nossa realidade traduz sofrimento: 25% da popu
lação feminina deste País é obrigada a administrar a
casa e a sustentar sozinha os filhos. Essas mulheres se
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O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Con- rumo preciso ou o dinheiro vai continuar saindo dos
cedo a palavra ao Deputado Carlos Santana. cofres públicos e não atingindo a quem queríamos".

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revi- O Presidente está coberto de razão, mas infeliz-
são do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar que mente esta não vem sendo a prática de seu Governo.
às 15h será instalada a primeira CPI desta Legislatu- O Programa Fome Zero, apresentado como programa
ra, a CPI da Máfia do Combustível. de inclusão social no Brasil, por enquanto é apenas

Aproveito a oportunidade para elogiar o Presi- iniciativa isolada do Governo Federal.
dente Lula pela indicação do primeiro negro a ocupar Distribuir cartão de crédito possibilitando ao ex-
uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o que para c1uído uma renda mensal mínima não significa inclu-
nós é motivo de orgulho. Dessa forma, reparamos as são social; significa criar uma dependência talvez tão
injustiças cometidas contra a raça negra no País. perversa quanto a falta dessa renda mínima.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Inclusão social é sinônimo de oportunidades.
O SR. LEODEGAR TISCOSKI (PPB _ SC. Pro- Oportunidade de educação para quem está fora da

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e escola; oportunidade de saúde para quem não conse-
Srs. Deputados, em todas as sociedades do mundo, gue acessá-Ia; oportunidade de trabalho para quem
especialmente nos países mais pobres, convivem não está trabalhando; oportunidade de acesso à terra
dois segmentos humanos muito distintos: o segmento para o agricultor sem terra; oportunidade de habita-
dos incluídos, ou seja, o segmento integrado pelas ção para quem não tem um endereço; oportunidade

de comer para quem está passando fome.
pessoas que têm acesso aos ganhos sociais, e o seg-
mento dos excluídos, das pessoas que não tiveram Não há Governo que, sozinho, consiga gerar
oportunidades e vivem à margem de qualquer benefí_ essa gama de oportunidades capazes de incluir as
cio social. pessoas nos benefícios do progresso social. O cami-

nho para alcançar esse objetivo é unir os esforços dos
Agregar os excluídos ao grupo dos incluídos é diferentes âmbitos de Governo e dos diferentes seg

desafio que todos os governos se impõem, indepen-
mentos sociais, de sorte a gerar uma sinergia que en-

dentemente do nível de desenvolvimento do respecti- volva todo o País na busca do objetivo maior da inclu-
vo país. Particularmente no Brasil, país campeão das são social.
desigualdades sociais, a inclusão social é tarefa que É preciso que o Governo Federal, os Governos
precisa contar com o trabalho e a solidariedade tanto Estaduais e os Governos Municipais se dispam das
dos diferentes níveis do Governo quanto da socieda- vaidades políticas e busquem parcerias necessárias
de como um todo. para elevar a eficiência e a eficácia na implementação

Há algum tempo, os cientistas sociais brasilei- de seus programas sociais.
ros constataram que, apesar dos vultosos investimen- É preciso capacitar o Poder Público Municipal
tos que o País promove em programas sociais, as de- para a gestão de programas sociais. Os Municípios
sigualdades não se reduzem; pelo contrário, elas ten- mais pobres do Brasil não ostentam essa triste condi-
dem a aumentar. A pergunta que se faz acerca da ra- ção apenas porque sua população é pobre. Eles es-
zão dessa evidência encontra respostas quase unâni- tão nessa situação também por deficiências da admi-
mes: os investimentos sociais no Brasil beneficiam, nistração municipal. É preciso corrigir essas deficiên-
na prática, sempre as mesmas pessoas. Em outras cias, habilitando as Prefeituras Municipais ao exercí-
palavras, no combate à exclusão social, o Brasil não cio de um Governo mais eficiente.
consegue alcançar a ponta do sistema. É preciso induzir as organizações sociais à ges-

O Presidente da República, em recente encon- tão de programas de geração de oportunidades de
tro com entidades nacionais e internacíonais que de- trabalho e renda, como, por exemplo, o microcrédito;
senvolvem projetos de inclusão social, reconheceu é preciso estimular a constituição de cooperativas de
que os 7 bilhões que o Governo Federal aplica na im- trabalho, de associações de artesãos e de tantas ou-
plementação das políticas sociais não contemplam o tras iniciativas que existem por este País afora, e que
objetivo de distribuir renda. E, nas palavras do Presi- só não se multiplicam porque lhes falta um mínimo de
dente, isso ocorre porque não há integração entre as apoio por parte dos órgãos públicos.
ações da União, dos Estados e dos Municípios. De Em Santa Catarina temos uma fantástica expe-
acordo com o Presidente, "ou nós combinamos o jogo riência com o microcrédito. São 16 organizações
com os Estados e as Prefeituras e projetamos dar um não-governamentais que já viabilizaram mais de 20
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mil financiamentos para igual número de microempre- A eficácia do discurso de Jairo Maia decorre do
endedores, envolvendo recursos superiores a 60 mi- fato de que ele representa um líder que as pessoas
Ihões de reais. Mas, acreditem, o BNDES não aportou tendem a procurar. E, investido da figura de ídolo, ele
um centavo a essa iniciativa do Governo do Estado. formou um público fiel e cativo.

O Programa Fome Zero é uma feliz iniciativa do Além de tocar belas músicas, seu programa tem
Presidente Lula. Mas ele corre o sério risco de não al- variado leque de prestação de serviço. Pessoas desa-
cançar seus objetivos se não contar com a parceria parecidas são encontradas por sua equipe, pedidos
das organizações locais. Não há Município neste País para doação de sangue são atendidos e muitas vezes
que não tenha suas iniciativas voltadas à inclusão so- ~alv~ram vi?as. E ainda há o.fam~so "Telefone da So-
cial. Então, por que criar novas estruturas para fazer hdanedade , que todos os dias ajuda dezenas de fa-
exatamente aquilo que outras organizações já fa- mílias pobres e doentes.
zem? Por que não agregar os recursos federais a es- São 42 anos de serviço comunitário, auxiliando
sas experiências já vitoriosas? o Poder 'público, que muitas vez.es se ~entiu incapaz

Pelo visto, a administração pública federal preci- de soluclona~ problemas qu~ Jairo Mal~ resolve co~
sa ouvir o Presidente Lula com mais atenção. E seguir p?uca~ e meigas palavras, ditas por meio de seu ma-
sua orientação, agregando os Estados e os Municípi- glco mlcrofon~. , .
os em todas as iniciativas do Governo Federal volta- Sr. PreSidente, e com cannho que, em nome do
das à inclusão social. povo capixaba, expresso nossa gratidão pela contri-

Muito obrigado. buiç?? que Jairo M_aia,vem prestando ao Estado ~

O SR PRESIDENTE (C f " M ) _ S Esplrlto Santo. E nao e apenas um formador de OPI-
. on UCIO oura raso e._ d' I' d b -

S Pa I t . d 15h n1ao, mas um ra la Ista e om coraçao, que ama o
.rs. r,ame~ ares, como ~os ~proxlmamos ~s e seu povo e respeita a todos com igualdade.

ainda ha muitos oradores inscritos, concederei a pala- E - d d'•. , - f
S P ria t Orl ndo D

. P t ste campeao e au lenCla, porem, nao az seu
vra aos rs. a men ares a esconSI, as or .. .
R' Id J - F Va G . f E . trabalho SOZinho ou Isoladamente. Recebe Integral

elna o~. ~o ontes e nessa razzlo In.. m se~U1- apoio da Rede Gazeta de Comunicação e de sua efi-
da, pe~mltlrel que?s Srs. Deputados qu~ assim o qUlse- ciente equipe. Devo registrar ainda que, como sem-
rem deem como hdos os seus pro~u~lamentos. pre, ao lado de um grande homem, há sempre a gran-

O SR. PRESIDENTE (Confuclo. Moura~ - Con - deza de uma mulher. Refiro-me a Maria Claydes Dalla
cedo a palavra ao nobre Deputado Nllton Baiano. . Maia, que dedica a vida aos filhos, Jairo Maia Júnior e

O SR. NILTON BAIANO (PPB - ES. Pronuncia o Eduardo Dalla Maia.
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Portanto, Sr. Presidente, enfatizo a importância
putados, na última quinta-feira, 10 de maio, o rádio no do trabalho desse comunicador e registro, por meio
Espírito Santo fez festa para comemorar os 42 anos deste pronunciamento, a felicidade de todos os ouvin-
do Programa Jairo Maia. A valorização do ouvinte é a tes pelos 42 anos do melhor programa de rádio do
razão principal para a tão longa existência desse, que Espírito Santo.
chegou à marca dos 15.330 programas ininterruptos. Parabéns, Jairo Maia e equipe!

Nascido em Bom Jesus do Norte, na divisa do O SR. MAURíCIO RABELO (PL - TO. Sem revi-
Espírito Santo com o Rio de Janeiro, Jairo Gouveia são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Confúcio
Maia começou efetivamente a trabalhar, em 1961, na Moura, querido conterrâneo de Dianópolis, Estado de
Rádio Espírito Santo, passando ao longo dos anos pe- Tocantins, Sras. e Srs. Deputados, desejo prestar pe-
las rádios Capixaba, Vitória e, atualmente, ocupando quena homenagem pessoal que, acredito, também
todo o horário matutino, Gazeta. Trata-se de carreira reflete o sentimento dos nobres colegas da Casa.
marcada pelo sucesso e pela liderança de audiência. Registro a minha admiração a um servidor da

Chama atenção neste excelente profissional o Câmara dos Deputados que nos tem brindado com
fato de o seu programa ser dirigido para um público sua competência e dedicação. Refiro-me ao ilustre
formado basicamente de empregadas domésticas, Secretário-Geral da Mesa, Dr. Mozart Vianna de Pai-
assalariados de baixa renda, donas de casa e gente va. Seja para os mais antigos nas lides parlamenta-
simples da comunidade capixaba. Nos seus 42 anos res, seja para os que há pouco aqui chegaram, esse
de existência, esse espaço não sofreu grandes altera- nome dispensa qualquer apresentação.
ções, e Jairo continua sendo um apresentador amigo Todos conhecem o Dr. Mozart, têm-no como alvo
dos ouvintes. de estima e de respeito profissional e, de alguma forma,
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já se valeram do seu notório saber. Grande homem e no País, é muito importante, mas necessitamos - e não
funcionário público, o Dr. Mozart já está nessa função é de hoje - mapear os setores em que se pode investir
há nove anos, prestando-nos valiosa colaboração. para incentivar a geração imediata de emprego.

Facilitando, agilizando, simplificando o que por ve- Muito provavelmente, um dos grandes erros que
zes é desmedidamente complicado, correndo de um temos cometido tem sido o de olhar para o Brasil ape-
lado para outro, o Dr. Mozart Vianna de Paiva faz parte nas com a visão que os especialistas em economia
do que há de melhor no proscênio da atividade legislati - chamam de "macro", ou seja, ver a economia como
va. Nem sempre visível para os que ignoram os procedi- um todo, sem particularizar nenhum segmento. Esse
mentos internos da Casa, mas sempre alcançável para procedimento pode estar impedindo o Brasil de de-
quantos necessitarem, a figura do Dr. Mozart represen- tectar condições de crescimento do nível de emprego
ta a mais genuína prata da Casa. Servidor de muitos em vários setores, o que poderia contribuir para a re-
dons, sua exação, habilidade, lisura, seriedade, diligên- dução do número de desempregados.
cia ponderação, capacidade de trabalho e segurança A criação de grupos de trabalho que reúnam in-
quanto aos assuntos que lhe são de alçada o tornam formações de diversas regiões do País pode ser o pri-
um paradigma no serviço público. meiro passo para mudar essa visão. Agricultura, side-

Na Câmara dos Deputados, destaca-se sua ex- rurgia, indústria naval, turismo, enfim, há uma gama
periência invejável, sua intimidade com as rotinas do de segmentos do setor produtivo nacional que pode
Parlamento, o que não é apenas fruto do tempo - por- receber uma atenção especial do Governo. Não basta
que o tempo, sozinho, pouco realiza para quem não ter inflação sob controle e dólar a uma cotação racio-
sabe aproveitá-lo -, senão principalmente resultante nal para considerar resolvidos os problemas do País.
da combinação de diversos méritos. Estabilidade é fundamental, mas ela só se com-

Não por acaso, ocupa a função há mais de nove piementa se houver crescimento do nível de emprego.
anos, desde março de 1994. Professor de Língua Por- Por que a crise na Previdência se aprofundou com o
tuguesa, Mozart Vianna de Paiva é um humanista por agravamento do déficit? Porque, entre outras razões,
formação. Isso, longe de dúvida, tem contribuído para o bolo dos que contribuem para a seguridade social
os êxitos que colhe seguidamente, nos quais sobrele- não cresceu. Ao contrário, diminuiu em razão do de-
va a facilidade com que se relaciona com tão vasto, semprego. Esse exemplo, por si só, dimensiona a im-
complexo e díspar universo, por vezes incompreensí- portância que o emprego tem não apenas para o tra-
vei aos menos atentos, que constitui a Câmara dos balhador, mas para o equilíbrio das contas da Previ-
Deputados. dência.

Fora daqui, o Dr. Mozart é palestrante conceitu- Os condutores da economia precisam levar em
ado, profissional de larga atuação no meio acadêmi- conta que tão importante quanto a visão macro que os
co, cujo reconhecimento se constata nas diversas norteia é o conhecimento do potencial de cada região e
condecorações e homenagens que tem acumulado. das possibilidades de cada setor para crescer e gerar

Não se concebe, portanto, Sr. Presidente, que emprego e renda em todos os cantos do Brasil.
esse reconhecimento não encontre, intramuros, a De nada adiantará criar condições mais propíci-
merecida ressonância. as ao desenvolvimento e ao crescimento econômico

Em nome de todos os Deputados que usufruí- se não houver atenção para fatores aparentemente
mos de seu belo trabalho, do povo tocantinense e de menores, mas que podem proporcionar grande con-
todo o Brasil, parabenizo o Dr. Mozart, mineiro que tribuição ao crescimento do número de trabalhadores
veio para Brasília para ajudar os Parlamentares. com carteira assinada.

Parabéns pelo trabalho desempenhado, Dr. Mo- A equipe econômica do Governo parece acredi-
zart Vianna! tar que apenas com estabilidade e juros decentes ha-

Muito obrigado, Sr. Presidente. verá mais investimentos e, conseqüentemente, mais
O SR. CARLOS NADER (PFL - RJ. Sem revisão empregos. Não é bem assim. O Ministro Palocci, mé-

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dico e ex-Prefeito de Ribeirão Preto, uma das grandes
qualquer pesquisa sobre a expectativa do povo brasilei- cidades de São Paulo, deve ter em mente que, se
ro haverá de ter o emprego em primeiro lugar. Gerar 110- abandonar a visão que o cargo de administrador mu-
vos empregos é o grande desafio não somente do Bra- nicipal lhe proporcionou, estará se distanciando da
sil, mas de todas as nações do mundo. Cuidar da esta- realidade e contribuindo para retardar o crescimento
bilidade econômica, como vem sendo feito há oito anos da empregabilidade no País.



Tudo isso, Sr. Presidente, sem que o campo te
nha sido realmente levado a sério como uma alter
nativa econômica. Conforme relata a reportagem da
Veja, em 2002 uma equipe de técnicos do governo
americano passou meses no Brasil visitando as áre
as de produção, fazendas e indústrias. Eles concluí-

"Este ano o Brasil irá colher uma safra
recorde de 115 milhões de toneladas de
grãos, contra 98 milhões do ano passado.

Em 2002, o PIB do agronegócío cres
ceu 8%. No mesmo período, a economia
como um todo cresceu apenas 1,5%.

O agronegócío é responsável por 30%
de todo o PIB do Brasil.

O superávit de exportações do setor
este ano será de 20 bilhões de dólares. Pela
primeira vez na história o Brasil vai exportar
mais soja do que os Estados Unidos".
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Estamos perdendo tempo com a falta de conhe- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 9
cimento do potencial do nosso setor produtivo e da de maio é a vez de o Município de Rio Negro festejar o
falta de planejamento para que diversos segmentos seu aniversário.
possam crescer e gerar empregos. O tempo não pára. No final de 1952, vieram para a região algumas
Cada dia perdido é irrecuperável. Espero que o Go- famílias originárias do Japão. Entre esses colonizado-
verno tenha a capacidade de enxergar que o Brasil res ~ ~~e mais se destacou foi ~assato Matsubara,
deve ser pensado como um todo, sim, mas para que que I~ICIOU.o pov~amento denominado Faca de Pau ~
isso ocorra é preciso conhecer pequenos detalhes depo~s ~roJetou e Implantou o loteamento que deu on-

. . gem a Cidade.que, no conjunto, fazem grande diferença. . . _.
S P 'd t ço a VExa que autorize a di- Alem de se sobressair na produçao mineral,r. resl en e, pe . . . d . d' Ih'l_. com registros e areia, lamante, casca o e argl a,

vulgaçao do meu pronunciamento no programa A Voz R' N b d d P f it' F . C
. 10 egro, so o coman o o re e o ranclsco e-

do BrasIl. zário, também é forte na pecuária e no comércio.
Muito obrigado. . Todas essas comunidades surgiram em decor-
.0 SR: MURILO ZAUITH .(PFL - MS. Pronuncia o rência da expansão demográfica e da necessidade de

seguinte discurso.) -: Sr. Presidente, Sras. e Srs. D~- serem abertas novas perspectivas para o desenvolvi-
putados, ocupo a tnbuna desta Casa para encaml- mento regional e merecem o nosso respeito e a nossa
nhar, em nome do Parlamento brasileiro, nossos cum- consideração, pela importância que traduzem em for-
primentos às autoridades e à população dos Municí- ma de mais divisas para o crescimento do Estado.
pios de Anastácio e Iguatemi, no meu Estado, Mato Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Grosso do Sul, que comemoram aniversário de O SR. LEANDRO VILELA (PMDB - GO. Pro-
emancipação político-administrativa neste 8 de maio, nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
e também do Município de Rio Negro, que aniversaria Srs. Parlamentares, gostaria de cumprimentar a revis-
em 9 de maio. ta Veja pela oportuna reportagem em que retrata a

A história de Anastácio está intimamente ligada importância da agricultura para o País. Sob o título
à de Aquidauana, tradicional Município da região do Agricultura, o motor que impulsiona o Brasil, a revista
Pantanal, às margens do rio do mesmo nome. Funda- mostra que as boas notícias da economia nacional
do em terras da Fazenda Santa Maria, futuramente vi- vêm deste setor, e lembra o que eu tenho repetido
ria a se elevar à categoria de cidade. nesta tribuna: que os indicadores positivos foram

Ao comemorar seu aniversário no dia 8 de construídos a despeito do descaso dos Governos.
maio Anastácio comemora também o fato de ser o Vejamos alguns números publicados pela revista:,
maior produtor de abacaxi de Mato Grosso do Sul, o
quinto maior produtor de bananas e o terceiro produ
tor de laranjas do Estado. O Município se destaca ain
da no setor da pecuária.

Nossos cumprimentos ao Prefeito Nildo Alves
de Albres.

Já o Município de Iguatemi, Sr. Presidente, nas
ceu a partir da Colônia Militar de Iguatemi, destruída
pelos espanhóis comandados por D. Agostinho Fer
nandes de Pinedo, Governador do Paraguai no come
ço do século passado. A primeira casa comercial ali
edificada pertenceu ao fundador do povoado, Fran
cisco Fernandes Filho.

Iguatemi, sob a administração do Prefeito Lídio
Ledesma, que tem a responsabilidade de conduzir os
destinos da sua comunidade, destaca-se como forte
produtor de lã, grande produtor de café e ainda detém a
terceira criação de jumentos do Estado. Tarri:>ém na
área pecuária o Município tem importante participação.
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ram que o futuro da expansão agrícola no Brasil cresceu apenas um e meio por cento, o crescimento do
está sendo subestimado pelos setores oficiais. PIB agrícola foi de 8%. O superávit nas exportações do

Está mais do que na hora, portanto, de se rever as setor esse ano será de 20 bilhões de dólares.
políticas para o campo. Como bem disse o Ministro Ro- É a agricultura que tem sustentado os índices
berto Rodrigues, potências industriais como a França e positivos da nossa economia. E tudo isso a despeito
os Estados Unidos também são também agrícolas. To- da falta de apoio oficial e do descaso de sucessivos
dos nós aprendemos desde cedo que, quando a agri - governos. Um dos exemplos clássicos desse descaso
cultura vai bem, toda a economia recebe benefícios.

. é o estado lastimável da malha rodoviária, que penali-
E preciso estabelecer prioridades porque existe za o produtor. De acordo com a Confederação Nacio

muito a ser superado. Um dos grandes desafios, corre-
nal dos Transportes, 80% das rodovias encontram-setamente apontado pela matéria, será enfrentar a ques-

tão dos subsídios agrícolas pagos pelos países ricos. em situação precária.
Europa, Estados Unidos e Japão gastam 100 bi- Parte significativa da colheita perde-se por estra-

Ihões de dólares por ano em subsídios. Barreiras al- das esburacadas. Gastos elevados com manutenção
fandegárias impedem o produto brasileiro de avançar de frotas oneram os custos de produção, avançam so-
no mercado externo. O custo de produção do arroz no bre o lucro do produtor e tiram a competitividade do pro-
Japão é um dos mais altos do mundo. Mesmo assim, duto brasileiro. A produtividade do nosso transporte ro-
o país cobra uma taxa de 1.000% para a entrada de doviário é 5 vezes inferior à do sistema americano. O ín-
arroz estrangeiro. A carne brasileira chega aos portos dice de acidentes nas rodovias brasileiras é 70 vezes
europeus custando cerca de 2 mil dólares a tonelada. maior do que nos países escandinavos.
Para sua entrada, pagam-se taxas que elevam o pre- A falta de recursos para recuperar a malha viária
ço para 5 mil dólares. do País é um problema, eu reconheço. Mas é preciso

Desde que os países começaram a fazer acor- ter em mente que governar, antes de tudo, é estabele-
dos comerciais globais, após a Segunda Guerra cer prioridades. Diante de tão fortes estatísticas, tor-
Mundial, as tarifas alfandegárias para produtos in- na-se uma insensatez não tratar esse assunto com
dustrializados caíram de 40% para 2%. No caso dos prioridade. Épreciso ter vontade política para resolver
produtos agrícolas nada mudou. Por aí se vê que, o problema.
além de investimentos internos, a batalha diplomáti- Uma das soluções para essa tragédia é a vincu-
ca torna-se prioritária. lação da Contribuição de Intervenção no Domínio

Não é possível desconhecer tamanho potencial Econômico - CIDE aos investimentos em transporte.
econômico e financeiro na tarefa de se construir um Ela foi criada para isso, mas acabou desvirtuada em
país mais justo, mais digno, mais competitivo e com função de vetos do ex-Presidente Fernando Henrique
mais oportunidades. ao projeto que regulamentava o imposto. A CIDE pas-

Por isso, mais uma vez cumprimento a revista sou apenas a ajudar o Governo a cumprir suas metas
Veja pela reportagem. Na medida em que importan- com o FMI. Como se já não bastasse a CPMF, criada
tes meios formadores de opinião passam a expressar para socorrer a Saúde, e que teve o mesmo fim.
essa verdade inquestionável, fica mais fácil conven- Não estou aqui a pregar, ingenuamente, o
cer o Governo a adotar medidas que aprimorem os não-cumprimento de acordos internacionais. Mas tão
ganhos brasileiros na exploração do agronegócio. somente lembrando que é preciso também priorizar o

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não é a desenvolvimento interno. Se antes da CIDE o Gover-
primeira vez que subo a esta tribuna para falar sobre no já cumpria os compromissos com o FMI, por que
agricultura. Nem tampouco é por acaso que tantos
Parlamentares defendem o setor, embora nem sem- também este imposto?
pre nós tenhamos conseguido sensibilizar governos Não é plausível que a nossa economia continue
para os problemas a serem superados. estrangulada e que brasileiros morram nas estradas,

Os números falam por si. Quando o assunto é se o imposto que pode garantir condições seguras de
este, as estatísticas se sobrepõem aos argumentos, de- tráfego já foi criado. Estima-se, somente para este
ixando claro o quanto há de se fazer pelo agronegócio ano, que mais de R$ 10 bilhões sejam arrecadados
no Brasil e quanto o País tem a ganhar com isso. com a CIDE. Exatamente a quantia que, de acordo

A agricultura é responsável por 30% do PIB brasi- com o Ministério dos Transportes, seria necessária
leiro. No ano passado, enquanto a economia do País para arrumar todas as rodovias do Brasil.



E a criancinha perguntou:

- Que nome tem esse anjo?

E Deus respondeu:

- Pode chamar de mamãe.

- Terás.
- Quando eu tiver fome, alguém vai

me alimentar?
- Terás um anjo para te alimentar.
- Quando eu sentir vontade de ouvir

de ti alguma coisa, terei alguém que faça
isso?

- Esse anjo falará de mim para ti.

A nossa homenagem às nossas colegas de Ple
nário e a todas as mães do Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os atos
de violência praticados na cidade do Rio de Janeiro
nesses últimos dias demonstram que a criminalidade
alcançou um novo patamar em sua escalada de ame
aças à sociedade brasileira.

Já há muito tempo, assistimos calados a atos de
violência e à criminalidade que vitimam mais de 40 mil
brasileiros anônimos por ano. São mais de cem por
dia, em sua grande maioria negros, pobres, jovens,

Maio de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOSpEPUTA~OS Q~!nta-fei~~_ª__J..!!~ª_!

Ou seja, com apenas um ano de arrecadação moradores de alguma periferia distante e inóspita,
da CIDE é possível resolver todo o problema do trans- que até evitamos conhecer.
porte rodoviário no País. Seria de esperar que, numa sociedade sadia, o

O Governo Lula afirma não ser contrário à vin - assassinato sistemático e continuado de tantos jo-
culação de parte da CIDE à infra-estrutura de trans- vens fosse percebido como uma tragédia nacional, tal
portes. O mesmo já ouvi do Ministro Anderson Adau- como uma agressão covarde cometida por algum ini-
to. É preciso então que esse projeto saia das boas in- migo externo, portanto, capaz de despertar a indigna-
tenções para a prática. Governo e Congresso preci- ção geral e de mobilizar todos os recursos disponíveis
sam ser céleres na elaboração de um novo regula- no sentido de pôr imediatamente um termo a esta
mento para o imposto dos combustíveis. mortandade, considerada inadmissível por qualquer

Se com todos os seus problemas o agronegócio critério de avaliação civilizado.
tem sustentado a economia brasileira, certamente o Infelizmente, Sr. Presidente, não é o que aconte-
ganho será muito maior se for dado ao setor o mínimo ce: o desaparecimento prematuro dessas vítimas e o
para crescer. E parte deste mínimo, certamente en- sofrimento de suas famílias não nos sensibilizam, não
contra-se no conserto da vergonha que são as estra- geram interesse sequer para que suas mortes sejam
das federais no Brasil. registradas nos jornais diários.

Muito obrigado. No entanto, Sr. Presidente, como já adiantamos,
O SR. PASTOR REINALDO (PTB - RS. Sem re- isto é passado. Hoje continuamos a perder a cada ano

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- toda a população de uma pequena cidade.
tados, gostaria de fazer menção ao Dia das Mães, no Mas há algo novo no quadro da violência e da
próximo domingo, contando uma rápida história. criminalidade.

Uma criança, às vésperas de nascer, perguntou O Estado e a sociedade se deparam com um
a Deus: novo interlocutor, um interlocutor diferente, que nos

- Para onde vou terei segurança? encara, confiante e desafiante, do outro lado da linha
que separa a legalidade da ilegalidade. Já não o move

Deus disse: um ganho incerto a ser rapidamente desperdiçado
em shoppings, motéis e bocas-de-fumo, mas a de
monstração arrogante de seu poder diante de um
Estado reduzido às mesmas dimensões dos demais
adversários com quem disputa a primazia no crime
organizado.

Esse novo interlocutor, Sr. Presidente, está
consciente da superioridade de sua tropa de solda
dos descartáveis e bem armados contra policiais mal
organizados, mal pagos e mal armados.

Esse novo interlocutor está consciente de que
os seus interesses estão muito bem guardados pela
fidelidade canina de peões diplomados, pagos a peso
de ouro, que circulam com desenvoltura profissional
pelos tapetões dos bancos e dos tribunais.

Esse novo interlocutor está consciente de que
pode tratar com o administrador público e com o julga
dor, como num balcão de oportunidades, onde as fa
cilidades são negociadas a preços de mercado e as
dificuldades são removidas à bala.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, acredita
mos que as instituições judiciais, legais e policiais vi
gentes não estão à altura do desafio proposto por
este novo patamar da criminalidade, como, aliás, já
não estavam à altura dos desafios apresentados pe
los ladrões de galinhas. Não vislumbramos qualquer
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possibilidade de êxito nesse confronto desigual se- O que não queremos é que aos ouvidos do Pre-
não mediante três atitudes a serem tomadas pelo sidente só sejam levadas notícias de que a Previdên-
Estado, em caráter de urgência. Em primeiro lugar, cia é deficitária e que, para salvá-Ia, temos de fazer
capacitar e organizar todos os seus instrumentos ins- uma reforma apressadamente, contrariando toda a
titucionais em direção ao objetivo comum. Em segun- história do nosso partido.
do, promover a cooperação inteligente nos diferentes Sou membro da Comissão de Constituição e
níveis da administração no sentido de sufocar o poder Justiça, mas já anunciam a minha saída ainda nesta
do crime organizado. E, em terceiro lugar, derrubar to- tarde, porque me manifestei contrariamente à cobran-
das as barreiras das vaidades e dos corporativismos ça de contribuição previdenciária dos inativos. Aliás,
que contaminam as instituições policiais e judiciais. essa foi a posição do meu partido ao longo de uma

O crime organizado já estabeleceu um sólido história de doze anos. Três anos atrás, nessa mesma
embasamento em pelo menos duas Unidades da Fe- Comissão, sete Parlamentares do PT sabiamente,
deração e desafia a União pelo domínio do restante analisando a Constituição de 1988, por meio de voto
do País. Acreditamos que temos todas as razões para em separado, manifestaram-se contra a contribuição
torcer pela vitória do País contra o crime e nela apos- previdenciária dos inativos, por considerá-Ia inconsti-
tar, mas, para tanto, esperamos que se passe rapida- tucional e confiscatória.
mente da fase das bravatas para a fase das ações. Serei fiel ao meu partido, serei fiel àqueles sete
Que se arrastem às barras dos tribunais não apenas Deputados que em 1999 votaram contra a cobrança
peões e bagrinhos, mas também e principalmente os dos inativos, porque nada mudou. A Constituição é a
capos de terno e gravata que se encastelam nas co- mesma, é a de 1988. Não posso trair a história de bra-
berturas dos bairros nobres deste Brasil. vos Parlamentares, principalmente a do Prefeito da mi-

Era o que tinha a dizer. nha Capital, o brilhante ex-Deputado Marcelo Déda,
O SR. JOÃO FONTES (PT - SE. Sem revisão que também se manifestou contrariamente à referida

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cobrança, porque entendia, à luz da Constituição, tra-
povo do Brasil que nos acompanha por intermédio da tar-se de medida confiscatória e inconstitucional.
TV Câmara, aproveito a oportunidade para agradecer Estamos assistindo, Sr. Presidente, a algo inusi-
publicamente ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tado: companheiros nossos são punidos, retirados de
a feliz idéia de, ontem, no meu Estado, anunciar a in- Comissões, simplesmente porque divulgam idéias
dicação, para Ministro do Supremo Tribunal Federal, contrárias à proposta, simplesmente porque querem
do ilustre sergipano Carlos Ayres Britto, homem com- contribuir para aperfeiçoar, em nome da história do
petente, de vasta cultura e moral ilibada, conhecido Partido dos Trabalhadores, a proposta apresentada,
não só em Sergipe, mas em todo o Brasil e - por que para que ela não implique prejuízo aos servidores pú-
não dizer? - no mundo. blicos e que, no futuro, não destrua a Previdência So-

Aproveito também para agradecer publicamente cial do País.
ao Presidente Lula por ter nomeado para o Tribunal Sr. Presidente, estamos solidários às compa-
Regional do Trabalho da 20a Região o Dr. Augusto nheiras Deputada Luciana Genro e Senadora Heloísa
César Leite de Carvalho, competente juiz sergipano. Helena e aos companheiros Deputados Lindberg Fa-

Ontem, em Sergipe, o Presidente Luiz Inácio rias e Babá.
Lula da Silva pediu aos Parlamentares e aos presi- Quero dizer ao Presidente da República, Sr.
dentes de partido que acreditassem ter uma solução Luiz Inácio Lula da Silva, que tome cuidado com
mágica para os problemas da Previdência Social que aqueles que agora montam na garupa do PT, porque
a apresentassem. Não vou apresentar proposta mági- no futuro eles serão os primeiros a pular fora, como fi-
ca para o Presidente Lula, para o Ministro Ricardo zeram no tempo dos ex-Presidentes Collor de Melo,
Berzoini ou para a equipe econômica do Governo, Itamar Franco e Fernando Henrique.
mas fico muito contente ao constatar que, com isso, o Tenha medo, Presidente Lula, não dos compa-
Presidente nos dá grande oportunidade para, no Con- nheiros históricos, como o Senador Paulo Paim, mas
gresso Nacional, debater com outros companheiros daqueles que se arvoram de "neopetistas" ou de "neo-
que também querem lutar em prol da previdência pú- convertidos" e que agora querem estar ao nosso lado.
blica do nosso País. Aliás, hoje pela manhã, Sr. Presi- Não podemos trair nossa história. Se for para
dente, foi instalada nesta Casa a Frente Parlamentar votar pela cobrança dos inativos, serei mais um Depu-
em Defesa da Previdência Pública. tado que, embora não queira ser expulso do partido,
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defenderá a sua história e os interesses do povo bra- Houve a solicitação do Ministro das Cidades,
sileiro. Olívio Dutra, de arquivamento do projeto que visa fa-

Presidente Lula, estamos ao lado de V.Exa. para cilitar a privatização da água. Aliás, quando se deba-
emprestar-lhe toda a contribuição possível. Somos o tia nesta Casa a privatização, essa foi uma luta que
projeto de mudança! Tome cuidado com aqueles que travamos arduamente em todo o País, pois havia a
buzinam do lado direito, porque o nosso lugar é ao determinação do Governo anterior de privatizar esse
lado esquerdo da história, é ao lado da transformação setor. Hoje estamos arquivando esse projeto, assim
do País em nação onde prevaleça a justiça social. como o da Base de Alcântara, no Maranhão, numa
Que não façamos reformas para beneficiar banquei- clara demonstração de compromisso com a nossa
ros, os vampiros do povo brasileiro, e os que querem soberania e com o povo brasileiro.
apenas macular a nossa História. Esses são importantes sinais do esforço do

Companheiros, lamentavelmente, por meio da novo Governo, que também devem ser considerados.
mídia, temos ouvido falar em tropa de choque. Para Podemos dizer que herdamos um país privatiza-
mim, trata-se de algo só visto durante a ditadura. do, com agências reguladoras que decidem preços

Não quero nem entrar na análise da questão em áreas estratégicas. Elegemos o Presidente Lula,
sob esse prisma. Quero lutar, sim, para que possa- mas ainda não temos o poder; ele ainda se encontra
mos aperfeiçoar a proposta de reforma da Previdên- nas mãos de setores nomeados pelo Governo anteri-
cia; temos de mostrar que esta Casa é soberana, te- or, com mandato fixo, com cláusulas que impedem
mos de mostrar que esta Casa não sofre influência que o novo Governo faça as modificações que deseja.
dos que se locupletaram ganhando dinheiro fácil. Recebemos uma herança de 41 milhões de bra-

Queremos uma reforma tributária que não sileiros sem qualquer benefício de Previdência Social.
transforme a CPMF em imposto permanente! Quere- A culpa não é apenas do Governo anterior, que co-
mos leis que taxem os banqueiros e aqueles que lapi- mandou o País durante oito anos, mas de um proble-
daram o patrimônio do povo brasileiro com as privati- ma estrutural histórico do Brasil. Não houve a neces-
zações! sária seriedade nas reformas anteriores, e as flexibili-

Essa é a nossa contribuição, Presidente Lula. zações da relação capitaVtrabalho só serviram para
Temos a esperança de ainda ser a mudança tão recla- afastar milhares de trabalhadores dos seus direitos.
mada pelo povo brasileiro. Não podemos trair um só Havia o compromisso do Presidente da Repúbli-
sonho do povo que em nós confiou. ca de encaminhar as propostas de reformas tributá-

Muito obrigado, Sr. Presidente. ria, previdenciária, trabalhista, política e - por que
O SR. ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Sem não? - agrária, judiciária, e outras que ainda virão a

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- esta Casa. Temos quatro propostas de reformas e
putados, "faremos primeiro o necessário, depois o dois projetos já em debate
possível, para então chegarmos ao impossível" - fo- Esta Casa recebeu, de forma inédita, propostas
ram essas as palavras do então candidato e hoje Pre- elaboradas a partir de um debate com Governadores
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja eleição foi um e com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e
fato histórico para o nosso País, para a América Lati- Social, que ainda contêm muitas imperfeições, mas
na e para o mundo. cabe a esta Casa aperfeiçoá-Ias, debatê-Ias e corrigir

A mudança de Governo exige a alteração de rumo o que seja possível, a fim de que façamos as melho-
e de projetos. O atual Governo, que está há 120 dias no res reformas para os brasileiros.
comando, já nos deu algumas indicações de mudanças. Estamos vivendo momento histórico em que po-
Não se fala mais em privatização dos Correios. A per- deremos contribuir para mudar o rumo do nosso País.
manecer o modelo do Governo Femando Henrique, no Vêm sendo promovidas mudanças em várias áreas,
primeiro ano deste Governo provavelmente os Correios em vários Ministérios. Apesar das dificuldades decor-
já não seriam mais públicos, assim como não seriam rentes da falta de recursos e da precariedade das ter-
mais estatais o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Fe- ceirizações na máquina pública, o Governo vem tra-
deral e a PETROBRAS, importantes instrumentos de balhando duramente para mudar a realidade.
política pública para o desenvolvimento do País. Prova- Confiamos no Governo Lula e na sua determi-
velmente essas instituições já estariam, neste momen- nação de mudar a realidade brasileira. Discordamos
to, a caminho da privatização. em muitos pontos, mas isso é legítimo. Todos temos o
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direito de expressar e defender nossas opiniões, para mo-nos para o Amazonas a fim de cumprir uma exten-
decidirmos de forma democrática. sa agenda, porém, necessária. Fomos impulsionados

Respeito os Parlamentares que divergem da mi- pelos últimos acontecimentos no Estado do Amazo-
nha opinião. Aliás, esta Casa é o espaço democrático nas, em especial na cidade de Manaus.
onde temos a obrigação de discutir e votar leis para Recentemente foi assassinado, com um tiro na
melhorar a vida do cidadão. Espero que isso esteja nuca, o Presidente do Sindicato dos Vigilantes do
presente na mente de cada Deputado e de cada De- Estado do Amazonas. Um sindicato combativo não só
putada. pela defesa da categoria, mas também pela luta que

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM. vinha travando nos últimos anos contra a presença de
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e empresas clandestinas de segurança no Estado, no-
Srs. Deputados, companheiras e companheiros, an- tadamente em Manaus. Tais empresas são ilegais ea
tes de abordar o assunto que me traz à tribuna no dia maioria delas de propriedade de oficiais da Polícia Mi-
de hoje, não poderia deixar de, publicamente, desta litar e de dirigentes da Polícia Civil.
tribuna, apresentar nossas condolências aos familia- Estivemos em audiência com o Governador do
res, amigos e eleitores de Sérgio Carvalho, bem como Estado do Amazonas, na qual também estavam pre-
à população do Estado de Rondônia, pelo falecimen- sentes o Sr. Secretário Nacional de Direitos Huma-
to desse colega, que pertencia a partido oposto ao nos, Nilmário Miranda; o Secretário de Segurança do
meu, o PCdoB, e que nos últimos quatro anos, foi um Estado, Sr. Júlio Pinheiro; o Secretário de Estado de
grande companheiro neste Parlamento. Justiça, Sr. Lélio Lauria; membros do Ministério Públi-

Sérgio Carvalho, Deputado por Rondônia, era co Estadual; do Ministério Público Federal. Além dis-
uma pessoa simples, mas tinha presença marcante so, também houve a visita de solidariedade que o Mi-
nesta Casa. nistro Nilmário Miranda fez ao Sindicato dos Trabalha

dores em Vigilância.
Tive oportunidade de trabalhar muito próximo a

De todas as atividades realizadas ontem, é imele durante meses, período em que funcionou nesta
portante destacar que o Ministro anunciou a criação

Casa a Comissão que apurou a ocupação ilegal de
de determinada subcomissão nacional que será pre

terras públicas na Amazônia, a conhecida CPI da Gri-
sidida e coordenada por um membro do CDDPH, o Sr.

lagem, cujo Relator era o Deputado Sérgio Carvalho.
A primeira medida tomada por ele na CPI foi exata- Humberto Espíndola. A subcomissão contará ainda

com a participação do Sr. Percilio de Souza Lima
mente a distribuição de tarefas com seus colegas Neto, representante do Conselho Nacional de Direi-
Parlamentares, criando um clima propício às investi- tos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil,
gações. Nosso trabalho não podia ter sido concluído com a presença de representantes do Ministério PÚ-
de outra forma, senão vitoriosamente, como o foi. blico do Estado do Amazonas, do Ministério Público

Apresentamos, ao final, o relatório da CPI da Federal, da Assembléia Legislativa e Câmara de Ve-
Grilagem, e em decorrência disso, apenas no meu readores de Manaus, por intermédio de suas Comis-
Estado, o Amazonas, conseguimos fazer com que o sões de Direitos Humanos. O objetivo da subcomis-
Tribunal de Justiça cancelasse o registro de aproxi- são é acompanhar as investigações e ajudar o Gover-
madamente 50 milhões de hectares de terras públi- no do Estado na investigação do crime organizado e
cas ocupadas ilegalmente. dos grupos de extermínio que, infelizmente, existem

Neste momento, de forma singela, mas muito no Estado do Amazonas e estão infiltrados nos ór-
sincera, apresento as minhas homenagens e as do gãos de segurança pública.
meu partido também ao Deputado Sérgio Carvalho. A visita foi extremamente importante. Estamos
Sem dúvida alguma, S.Exa. foi exemplo para sua fa- certos de que com a boa vontade eo empenho doGo-
mília e para aqueles com quem conviveu. verno Federal, principalmente da Secretaria Nacional

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero fa- de Direitos Humanos, no Estado do Amazonas, resta-
lar sobre a comitiva que se deslocou de Brasília a Ma- beleceremos a ordem e faremos com que os amazo-
naus e da qual fiz parte. Fomos liderados pelo Secre- nenses readquiram a confiança nos órgãos de segu-
tário Nacional de Direitos Humanos, Nilmário Miran- rança que, lamentavelmente, têm trazido mais proble-
da, e ainda contamos com a participação do Deputa- mas do que soluções para aquele Estado.
do Luiz Couto, membro da Comissão de Direitos Hu- Sr. Presidente, saúdo mais uma vez o Ministro
manos, e de dois integrantes do Conselho de Defesa Nilmário Miranda e os membros do Conselho Nacio-
dos Direitos da Pessoa Humana - CDDPH. Desloca- nal de Defesa dos Direitos Humanos e agradeço a to-



Alexandre Garcia - Que triste realidade!!!
Crônica

CRÔNICA A QUE SE REFERE O
ORADOR

Um amigo acaba de me mandar o resultado de
uma comparação entre nós e os americanos. Uma
discussão em que um ianque prova, pela ciência exa
ta da matemática, que os brasileiros são mais ricos do
que os americanos.

Caros amigos brasileiros e "ricaços"! Vocês bra
sileiros pagam o dobro do que os americanos pagam
pela água que consomem. Embora tenham mais
água doce disponível. (Aproximadamente 25% da re
serva mundial de água doce está no Brasil).

Vocês brasileiros pagam 60% a mais nas tarifas
de telefone e eletricidade. Embora 95% da produção
de energia em seu país seja hidroelétrica (mais bara
ta e não poluente) enquanto nós pobres americanos
somente podemos pagar pela energia altamente po
luente produzida por termelétricas a base de carvão e
petróleo e as perigosas usinas nucleares.

Vocês brasileiros pagam o dobro pela gasolina,
que ainda por cima é de má qualidade que acabam
com os motores dos carros. (Cerca de 21 % da gasoli
na é composta de álcool anidro e ainda querem au
mentar este percentual para beneficiar os usineiros
de álcool).
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dos a participação, no que diz respeito aos problemas Não dá para entender, seu país é quase
da área de segurança pública no Estado do Amazo- auto-suficiente em produção de petróleo (75% é pro-
nas. duzido aí) e ainda assim têm preços tão elevados.

Muito obrigada, Sr. Presidente. Aqui nos EUA nós defendemos com unhas e dentes o
O SR. FRANCISCO TURRA (PPB - RS. Sem preço do combustível que está estabilizado a vários

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- anos. (US$0,30 trinta centavos de Dólar =R$0,80-
putados, falamos ontem sobre a voracidade tributária oitenta centavos de Real o litro. Obs.: (gasolina pura,
que aniquila a força produtiva deste País. Ela também sem mistura)
gera o desemprego e a fome. Temos de ter a absoluta Por falar em carro, vocês brasileiros pagam
responsabilidade no que se refere às matérias que R$40 mil por um carro que nós nos Estados Unidos
votamos nesta Casa, principalmente quando elas sig- pagamos R$20 mil. Vocês dão de presente para seu
nificam a elevação de tributos. governo R$20 mil para gastar não sabe com que e

Sr. Presidente, nesse sentido, requeiro a V.Exa. nem onde, já que os serviços públicos no Brasil são
transcrição nos Anais da Casa de crônica do jornalis- um lixo perto dos serviços prestados pelo setor públi-
ta gaúcho Alexandre Garcia, intitulada Que triste rea- co nos Estados Unidos. Na Flórida, caros brasileiros,
lidade!!! nós somos muito pobres, o governo estadual cobra

Em consonância com este pronunciamento, a apenas 2% de imposto sobre o valor agregado (equi-
crônica revela que as empresas morrem e que o de- valente ao ICMs no Brasil), e mais 4% de imposto fe-
semprego decorre exatamente da irresponsabilidade deral, o que dá um total de 6%.
daqueles que imaginam que o aumento da carga tri-
butária gera riqueza para o País. Ao contrário, produz No Brasil, vocês são muito ricos, afinal concor-
pobreza e desemprego. dam em pagar 18% só de ICMs.

E já que falamos em impostos, eu não entendo
porque vocês alegam ser pobres, afinal vocês não se
importam em pagar além desse absurdo LCMS mais
PIS, COFINS, CPMF, ISS, INSS, IPTU, IPVA, IR, ITR
e outras dezenas de impostos, taxas e contribuições,
em geral com efeito cascata, de imposto sobre impos
to, e ainda fazem festa nos estádios de futebol e nas
passarelas de carnaval.

Sinal de que não se incomodam com esse con
fisco maligno que o governo promove lhes tirando 4
meses por ano de seu suado trabalho (De acordo
com estudos realizados, um brasileiro trabalha 4 me
ses por ano somente para pagar a carga tributária de
impostos diretos e indiretos).

Nós americanos lembramos que somos extre
mamente pobres, tanto que o governo isenta de pa
gar imposto de renda todos que ganham menos de
US$3 mil dólares por mês (equivalente a
R$1 0.500.00 Reais) enquanto ai no Brasil os assalari
ados devem viver muito bem pois pagam imposto de
renda todos que ganham a partir de R$ 1.200,00.
Além disso, vocês têm desconto retido na fonte, ainda
antecipam o imposto para o governo, sem saber se
vão ter renda até o final do ano.

Aqui nos Estados Unidos nós declaramos o im
posto de renda apenas no final do ano, e caso tenha
mos tido renda aí sim recolhemos o valor devido aos
cofres públicos. Essa certeza nos bons resuhados fu
turos torna o Brasil um país insuperável.



18986~l~~!~!E~-ª.______________º!~BIODA CÂMARA Dº-~-º~E~I~Dº~_______ MaiQ d~~003

Voltando a falar de serviços públicos, caro ami- Precisamos sair deste comodismo que estamos
go brasileiro, vocês são riquíssimos, afinal pagam sua vivendo ou o sonho do país do futuro será apenas um
própria segurança, nos pobres americanos depende- ideal na boca dos demagogos que estão no poder.
mos da segurança pública. Lembrem-se disso na hora de cobrar em quem você

Aí no Brasil vocês pagam escola e livros para votou.
seus filhos porque, afinal, devem nadar em dinheiro, O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão do
aqui nos Estados Unidos, nós pobres pais america- orador.) - Sr. Presidente, na qualidade de Presidente
nos, como não temos toda essa fortuna, mandamos da Comissão de Direitos Humanos, informo aos no-
nossos filhos para as excelentes escolas públicas bres pares que recebi ontem, em meu gabinete, a vi-
com livros gratuitos e ônibus que levam e trazem nos- sita do Embaixador do Irã, Sr. Mansour Moazami, que
sos filhos todos os dias (gratuitos, e claro). nos trouxe algumas comunicações importantes.

Vocês, ricaços do Brasil, quando tomam no ban- O Sr. Mansour Moazami informou-nos que, pela
co um empréstimo pessoal, pagam por mês o que nós primeira vez na história, foi instituída este ano a Co-
pobres americanos pagamos por ano, mais existe jus- missão de Direitos Humanos no Parlamento iraniano.
tiça nisso: Afinal, no Brasil, os Bancos remuneram A notícia é motivo de comemoração. O Irã, segundo
aos correntistas com juros menores do que vossa os dados fornecidos pelo Embaixador, avança cada
(quase inexistente) inflação. vez mais na conquista da democracia. Segundo me

Caro amigo brasileiro, quando você me contou foi relatado pelo Embaixador, a criação da Comissão
que pagou mais de R$2.500.00 pelo seguro de seu de Direitos Humanos representa grande avanço para
carro, aí sim, eu confirmei a minha tese: o povo iraniano. O processo que acarretou tal iniciati-

va foi muito difícil, e envolveu alguns elementos bási
Vocês são podres de rico!!!!! Nós nunca pode-

cos - democracia, economia, liberdade, educação,
ríamos pagar tudo isso por um simples seguro de au-

moradia, saúde - necessários à plenitude dos direitos
tomóvel. Por meu carro grande e luxuoso, eu pago humanos.
US$ 345,00 dólares ao ano. Quando você me disse Fui informado também de que o número de jor-
que também paga R$1.700,00 de IPVA pelo seu carro nais daquele país, nos últimos dez anos, cresceu de
não tive mais dúvidas. Nós pagamos apenas 500 para mais de 2 mil. A imprensa iraniana, hoje em
US$15.00 de licenciamento anual não importando dia, pode dizer o que é bom e o que é ruim; hoje ela
qual tipo de veículo seja. protesta, escreve contra o Governo, o regime, o Poder

Afinal, quem é rico e quem é pobre? Aí no Brasil, Judiciário. Mostra, portanto, que o Irã caminha para a
20% da população economicamente ativa não traba- conquista da democracia plena.
lha. Aqui, não podemos nos dar ao luxo de sustentar Os pedidos de registros de partidos políticos
além de 4% da população que está desempregada. são mais de 100, quando há bem pouco tempo eram
Não é mais rico quem pode sustentar mais gente que simplesmente inimagináveis.
não trabalha?"" O número crescente de mulheres no mercado

Caro leitor: de trabalho já é realidade: mais de 7% dos cargos de
Estou sem argumentos para contestar este ian- direção nas empresas iranianas são ocupados por

que. Afinal, a moda nacional brasileira é a aparência. elas. Mais de 60% das iranianas estão matriculadas
Cada vez mais vamos nos convencendo de que não é regularmente nas escolas e universidades, tendo as-
preciso ser, basta parecer ser. E, afinal, gastando mu- sim a oportunidade de conhecer e conquistar o mun-
ito, a gente aparenta rico. Realmente é difícil compa- do, de abrir um novo universo de oportunidades.
rar esta grande nação chamada Estados Unidos que No exercício do cargo de Presidente da Comis-
desde seu descobrimento teve uma colonização de são de Direitos Humanos desta egrégia Casa Parla-
povoamento, com nosso país que foi colônia de explo- mentar, congratulo-me com o Sr. Mansour Moazami e
ração por mais de 300 anos, com nossas riquezas todo povo iraniano por essa importante conquista so-
sendo enviadas para Portugal. Até hoje ainda sofre- cial e humana.
mos com uma exploração, só que dos próprios gover- No Brasil, a Comissão de Direitos Humanos
nantes que pilham e enviam nossas riquezas para atua há oito anos ativamente. Esperamos que outros
suas contas bancárias em paraísos fiscais. E não fa- países do mundo sigam esse exemplo.
zemos nada para promover uma mudança radical de O SR. SERAFIM VENZON (Sem Partido - SC.
atitudes, conceitos e afirmação de nossa dignidade. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
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Sras. e Srs. Deputados, o homem coletivamente toma cuja produção está intimamente ligada aos processos
decisões ou atitudes compensatórias, de forma apa- agroindustriais e florestais.
rentemente irracional, em defesa contra decisões O que acontece no Estado de Santa Catarina
anti-sociais. tem precedentes cujos efeitos sobre a população ru-

Não é por acaso, nem por causa desconhecida, ral são de conhecimento público. No caso do Parque
que ano a ano crescem o êxodo rural e a relação po- Nacional de São Joaquim, criado em 1961, em áreas
pulação urbana/população rural. A causa é a falta de particulares, totalizando uma superfície de 53 mil hec-
ações específicas de combate aos problemas exis- tares, até a presente data a expressiva maioria dos
tentes na agricultura, pois são pequenos os investi- proprietários rurais atingidos não foram devidamente
mentos que estimulem a produção. Há pouco investi- indenizados pela desapropriação de seus bens. Os
mento nas áreas de telefonia e de meio ambiente, no proprietários ficam impedidos de exercitar livremente
setor de transportes, relativamente à conservação e à atividades produtivas em seus imóveis, e ainda lhes
ampliação de estradas, e na educação da população são impostos obstáculos como a exigência de amplia-
rural. Essa situação praticamente expulsa os agricul- ção dos seus cultivos agroflorestais, de conservação
tores do campo. de estradas e de instalação ou ampliação de redes de

O Estado de Santa Catarina tem sua economia energia elétrica.
agrícola baseada na produção das pequenas proprie- No Vale do Rio Itajaí existe certo movimento
dades. Para manter o homem no campo e sua ativida_ para criar o Parque Serra do Itajaí que está gerando

uma grande perturbação social.
de econômica, precisamos:

É preciso encontrar uma forma de convivência1. Encontrar formas para intensificar a produ-
- d f d . It d d nvolvl'mento ambiental equilibrada, para que o homem possa viverçao, em e esa a agncu ura e o ese

no campo, gerando alimentos e riquezas, sem deixar
do setor rural, auxiliando na efetiva fixação do traba-

de promover a conservação do meio ambiente. Urge o
Ihador no campo. A classe produtora rural merece

apoio no sentido de implementar as medidas neces-
melhores condições para continuar no campo produ- sárias para que sejam reavaliados os eventuais obs-
zindo a riqueza básica, vital para o ser humano, incre- táculos ao desenvolvimento regional, que possam in-
mentando os resultados práticos que gera em todos terferir negativamente nas estruturas socioeconômi-
os outros setores essenciais ao desenvolvimento; cas das populações rurais.

2. Promover a renegociação das dívidas dos Sr. Presidente, chamo a atenção de todos para a
agricultores, em condições peculiares a cada situa- seguinte realidade: precisamos preservar o meio am-
ção, com critérios de pagamentos passíveis de serem biente, mas é importante encontrar alguma maneira
adimplidos; de harmonizar as ações de proteção à natureza com

3. Rever as relações ambientais. o trabalho daqueles que da terra tiram seu sustento.
A Portaria n° 508, por exemplo, de 20 de dezem- O SR. JOSIAS GOMES (PT - BA. Pronuncia o

bro de 2002, do Ministério do Meio Ambiente, que in- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
dica áreas prioritárias para a criação de Unidades de putados, encaminhei no dia de hoje correspondência
Conservação Federal em Santa Catarina - parques ao Exmo. Sr. Ministro da Educação, o Prof. Cristovam
nacionais -, tem trazido graves conseqüências para o Buarque, advertindo S.Exa. sobre um problema que
Estado de Santa Catarina. A utilização de coordena- infelizmente é freqüente, com relação ao Programa
das geográficas expressa na mencionada Portaria, Bolsa-Escola.
acrescendo zona de transição (entorno) com limite O programa, que, por sinal, tem no Ministro Cris-
muito além daqueles que se pretende atingir com tovam sua maior referência, é meritório, não restam
esse dispositivo normativo, acabou abrangendo cen- dúvidas. Se não tem ainda o alcance, guardadas as
tenas de propriedades rurais cujas atividades produti- proporções, do projeto mundialmente reconhecido
vas são essenciais ao desenvolvimento. A medida, que foi levado a efeito na administração de Cristovam,
portanto, impôs restrições e limitações ao exercício quando Governador do Distrito Federal, no atual Go-
de atividades produtivas, das quais a população atin- verno Lula soma-se a outras iniciativas complementa-
gida não pode prescindir para a sua sobrevivência. res, com vistas à melhor distribuição da renda e à er-

Na região de abrangência da Portaria n° radicação da fome e do analfabetismo.
508/2002 predominam pequenas propriedades rura- Todavia, as administrações municipais, parcei-
is, com trabalho assentado na mão-de-obra familiar, ras e repassadoras dos recursos do Bolsa-Escola,
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muitas vezes sucumbem à tentação de agir como ple- O SR. BISMARCK MAIA (PSDB - CE. Pronun-
nipotenciárias do programa, autoconcedendo-se o di- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. Depu-
reito de vida e morte sobre o credenciamento dos be- tadas, Srs. Deputados, o candidato Lula prometeu, no
neficiários. período da campanha eleitoral, solucionar em seu

A Bahia, Sr. Presidente, com sua herança coro- mandato graves injustiças causadoras de profundas
nelista, tem sido pródiga nos tristes exemplos da polí- distorções sociais.
tica tacanha e personalista. Ainda ontem recebi em Empossado o Presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
meu gabinete cópia da dita Nota de Interesse Público, va, as eminências pardas de seu Governo e seus por-
em que a Secretaria de Educação do Município de Ri- ta-vozes dedicaram-se - e ainda se dedicam - à tare-
beira do Pombal, na Bahia, convoca todas as pessoas fa de criticar o Governo do Presidente Fernando Hen-
que estão recebendo ou já receberam os benefícios rique Cardoso.
do Programa Bolsa-Escola para certa solenidade Ao mesmo tempo, em oportunista estratégia de
com a presença do Governador Paulo Souto. marketing, o Governo do PT lançou a idéia do Fome

E pasmem, Sras. e os Srs. Parlamentares: a tal Z~ro,. e tenta provar que, o prog~ama .v~i além das
nota, de forma expressa, ameaça os que não compa- classlcas medidas de carater asslstenclahsta.
recerem com a suspensão dos próximos pagamentos. Contra?i~oriamente, no ent~nto, o Gover~o,L~la

Em outras palavras, a municipalidade incorpora tomou a.declsao de submeter milhares de Mumclplos
a figura de dono - ou seria deus? - do programa, com a uma dieta nefas~a.. .
o poder de pagar e de cancelar o pagamento. E no in- . Apesar de.nao !er caldo em ~ma sexta-feira, o
terior da Bahia infelizmente não se trata de fato iso- dia 13 de fevereiro fOI uma data aziaga para aqueles
lado Assim se~do o fato mo~ivou a carta hoje enviada que têm a responsabilidade de lidar, no dia-a-dia, com
ao Ministro, suge;indo nota de esclarecimento a ser as necessidades .mais i~ediatas do povo brasi~eiro. .
amplamente divulgada, a fim de que não se proces- Naquela qu~nta-felra, 13, o Poder Execut~vo bal-
sem absurdos iguais aos que verificamos no Municí- xou o. Decreto n 4.594, que cancelou ~ma I~ensa
pio de Ribeira do Pombal. quantidade de ~ontr~tos regulares, legaiS, cUJos r~-

E'· d . , I S P 'd t' A . cursos estavam inSCritos em restos a pagar do exercl-
, " ,lna mlSSlve, ~. resl ~n e. ameaç~, PO! SI cio de 2002.

so, Ja e repugnante, ainda mais com as motlvaçoes S t d xt' t M' , t" d E rt li'
d T d b · f .. • . d 'bl' omen e o e In o InIS eno o spo e e lI'IS-

este caso, emen o a alxa requencla e pu ICO na f I d . d t 140 'Ih-, . mo oram cance a os aproxima amen e ml oes
solemdade com a presença do Governador, a autorl- d . I d t 'b'I't ., . , , _ e reaiS, recursos que ao ongo es e ano POSSI II an-
d~d~ mUniCipal tratou ~e utlhz~r recursos de que nao am que milhares de Municípios brasileiros realizassem
dlspoe: c,?nvocou - e n~o,~~nvldou -, sob ameaça de novas obras e prosseguissem as que estavam em an-
suspensao, o~ ~eneflclarlos do Programa Bol- damento, garantindo milhões de empregos.
sa-Escola, de a~blt? federal!, Com o evidente objetivo de fazer caixa, o Gover-

O~a, ~celencl~s, a desfaçatez e tan~a que a no do Presidente Lula lançou mão de um artifício
nota fOI escrita,. pubh~ada e amplamente divulgada, para, simplesmente, cortar o Orçamento da União.
fazendo-se ~S? Inclusive de carro de s~~' , .. Tal gesto caracteriza o tecnocrata que, conforta-

A proposlto, o representante do Mlmsterlo Pubh- velmente instalado em seu gabinete refrigerado, faz
co Estadual, provocado pelo advogado Jairo Montei- cálculos frios e recomenda medidas radicais que só
ro, interferiu e determinou que cessassem a divulga- afetam os mais pobres, os mais carentes, os mais ne-
ção da tal "Nota de Interesse Público", cessitados.

Desejo que o Ministério da Educação, por inter- Na realidade, o Governo mudou as regras do jogo
médio de seu Ministro, a quem o Programa Bolsa durante o andamento da partida, ao obrigar as Prefeitu-
Escola é tão caro, possa dar especial atenção a esse ras a submeterem-se a exigências que não estavam
lamentável fato, que, conforme comentei anterior- previstas quando da assinatura, no ano passado, dos
mente, é bem mais freqüente que qualquer tolerável convênios com a Caixa Econômica Federal.
exceção à regra, Ora, senhoras e senhores, se isso não é estelio-

Era o registro que gostaria de fazer, Sr. Presi- nato, que nome devemos dar a tal expediente?
dente, requerendo, por fim, a divulgação deste discur- Somente no meu Estado, o Ceará, a artimanha,
so pelos órgãos de comunicação desta Casa e pelo o golpe de mão implicou, na área do esporte, o cance-
programa A Voz do Brasil, lamento de 71 contratos, no valor de 8 milhões de rea-
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is, verbas que deveriam garantir a construção ou a Esses recursos estã~-d~t;.t;pe~di~-;.-Torna~
melhoria dos equipamentos esportivos destinados à ram-se gordura para o caixa do Governo. No entanto
utilização das comunidades mais necessitadas. há convênios que não foram cancelados pelo Decret~

Na área do turismo, a decisão do Governo resul- n° 4.594. São os convênios firmados pelas Prefeituras
tou no cancelamento de 77 convênios, no valor de com a Caixa Econômica Federal no âmbito do Minis-
aproximadamente 10 milhões de reais. tério do Esporte e do Ministério do Turismo. As obras

Esses recursos deveriam estar garantindo a decorrentes de tais convênios continuam em anda-
construção ou a melhoria de equipamentos esporti- ~ento. Mas, apesar de aqueles contratos não terem
vos e turísticos, beneficiando as comunidades mais sido, como os outros, cancelados, nem o Ministério do
necessitadas, gerando e mantendo empregos diretos Esporte nem o Ministério do Turismo estão honrando
e indiretos na construção civil, melhorando as cida- suas obrigações. O dinheiro não está sendo liberado
des, capacitando-as a captarem mais turistas, mais para o pagamento dos trabalhadores e das empresas
eventos e, assim, oferecendo novas e melhoras opor- contratadas para a realização das obras.
tunidades de desenvolvimento econômico e social. Que imenso prejuízo à Nação, Sr. Presidente!

Estranha decisão a do Governo do Presidente Por isso, estou, neste momento, encaminhando
Lula, que pratica um discurso vazio e inconsistente, à Mesa da Câmara dois requerimentos. Nos docu-
ao dizer que a sua maior preocupação é garantir em- mentos, indago quando os recursos oficial e legal-
pregos aos que dele necessitam. Todos aqui sabe- mente conveniados, incluídos em restos a pagar no
mos que os Municípios estão amargando terríveis di- exercício de 2002, serão repassados aos Prefeitos
ficuldades em decorrência dos compromissos que o do~ Municípi,?s, que foram colocados de joelhos, com
Presidente Lula assumiu com os banqueiros interna- o. pires na m~o, pelo Governo do Presidente Luiz Iná-
cionais. CIO Lula da Silva.

Somente por isso, milhares de trabalhadores da Muito obrigado.
construção civil, gente humilde a quem o Presidente a 5R. DR. HELENa (PSDB - RJ. Pronuncia o
da República diz que deseja amparar, foram demiti- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
dos, encontram-se sem ter o que fazer e vão voltar a putados, desejamos transmitir os nossos aplausos ao
engrossar a fila dos desempregados. jornal O Globo, que publicou, na sua edição de do-

Nada mais humilhante, nada mais desolador mingo, dia 4 de maio, um estudo sério sobre a fome
para quem se elegeu falando em criar 10 milhões de no Estado do Rio de Janeiro, mostrando que a miséria
empregos. não é apenas um privilégio do Nordeste. Segundo o

Além dos prejuízos a milhões de pessoas humil- estu.d? publicado, ~e aut?~ia do Centro de Políticas
des, a decisão do Governo de não liberar recursos le- Soclal~ da Fundaçao Getulio Vargas e da Ação da Ci-
galmente conveniados causou o abandono de obras dadanla ?o~tra a Fome, a Miséria e pela Vida, cerca
incompletas, obras nas quais já haviam sido gastos de 2,~mllh~es de m~radore~do Esta~ -: .19% da po-
recursos públicos, dinheiro do povo, e que agora, pa- pulaçao - vlve~ ~balxo d~ hnh~ da mlsena.
radas, abandonadas, vão fatalmente degradar-se. O .que mais Impressiona e o fato de Municípios

O Governo do PT, do Presidente Lula, criou uma que antigamente eram uma potência na produção ru-
situação absurda, sem sentido, que só pode ser expli- ral est~rem entregues a um estado de P.D~r~zaquase
cada por quem não tem compromisso com a geração total. ~ o caso, por exemplo, do MUnlclplO de São
de empregos. FranCISCo de Itabapoana, que alcança um índice de

O cotidiano do brasileiro não acontece na esfera quase 50% da popula9~0. situado~ ,abaixo da linha da
federal O d·la a d' d ' ··d . pobreza. Outros MunlclploS que Ja foram pilares da

. - - la o povo e VIVI o nas pequenas CI- . d ,-
dades do interior do País justamente a uelas ue o e~ono~la o Estado tamb~m estao na mesma situa-
Governo alardeia que de~eja beneficia~com oq Pro- çao: Clda~e de.varre e S.al,. com 37,6%; Porciúncula,
grama Fome Zero. com 3~,6 Yo; Laje do Munae, com 32,16%; São José

O .. de Uba, com 31,8%; Cardoso Moreira com 32 44%·
. ra, as nos~~s cldade~, ,I~depe_ndentemente Japeri, perto da Capital, com um índice'assustador d~

do~ In~eresses polltlcos epartldan?s, ~ao podem ser 40,44%; Rio das Flores, com 34,09"/0; Silva Jardim,
pr~Judlcadas desS? maneira. O Pais nao pode ser pa- com 34,17%; e dezenas de outros Municípios todos
rahsado como esta sendo, sob pena de o desempre- com grandes bolsões de miséria instalados 'o que
go, que aume.ntou no~ três primeiros meses deste mostra, de forma cruel, a pobreza da população flumi-
ano, crescer ainda mais. nense.
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A matéria do jornal, muito bem elaborada, apre- Era o que eu tinha a dizer.

senta também um triste retrato da Capital - e aqui O SR. CORIOLANO SALES (PFL - BA. Pro-
acrescentamos a Baixada Fluminense -, também so- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
frendo as mesmas conseqüências. Um dos bairros Srs. Deputados, ocupo a tribuna para fazer um breve
onde o crime organizado mantém os seus tentáculos comentário sobre a proposta de reforma da Previdên-
dominadores apresenta um índice preocupante. Re- cia Social apresentada pelo Sr. Presidente da Repú-
ferimo-nos ao Complexo do Alemão, com uma linha blica, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Legislativo no últi-
de miseráveis na faixa de 30%. Também outro bairro mo dia 30 de abril.
com forte influência do crime organizado, a Cidade de Não sou contra a reforma, mas esta é uma cópia
Deus apresenta o índice de 26,02%. Há outros bairros da reforma do Governo Fernando Henrique Cardoso,
também com índice acentuados, como Jacarezinho, que tentou uma reforma neoliberal comandada por
com 27,54%; Santa Cruz, com 27,63%; Maré, com organismos internacionais.
25,23%; e Guaratiba, com 26,93%. Observamos na Citodoisprincipaispontosdediscórdia.OPresi-
maioria dessas localidades a presença do crime or- dente Luiz Inácio Lula da Silva não citou na sua cam-
ganizado, um malefício que precisa ser erradicado. panha que ia retirar a aposentadoria integral, mu~o

Diante de um quadro tão dramático, surge uma menos que ia taxar os inativos. Se ele tivesse falado
esperança: a de que o Governo Lula acelere o Projeto esses dois itens, duvido que fosse eleito.
Fome Zero, e não economize nem dificulte a liberação A reforma apresentada foi elaborada a partir de
das verbas necessárias para desenvolver esse gran- cinco princípios básicos: previdência universal e pú-
de projeto. No nosso Estado do Rio de Janeiro, com blica, com piso de 240 reais e teto de 2.400 reais para
os dados da pesquisa, já se tem uma posição real da servidores públicos e iniciativa privada; aumento da
situação e dos focos que devem ser atacados, apesar idade mínima; implantação de um sistema de previ-
de que faltar serem relacionados, conforme já infor- dência complementar para os servidores públicos;
mamos, os bolsões da Baixada Fluminense, que não cálculo do benefício pela média das contribuições e
são poucos, e também preocupam. Só em Duque de contribuição dos inativos.
Caxias, bairros como Santa Cruz da Serra, Imbariê, A proposta de reforma da Previdência Social ga-
Bairro Branco, Nova Campina, o interior de Xerém e rante aos atuais servidores com direito a aposentado-
outros apresentam quadros de miséria absoluta. ria, seja proporcional ou não, o direito de reivindicar a

Não há tempo a perder. A esperança no Presi- aposentadoria com base nas regras atuais.
dente Lula e no Projeto Fome Zero existe, mas é pre- Com isso, o Governo tentará conter o movimen-
ciso que a sociedade como um todo se movimente de to acelerado, observado no último mês, de pedidos de
forma bastante positiva para amenizar a situação. aposentadoria por parte dos servidores públicos, que

Conhecemos alguns movimentos, certas ONGs temem ser atingidos pelas novas regras.
encabeçadas principalmente por comunidades católi- A reforma da Previdência altera vários artigos
cas, espíritas, clubes de serviço etc., mas, diante do da Constituição, institui a polêmica e errada contribui-
crescimento da miséria, começa a tornar-se patente ção dos inativos e determina que a cobrança incidirá
que uma providência mais eficaz tem que ser tomada, a parcela de renda que exceder o limite de isenção do
para que não tenhamos que assistir, no futuro, à en- Imposto de Renda, atualmente de 1.058 reais.
trega do Oscar para um filme intitulado Um Brasil mi- O Governo eleva para 2.400 reais o teto do regi-
serável sem forças para lutar. me geral de previdência social, o INSS, sem atrelar o

Ao parabenizar O Globo pela matéria do jornal, valor ao salário mínimo e tampouco a um índice de
deixamos claro o nosso grito de alerta, e nossa soli- preços. O reajuste desse teto, assim como o dos de-
dariedade e nosso apoio a todos os que já estão na mais benefícios, se dará com base em um índice que
luta para a redução desses índices. O Brasil é mu~o garanta a reposição do poder de compra.
grande e muito rico para merecer a inclusão desses Como aceitar a aprovação de medidas absur-
dados tão tristes em suas estatísticas. das, tais como taxar os inativos e retirar a aposenta-

Vamos à luta, Governo e sociedade unidos, para doria integral? Devemos lutar para corrigir essas irre-
estancar essa escalada de miséria em nosso País. gularidades no atual texto da reforma. O povo brasilei-

Aproveito a oportunidade para apresentar proje- ro não pode ser mais sacrificado, e não podemos ~s-

to de lei que estabelece uma lista de prioridades e quecer que a Previdência Social é uma das ~o~qUls-

emergências na realização de transplantes. tas mais importantes dos trabalhadores braSileIros.
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O SR. MARCELlNO FRAGA (PMDB - ES. Pro- Folha no Programa Fome Zero pelo Ministério de Se-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e gurança Alimentar e Combate à Fome.
Srs. Deputados, venho a esta tribuna para congratu- Foi uma reivindicação que eu fiz ao Ministro
lar-me com o Exmo. Sr. Presidente Luiz Inácio Lula da Graziano, via ofício, pois era uma necessidade muito
Silva, que anunciará, nos próximos dias, o lançamen- grande daquela população carente, e seria um absur-
to do programa de opção de compra de café, assunto do que o Município ficasse fora desse importante pro-
que já havia sido tratado em Vitória, em encontro com grama que o Governo Lula está executando.
cafeicultores, há duas semanas. Cerca de R$700 mi- Esse Município, Sr. Presidente, fica localizado
Ihões deverão ser destinados para o programa. numa das regiões mais pobres do meu Estado, a re-

Neste ano os produtores capixabas foram con- gião do semi-árido, e necessita de programas públi-
templados com a alternativa de exercer a opção de cos sociais para amenizar o quadro de pobreza e mi-
venda do café, sendo que os valores estipulados para séria que o assola.
o Arábica tipo 6, bebida dura, são de R$205,00 a saca Era o que tinha a dizer.
para venda em setembro e R$215,OO a saca para A SRA. MANINHA (PT - DF. Pronuncia o se-
venda em dezembro. O Arábica tipo 7, bebida rio guinte discurso.) - Sr. Presidente, venho lembrar a
zona, produzido no Espírito Santo, foi incluído no pro- esta Casa que neste momento o Tribunal de Justiça
grama com deságio de 20% em relação ao tipo 6. Os do Distrito Federal estará reunido para julgar proces-
valores para o tipo 7 são R$164,00 para setembro e so administrativo contra o Desembargador Wellington
R$l72,OO para dezembro. Medeiros, investigado desde o ano passado por tráfi-

Além do Arábica produzido no Espírito Santo, foi co de influência.
incluído o café Conilon (robusta) tipo 7, com até 160 O desembargador foi flagrado em escuta telefô-
defeitos, com os seguintes valores: R$113,00 para nica judicial instalada para investigar a grilagem de
venda em setembro e R$118,OO para venda em de - terras no DF. Essa escuta revelou conversas de Wel-
zembro. lington Medeiros com o Deputado distrital Pedro Pas-

A decisão que será anunciada é resultado do sos, que era suspeito de tentar lotear um terreno pú-
encontro que Lula manteve em Vitória. A decisão do blico no Lago Sul. Nas gravações, o desembargador
Governo contempla uma reivindicação dos capixa- aconselha o então candidato à Câmara Legislativa
bas, que no ano passado não conseguiram incluir o em sua empreitada.
Arábica tipo 7 na opção de compra. No ano passado A comissão de sindicância, que correu em se-
foram negociados 40 mil contratos de opção de com- gredo de justiça, concluiu pelo indiciamento do De-
pra, sendo que somente 40 eram do Espírito Santo. sembargador por tráfico de influência.

Conseguimos superar um longo período em que É preciso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
os cafeicultores capixabas foram relegados a segun- dos, que esta Casa se empenhe em acompanhar o
do plano, em função dos interesses dos paulistas e que vem acontecendo no nosso Poder Judiciário.
dos mineiros. Com essa medida, o Governo Federal Mesmo consciente de que a maioria desse Poder é
reconhece a importância do agronegócio do café para formada por funcionários de moral irretocável, não
a economia do País. podemos desconhecer que há muitos privilégios e

A opção de compra de café é mais uma forma que o sistema não está imune à corrupção.
de garantir um preço mínimo para o produto. Na épo- Temos inúmeros exemplos, como agora o caso
ca de resgatar o título, se o preço do mercado for mai - dos Desembargadores do TJ/DF Wellington Medeiros
or que o preço mínimo, o produtor não exerce a opção e Pedro Aurélio Rosa de Faria, e o do Desembargador
de venda. Se o valor de mercado estiver abaixo do es- goiano Eustáquio Silveira, apenas para ficar nos mais
tipulado, o produtor exerce a opção e vende o café próximos.
pelo mínimo estipulado. Por isso, nobres Parlamentares, estamos cons-

Peço a divulgação deste pronunciamento em to- tituindo no Distrito Federal, à exemplo do que já existe
dos os meios de comunicação desta Casa. no Ceará, o Observatório do Judiciário, entidade a ser

Muito obrigado. formada por representantes da sociedade civil que
O SR. HELENO SILVA (PL - SE. Pronuncia o atuem de alguma forma na área.

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- No modelo cearense participam 29 entidades,
putados, estou aproveitando esta oportunidade para como a Ordem dos Advogados do Brasil- OAB, a Co-
fazer o registro da inclusão do Município de Porto da missão Brasileira de Justiça e Paz, a Associação de



18992 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2003---_.__.. -_.__..._._- ...._._---~.- ...._._..._.._....._-_.__ ...._-_._----~--_._-

Parentes de Vítimas da Violência e a Associação Ce- dência Social dos servidores são bastante diferencia-
arense de Magistrados, além de sindicatos e associa- das, ocasionando desequilíbrios no que diz respeito à
ções diversas. eqüidade e à sustentabilidade no longo prazo. É preci-

No Distrito Federal, faremos nossa primeira reu- so avançarmos na convergência de regras entre es-
nião no próximo dia 20 de maio. ses regimes.

Acredito que esta Casa deva incentivar atitudes Por isso, nobres pares, vamos debater, discutir e
como essa, que fortalecem a sociedade civil e facili- votar essa importante reforma para o Brasil.
tam a criação de mecanismos de controle do Estado e O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revi-
do Governo, sem perder, contudo a perspectiva de são do orador.) - Sr. Presidente, registro e reitero meu
que temos uma função fiscalizadora independente e inconformismo com a "glamourização" do desloca-
não podemos abrir mão de instalarmos as CPls que mento do cidadão Fernandinho Beira-Mar. É a quarta
se fizerem necessárias ao bom cumprimento de nos- vez, desde o ano passado, que me manifesto nesse
so mandato parlamentar, sob pena de denegrirmos a sentido.

imagem ?O Pa~lamento junto à opinião pública. Se há algum jovem no Brasil disposto a delin-
MUito obngada. qüir, o modelo é esse senhor. Ele esteve encarcerado
O SR. ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP. Pronun- nos presídios "balneários" Bangu I e Bangu 11, no Rio

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, o dia 30 de de Janeiro. Em São Paulo, esteve num presídio de se-
abril já está regis!r~do na Hist~ria do no~so ~a~s, com gurança máxima e não foi fotografado com o número
o ge~to democratlco do PreSidente LUIz Inaclo Lula de identificação de custódia do Estado.
da Silva ao trazer pessoalm~nt~ ao. Congresso as Agora, saiu do Estado de Alagoas a um custo de
propostas de reformas c~nstltuclonals, para que os 400 mil reais. E saiu trajando bermuda jeans e camisa
~e.puta~o~ e Senadores discutam ~ votem essas ma- tricolor de grife, de alguma empresa famosa de pro-
tenas tao Importante~ para o Br~sll. . dução de roupas para jovens no Brasil.

_ Ontem, desta tnb.una: ~racel ~Igu~as conslder~- Não é possível que o Estado brasileiro - não falo
çoes sobre a refo~~a tnbutana. HOJe regls~ro ~o~ Anais deste Governo ou do anterior _, porque este caso já
da Ca~ meu posl~lonamento sobre?s pn~~I'palspon- se "cronificou", ou que a Polícia brasileira não tenha
tos contidos no boJo da reforma prevldenclana. f I I o I - t o

. orça mora para a gema- o com as maos para ras,
~ntes, ~r. PreSidente, Sras. e Srs. Dep~t~do~, como se faz com delinqüentes de alta periculosidade.

gostana de dizer que a proposta para a Prevldencla D" S P 'd t T b Ih o d
Igo maiS, r. resl en e. ra a o na area a

apresentada pelo nosso Governo, que agora passa a . I . d rt t h A'
ser uma proposta do País, está em perfeita consonân- dPslcO ogla o co~pof ~~en O'dumano'

l
ca~lsa usa-

cia com o compromisso assumido nas eleições pelo a por ~sse sen or OI o erecl a por a ogum os seu~

Presidente Lula com a população brasileira. carcereiros, ou pelo delegado responsavel por sua VI-

E d .. rt t . I' f ? gilância, ou por um dos seus inúmeros advogados,o que e mais Impo an e mc UI essa re orma. •.. A' 'd' d I
T t d d I d d I · t que tem tido livre transito nos presl lOS por on e e era a-se e um novo mo e o e esenvo vlmen o, en- _ o , , .

I b d . t "'d d . I passa. Nao e posslvel que esse senhor, que e delln-g o an o cresclmen o, emprego e eqUl a e socla '.. o' .
trazendo garantia de proteção social para a atual e as quente, que destrol a Imagem de segurança do Esta-
futuras gerações. do brasileiro, viaje pelo País de avião, de tempos em

A mensagem do Governo contida na proposta é tempos. .. _
sábia e oportuna quando aponta que é preciso cons- Acho q~e, se o Governo braSileiro nao acabar
truir um regime previdenciário básico, público, univer- c~m_ o espetaculo que e~volve o ~eslocamento e a
sal e compulsório, para todos os brasileiros. Deve ser pnsao d~sse sen~or:.~er~ resp?nsavel ~elo aume.nt?
ainda contributivo, respeitando a nossa tradição e a do padrao da dehnquencla nacl~nal, pOIS ~ua SOfIStl-
nossa cultura previdenciária, com benefícios de apo- cação é um convite a novos delitos e deSVIOS de per-
sentadoria definidos, valor de piso e teto claramente sonalidade.
estipulados, e gestão democrática quadripartite. Porque esse indivíduo causa tanto medo ao sis-

Esses aspectos, Sr. Presidente, vêm preencher tema de segurança do País? Falo como pai, c~mo ci-
a lacuna deixada pela Emenda Constitucional n° dadão. Estou assustado com o temor reverencial das
20/98, aprovada no Governo FHC. Não basta ser es- autoridades de segurança do Brasil em relação ao Sr.
pecialista para detectar que as regras entre Regime Fernandinho Beira-Mar. Esse homem nunca foi trata-
Geral de Previdência e os regimes próprios de Previ- do como delinqüente e condenado.
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Sr. Presidente, peço desculpas ao povo brasilei- dos de rever posições ou mudar de opinião ao longo
ro. Se as autoridades competentes quiserem entregar de sua trajetória política, devem fazê-lo de forma res-
a custódia desse indivíduo à guarda de um delegado ponsável, sem se exporem ao ridículo ou ao constran-
que tenha formação diferente da recebida pelos se- gimento.
nhores que reverenciam esse bandido, posso me ofe- Coerência esta distante do Presidente Luiz Iná-
recer para ajudar a encontrar um novo padrão de en- cio da Silva, que ontem mais uma vez recorreu ao ex-
carceramento e custódia. pediente da comodidade para atribuir ao então Presi-

Perigoso e de má índole, esse condenado en- dente Fernando Henrique Cardoso a responsabilida-
volve o Brasil em conflitos de fronteira, traficando ar- de por não terem sido aprovadas as reformas que o
mas e drogas, corrompendo o sistema prisional, e por próprio PT rechaçou, atacou e inviabilizou durante os
isso não pode ser tratado com tal acatamento. oito anos da gestão socialdemocrata do PSDB.

Muito obrigado. Adotando urna linha de raciocino reducionista,
O SR. ZÉ GERALDO (PT _ PA. Sem revisão do n~ abertura da 4~a reunião. da Frent~ Na~i~nal de ~re-

orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, re- feIt<.>S, em ~racaJu, o Pr~sldente L~lz Inaclo d~ ~llva,
gistro mais uma morte de trabalhador rural no Estado r~glstra a I~,:rensa nacional, ex~os que nos ultm~os
do Pará ocorrida no Município de Santarém na co- vinte anos nao se pensou no PaiS, mas nas carreiras

'd d' d P I 'políticas de cada governante". Trata-se de uma indeli-
mUni a e e acova . d 'd I t I P'd -N T f' I d P 1" M'I' ca eza cometi a pe o a ua resl ente nao com seus
C" o u tlmo Ina e sem~na, _as o IClas I Itar e antecessores, mas com o próprio PT, urna força políti-

IVII ~o Estado, por dete~mlnaçao d~ dono de uma ca marcada pela mobilização nacional contra quais-
serrana, ocuparam ~ma area e alvejaram esse ho- quer reformas que tenham sido apresentadas antes
mem, qu.e levou um, ~Iro ~as cos~as. .. de o partido assumir o poder central.

M~ls uma famlha fOI dest~ulda. Os filhos ficaram Mobilização esta que teve a orientação especifi-
sem pai, ~ a esposa, sem, ~arid~. . . . . ca de construir as bases de descontentamento popu-

. Infeltzmente, as Poltclas CIVil e MIlitar do Para lar para alavancar as "carreiras políticas" de seus can-
continuam matando trabalhadores naquele Estado. didatos, conforme podemos entender pela atual pos-

Não poderia deixar de fazer este registro. tura do Governo Federal, que briga com unhas e den-
Peço aos Deputados da Assembléia Legislativa tes pela aprovação de reformas constitucionais nesta

que debatam o assunto. Casa de Leis que nunca antes foram consideradas
Muito obrigado. prioritárias pelo PT e pelos partidos que hoje lhe dão
O SR. JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, peço a sustentação e que foram oposição às administrações

palavra pela ordem. anteriores.
O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Tem No mesmo encontro, o Presidente Luiz Inácio

V.Exa. a palavra. Lula da Silva disse que, ao contrário do que possa ser
O SR. JÚLIO CESAR (PFL - PI. Pela ordem. insinu~d~ pela força de seu~ articulador~s polí~icos

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro a neste In~lgne Parlamento, nao .pretende Interfenr ~
presença nesta Casa do Prefeito da cidade de Floria- autonomia do Conwe~so ~aclonal pa~a aprovaça?
no, Sr. José Leão Azevedo de Carvalho, que está em das reformas constlt~~lonals. Alegou aln.da o Presl-
seu terceiro mandato, pelo Partido da Frente Liberal, d~n!e Lula que as cntlc~s qu.~ t.em !ecebldo ao texto

e de sua esp D t d E t d I M
. J' onglnal da reforma prevldenclana nao apresentam al-

osa, a epu a a s a ua ana ose . , - d . .
Leão, também do nosso partido. ter~atlvas para a ~~~çao os inatiVOS, ~ara o estabe-

M
't b' d leclmento do eqUllrbno das contas do sistema.

UIOO nga o.
O SR PRESIDENTE (C f" M ) D Transcrevo trecho do discurso do Presidente

. . . on UCIO oura - eputa- Luiz Inácio Lula da Silva no Encontro Nacional de
do JulIO Ce~r, a Mesa a~radece sua participaç~o ~ a Prefeitos: "Os que forem contra, por favor apresentem
presença de Ilustres autOridades d~ ~stado do PIaUI. de onde vai tirar o dinheiro para pagar (as aposenta-

o SR. PRESIDENTE (Confuclo Moura) - Con - darias). Porque se alguém disser que tem alguma fór-
cedo a palavra ao nobre ~eputado Paulo Feijó. mula mágica, que está guardada no bolso de alguém,

O SR. PAULO FEIJO (PSDB - RJ. Pronuncia o na gaveta do presidente de algum partido deste pais,
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- no bolso de algum deputado, por favor, diga".
putados, a coerência deve ser a bússola dos homens No intuito de contribuir com a serenidade do
públicos de bem, que, apesar de não serem impedi- Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujas declara-
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ções demonstraram um certo estado de espírito de Nesse sentido, a legislação infraconstitucional
ansiedade e intranqüilidade, gostaria de citar que es- já regulamenta, de forma aceitável, todos esses direi-
pecialistas de diferentes áreas identificam como o tos. A Lei nO 7.853, de 1989, de modo pioneiro, discri-
maior problema para a taxação dos inativos o fato de minou a atuação do Poder Público em cada uma das
a proposta ser inconstitucional. políticas sociais, cabendo destacar a garantia de

E se o problema é a falta de alternativas, posso atendimento adequado na rede pública de saúde, a
citar a defendida pelo pesquisador do Instituto de oferta da educação especial nos estabelecimentos
Pesquisas Aplicadas (IPEA) e Superintendente da públicos de ensino, a formação profissional e a inclu-
Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do Institu- são no mercado de trabalho.
to Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), Kaizô Além disso, essa lei inovou consideravelmente
Beltrão, um dos principais especialistas no assunto no campo jurisdicional, dispondo sobre ação civil pú-
do País. blica; simplificação de procedimentos, quando do in-

A sugestão do pesquisador é de que melhor se- te~e.ss~ ~os ~o~adores de deficiê~ci~; at.rib~i9õe~ do
ria o beneficiário da Previdência receber o equivalen- MlnI~teno Publico na def~s~ d~ dlr~ltos individuais e
te ao salário liquido na ativa, em vez de ter que voltar CO~tIVOS; .e, sobretu~o,. cnmlnallzaç~o d:condutas ou
a contribuir para o sistema previdenciário, o aposen- açoes I.eslvas aos direitos desses cldadaos.
tado receber o valor liquido do salário que tinha quan- Vimos aprovada a reserva de mercado de traba-
do era contribuinte. lho para os portadores de deficiência, haja vista dis-

Penso que o PT tem timidamente defendido as posições contidas nas Leis nOs 8.112, de 11 de de-
propostas do Governo Federal, talvez por encontrar ze~bro de 1990, e 8.213, ?e 24 de jUlh~ de 1991, as
dificuldades de explicar à população porque pretende quais asseguram, respectivamente, 207'0 das vagas

_ oferecidas em concursos públicos e até 5% dos car-
defender a aprovaçao, no contexto da reforma da Pre- . d b f"" b'l'
.• . . gos nas empresas pnva as para ene IClanos rea I 1-

vldencla, de pontos como o rebaixamento das pen- t d rt d d d f' .• .
_ o o a os ou pessoas po a oras e e IClenCla.

soes a 70 Yo, como a cobrança de 117'0 dos aposenta- A L . ° d d d b d
. el n 8.742 e 7 e ezem ro e 1993 por

dos, como o redutor de 5% ao ano nas aposentadon- 't d b f" '. . .. sua vez, assegurou o pagamen o e ene ICIO no va-
as do servidor que for para a inatividade antes dos 60 I di" ,. rt d d d f' .•

(h ) 55 ( Ih )
or e um sa ano mlnlmo aos po a ores e e IClen-

anos omens ou anos mu eres. . _. .
... cla que comprovem nao possuIr meIos de prover a

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e sua manutenção ou de tê-Ia provida por sua família, o
Srs. Deputados. que representou significativo avanço na implementa-

A SRA. ZELlNDA NOVAES (PFL - BA. Pronun- ção do princípio constitucional contido no inciso V do
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. art. 203 da Constituição Federal.
Deputados, queremos suscitar desta tribuna um de- Finalmente a Lei n° 10.098, de 19 de dezembro
bate ~obre a questão dos portadores de deficiência de 2000, dispôs' sobre as normas gerais e critérios
no Pais. básicos para a promoção da acessibilidade das pes-

Sabemos da luta empreendida por essas pes- soas portadoras de deficiência ou com mobilidade re-
soas para terem respeitados os direitos que lhes fo- duzida. Esta lei contém regras que visam eliminar bar-
ram assegurados pela Constituição Federal. Esses di- reiras e obstáculos nas vias e espaços públicos, no
reitos consistem em atendimento especializado à sa- mobiliário urbano, na construção e reforma de edifíci-
úde e à educação; proteção ao trabalho, proibida os e nos meios de transporte e de comunicação.
qualquer forma de discriminação quanto aos critérios Em que pese a existência de norma legal dis-
de admissão e ao salário; a promoção da reserva de pondo sobre a matéria, julgamos que ainda são nu-
cargos e empregos no serviço público e no setor pri- merosas as barreiras arquitetônicas enfrentadas pe-
vado, bem como a habilitação e reabilitação profissio- las pessoas portadoras de deficiência ou com mobili-
nal; o atendimento da assistência social, por meio da dade reduzida.
concessão do benefício de prestação continuada, no Urge, portanto, que sejam adotadas medidas
valor de um salário mínimo, àqueles que não possu- eficazes para a promoção da acessibilidade dos por-
am meios para a sobrevivência; e a promoção da tadores de deficiência, medidas estas necessárias
acessibilidade, através da eliminação dos obstáculos para que seja efetiva a integração destes brasileiros à
nas edificações de uso público, nos veículos de trans- vida comunitária.
porte coletivo e nos meios de comunicação. Muito obrigada.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pro- Emprego, mostram que o número de desempregados
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e jovens cresceu quase 200% nos últimos anos, abran-
Srs. Deputados, as estatísticas que foram divulgadas gendo a população potencialmente ativa entre 18 e
no último fim de semana pelo jornal Diário de Per- 24 anos. Ele adianta esta conclusão: 20% da juventu-
nambuco sobre o número de jovens sem emprego em de nessa faixa etária não têm ocupação regular no
todo o País são preocupantes e mostram que nada Brasil. O desemprego é maior entre os jovens de es-
houve de especial a comemorar no último 10 de maio colaridade média.
- Dia Internacional do Trabalho. Cerca de 3,6 milhões Os próprios empregadores, quando são procu-
de brasileiros entre 16 e 24 anos não conseguem co- rados, não dispõem de muitas informações sobre os
locação no mercado de trabalho, e o número aumenta jovens de escolaridade média e optam, muitas vezes,
a cada ano, seja pelo desemprego involuntário, provo- por absorver alguém já com experiência de empregos
cado pela automação das fábricas, mecanização do anteriores, cortando a oportunidade de oferecer o pri-
setor primário e informatização do setor terciário, seja meiro emprego ao jovem que está ainda entrando no
pela ampliação da oferta, com a conclusão dos cur- mercado de trabalho. A agência governamental de
sos profissionalizantes e universitários. colocação de mão-de-obra teria a vantagem de dar à

Na Europa, alguns Governos concedem incenti- empresa um perfil mais completo do candidato ao pri-
vos às empresas que oferecem o primeiro emprego a meiro emprego.
jovens, a exemplo da França e da Alemanha. São sugestões que faço aqui, desta tribuna, Sr.

Em Pernambuco, a experiência do SINE vem Presidente, na esperança de vê-Ias analisadas e dis-
dando certo, há vários anos, como uma forma de en- cutidas também pelo Executivo, que, no atual Gover-
caminhar ao trabalho temporário um segmento de no, procura valorizar nas suas ações uma política so-
mão-de-obra que, de outro modo, estaria sem orien- cial que atenue as desigualdades e amplie as oportu-
tação e informação sobre oportunidades de emprego. nidades a setores ainda marginalizados da nossa po-
Nesse caso, para utilização dessa mão-de-obra por pulação.
um, dois ou três dias, o contratante não está assumin- O fenômeno do desemprego entre os jovens
do encargos previdenciários e paga o valor de uma não é só brasileiro. Existe em escala mundial, confor-
diária fixada em tabela própria do SINE. me dados da OIT: pessoas entre 15 e 24 anos de ida-

Todavia, para empregos mais bem qualificados, de representam mais de 40% dos desempregados no
que absorvam o contingente de profissionais saídos mundo. Mas isso não significa que, incluído nessa es-
das universidades ou das escolas técnicas, um siste- tatística mórbida, o Brasil não deva buscar soluções
ma de informações do mercado, criado e mantido que passem pela informação detalhada e disponível
pelo Governo Federal e os Governos Estaduais e Mu- sobre o mercado de trabalho em escala nacional e a
nicipais, seria muito útil e efetivo. construção de mecanismos de acesso a todos os jo-

Aí poderiam entrar o Sistema "s" - formado pelo vens deste País.
SESI, pelo SENAI, pelo SESI, pelo SENAC - e a pró- Muito obrigado.
pria Confederação Nacional dos Transportes, que, O SR. LUIZ PIAUHYLlNO (PSDB - PE. Pronun-
dentro do empresariado, criariam centrais de informa- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
ção e atendimento sobre o mercado de trabalho, com Deputados, perdemos, no início de março, o emérito
ampla cobertura nacional e utilizando todos os recur- Prof. Murilo de Barros Guimarães, um dos mais anti-
sos disponíveis da informática, garantindo o acesso gos e atuantes advogados de Pernambuco. Com 93
dos interessados, que não teriam necessariamente a anos de idade, ainda exercia suas atividades profissi-
obrigação de procurar essas centrais. onais e culturais, afastando-se do trabalho apenas

Algo nesse sentido já é feito, ainda em escala re- em seus últimos dias.
duzida, em Estados e grandes centros metropolitanos Vida longa e profícua dedicada ao Direito, tanto
do País. Mas refiro-me a um programa específico, como como advogado atuante no fórum do Recife quanto
existe nos Estados Unidos: uma agência governamen- como professor da nossa tradicional Faculdade de Di-
tai de colocação de mão-de-obra em todos os níveis. reito, onde colou grau e lecionou como catedrático de

Estatísticas publicadas pelo atual Secretário de Direito Comercial, seguindo, dessa forma, uma forte
Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da Prefei- tradição familiar - era filho e neto de professores cate-
tura de São Paulo, economista Márcio Pochmann, em dráticosda referida faculdade-, foi, ao mesmo tempo,
seu livro recente intitulado A Batalha pelo Primeiro um homem de notável formação humanista.



''Terá Murilo Guimarães aquela imorta
lidade de que trata Milan Kundera, a imorta
lidade que vem do carinho dos amigos e da
lembrança das boas obras, do bom e ético
exercício das atividades nas profissões de
advogado e educador que escolheu".

Muito obrigado.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, um dos pontos em que se ali
cerça o fundamento da nacionalidade é o conceito de
soberania: estados que se curvam à ingerência es
trangeira, povos que não exercem a autodetermina
ção se vêem condenados à fraqueza política e à de
pendência econômica. Afronta-nos, pois, a atitude
desrespeitosa de países e de organizações internaci
onais que se manifestam, sem que lhes peçamos a
opinião, sobre nossos assuntos internos.

Foi o que fez, há poucos dias, o Sr. Horst K6hler,
Diretor-Gerente do Fundo Monetário Internacional,
durante seminário do Conselho das Américas que se
realizou no Departamento de Estado norte-america
no. Falastrão, o burocrata criticou o Brasil e outros pa
íses da América Latina, perdendo boa oportunidade
de ficar calado.

Começou por querer dar uma lição genérica, ao
cobrar dos países latino-americanos reformas mais
numerosas e mais consistentes. Quanto ao Brasil, de
clarou que ainda há muitos problemas por resolver,
razão pela qual não conseguimos sair do meio da flo
resta. Prescreveu - como todo-poderoso represen
tante do FMI- a ''focalização'' nos programas sociais,
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Quando recebeu o título de Bacharel em Direito, sasfaculdades brasileiras e membro de comissões exa-
em 1931, foi agraciado com um dos prêmios conferi- minadoras de concursos para livre-docente de diversas
dos pela faculdade aos alunos que mais se distingui- cadeiras da Faculdade de Direito do Recife.
ram durante sua vida acadêmica. No ano seguinte, in- Agraciado com várias condecorações, como a
gressou no Curso de Doutorado, marcado pela produ- Medalha da Ordem Nacional do Mérito da República
ção de trabalhos significativos. Federativa do Brasil, a Medalha da Ordem Nacional

Sua atividade docente iniciou-se pelo Direito da República Francesa, a Medalha de Ouro do Mérito
Público e pela Teoria Geral do Estado, presentes pelo do Estado de Pernambuco, dentre inúmeras outras,
viés da Sociologia e da Ciência Política nos trabalhos deixou também importantes trabalhos publicados.
publicados nessa época. Privilegiou o campo do Dire- Foi o criador e fundador da primeira televisão
ito Público num momento em que, no meio jurídico, educativa da América Latina, a televisão universitária
predominava o Direito Privado. de Pernambuco, a qual leva seu nome.

Foi aprovado em concurso de livre-docente para Homem de enorme capacidade profissional,
a cadeira de Direito Judiciário Penal (Processo Pe- exerceu intensamente a advocacia, mantendo escri-
nal), substituto do professor catedrático. Foi também tório de renome.
professor substituto da cadeira de Teoria Geral do Quero finalizar com as palavras de Palhares
Estado. Moreira Reis, em seu artigo: Murilo Guimarães, publi-

Em 1951, tornou-se catedrático de Direito Co- cado no jornal Diário de Pernambuco, em 15 de abril
mercial - cadeira que lecionava como interino desde de 2003:
1946 -, pela aprovação em concurso público de títu
los e provas, classificando-se em 1° lugar, com a tese
Da Provisão no Cheque.

Exerceu a docência, também, na Universidade
Católica de Pernambuco, como um dos primeiros pro
fessores de seu Curso de Direito.

Foi Diretor da Faculdade de Direito do Recife,
quando inaugurou uma série de cursos de extensão.

Reitor da Universidade Federal de Pernambuco,
por dois períodos, distinguiu-se pela maneira como
enfrentou questões bastante delicadas nos anos de
1964 a 1971 e pela busca de modernização das roti
nas administrativas. Durante esse tempo foi criada a
Assessoria de Planejamento, posteriormente trans
formada em Pró-Reitoria, ao lado de outras que resul
taram da reforma promovida no Estatuto da Universi
dade. Demonstrou sempre uma grande preocupação
em aumentar o corpo docente e o número de servido
res da universidade, para que correspondessem ao
crescimento da demanda, com o aumento das matrí
culas nos cursos da graduação e, mais tarde, na
pós-graduação. Todos os cursos de mestrado foram
criados durante a sua gestão como Reitor, cursos
com qualidade reconhecida pelo MEC, possibilitando
a inclusão da UFPE no rol dos centros regionais de
pós-graduação e a realização de convênios de coo
peração nacional e internacional.

Falando ainda sobre sua carreira acadêmica é
preciso mencionar que foi ele professor do Curso de
Mestrado da Faculdade de Direito da Universidade Fe
deral de Pernambuco, membro de bancas examinado
ras para concursos de professor catedrático em diver-
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o aperfeiçoamento de agências reguladoras que ze - hoje a deixar: o reconhecimento e a gratidão enormes
lem pela competitividade das empresas privatizadas a um servidor da Casa.
e a adoção de leis rigorosas que garantam o direito de Refiro-me ao Dr. Mozart Vianna de Paiva. O
propriedade. nome do Dr. Mozart - assim o conhecemos - dispen-

Como se fosse pouco, recomenda o Sr. Horst sa apresentação, sendo por demais familiar não ape-
Kõhler o apoio - considerado "bem-vindo" - à propos- nas aos integrantes dos quadros da Câmara dos De-
ta do Governo norte-americano de criação da ALCA, putados, seus colegas, mas aos Parlamentares, as-
a Área de Livre Comércio das Américas. Crê o Dire- sim como aos ex-Parlamentares.
tor-Gerente do FMI que a nova instituição contribuirá Destaque pela urbanidade, competência e dedi-
para diminuir a vulnerabilidade externa dos países cação, o ilustre homenageado - hão de concordar co-
membros. migo os nobres Deputados e Deputadas - é realmen-

Aos defensores da ALCA, o Presidente Luiz Iná- te um exemplo.
cio Lula da Silva pergunta: "Nós vamos entrar para Professor universitário, homem de grande pre-
competir de que jeito?" E com o discurso espontâneo paro, usa de seus conhecimentos para melhor enten-
que lhe é próprio, explica: "Não adianta a gente ter o der as idiossincrasias do Parlamento brasileiro.
nome na Area de Livre Comércio e, antes de come- Experiente nas lides internas, conhece como
çarmos a negociar, os Estados Unidos aprovam no poucos as engrenagens desta máquina complexa,
Congresso todas as salvaguardas para os seus pro _ sabe onde estão suas deficiências, age sempre no
dutos agrícolas". Devemos, pois, lutar por aquilo a sentido de evitá-Ias e minimizá-Ias.
que temos direito, como, por exemplo, um preço justo Mineiramente contemporizador - o Dr. Mozart
para nossa produção agrícola. nasceu em Corinto, Minas Gerais -, mesmo nos mo-

Somos os primeiros a reconhecer os problemas mentos mais difíceis, tem, invariavelmente, contribui-
do Brasil, as privações do povo brasileiro, as deficiên- ~ão important~ a dar, a solução mais viável, sempre a
cias da nossa economia, a pobreza da nossa condi- fim de encaminhar este ou aquele problema.
ção social. Assim é que, não por acaso, senão por mérito

Contra essas forças adversas trabalhamos e lu- pessoal inquestionável, Sr. Presidente, o Dr. Mozart é
tamos, pela profunda convicção de que somos capa- des~e 1991 ~ Secretári.o-Geral da Me.sa, tendo sido, a
zes de vencer, com os recursos da nossa inteligência partir d~ entao, suce~slvamente confirmado no car~
e o vigor dos nossos braços, a fome, a doença, a igno- pelos diversos Presidentes que passaram pela Ca-
A' d . IA' . f I' . . mara dos DeputadosranCla, o esemprego e aVIo encla que In e ICltam ml- , . '.. .

Ihões de brasileiros A propOSltO, desejO aqUI parabenizar o atual
Seria um des~ropósito pensar que tudo vai bem Pre~i~ente, nobr~ De!'utado J?ão Paul~ Cunha, pela

quando ainda resta tanto por fazer. Sabemos do peso d~clsao de tambem te-lo mantido. Esteja ce~o o ~re-
da responsabilidade e da grandeza da luta Por isso sldente desta Casa de que o Dr. Mozart mUito ainda
não damos a nl'ngue'm o d' ,'t d '. . t I" terá a fazer em benefício da instituição e muito fará na

_ . Ire o e nos miniS rar 1- atual estão.
çoes, de nos apontar caminhos, de nos tutelar o 90- g, . . .
vemo. Nosso povo é livre e soberano, responsável por O curnc~lo profiSSional desse. servidor dentro e
suas decisões e senhor da sua história. fo~a da Ca~ e ex~enso. Exemplo dl~so, entre outros,

E r . fOI sua deslgnaçao, pelo ex-Presidente Fernando
, ss~ o se~ '~ento com que repudiamos a la- Henrique Cardoso, como membro do Conselho Con-

mentavellntromlssao~ Sr: Horst Kõhl~r, ~iretor-Ge- sultivo da Agência Nacional de Telecomunica ões-
rente do FMI, na pohtlca Interna braSileira. A cada ANATEL. ç
povo cumpre construir o seu futuro, sobre o alicerce No entanto d t d f - d d. . . ' e o as as unçoes ocupa as as
~a d~mocr~la, da ~ber~adee da ~~beranla nacio.nal. diversas tarefas desempenhadas, das muitas ho~rari-

os onos o mun o e as palmato.nas da hu~a~'da- as e condecorações recebidas, imagino ter sido a
de: le~bramos o que se costuma d,zer no Brasil: res- missão mais grata a de Coordenador-Executivo dos
peito e bom e e t ... .u gos o . trabalhos da Secretaria-Geral da Mesa na Assem-

MUito obngado. bléia Nacional Constituinte, da qual resultaria a Carta
O SR. ROGÉRIO SILVA (PPS - MT. Pronuncia o de 1988.

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- E aqui, Sr. Presidente, rememoro o saudoso De-
putados, quero ser breve na mensagem que tenho putado Ulysses Guimarães, vulto histórico do PMDB,
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cuja imagem estará para sempre ligada ao esforço de 9 mil brasileiras todos os anos. Mas é quase milagre
patriótico de dotar o País de uma nova ordem consti- uma usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) - um
tucional-livre, democrática e pluralista -, depois dos universo de 70% das mulheres brasileiras - realizar o
anos de chumbo da ditadura mimar. exame. As poucas que o conseguem têm de enfrentar

Atuando nos bastidores daquela que foi uma enorme burocracia e longa espera, sem falar na infame
verdadeira força-tarefa da democracia, o Dr. Mozart é, necessidade de apadrinhamentos.
também por isso, digno dos maiores encômios. Anuncia-se que os Programas Médico da Famí-

Receba, Dr. Mozart, minha admiração, com vo- lia e Agente Comunitário têm alta cobertura, mas isso
tos de que sua presença nesta Casa possa continuar contrasta tanto com o pequeno número de pessoas
revestindo-se do merecido sucesso. que deles usufruem quanto com a descontinuidade

O SR. DR. PINOTII (PMDB - SP. Pronuncia o na realizaçã? de exame~e tratamentos, em um siste-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- ma que funciona precanamente.
putados, é gritante a diferença entre o que o Governo Sras. e Srs. Deputados, o contraste maior está
anterior sempre propagou como resultado de suas exatamente aí, ness~. verdadeira peregrinação, pe~-

políticas públicas e a realidade que o usuário encon- meada por grandes dificuldades e falta total de acolhl-
trava quando precisava utilizá-Ias. Recentemente, a mento, que o usu~rio da rede pública. tem que_enfren-
Folha de SPaulo comprovou, a ponto de criar cons- t~r p~ra cons~gUlr um exame, ~ma Internaçao, ~ma
trangimento, que as estatísticas dos assentamentos c~urgla. EI~q~ent.e demonstraçao recente da ~Itua-

na reforma agrária eram equivocadas. E a questão çao
A

d? usuano_fol o fato de, ~~ greve d,e. motonstas
não era semântica, como os tecnocratas quiseram fa- de Onl~us.de Sa? .Pa~lo -= legltl~?S usuano~ do SUS
zer crer confundindo cadastramento com assenta- -, a pnnclpal relvlndlcaçao residir na adoça0 de um
mento. Era mentira mesmo. Foi igualmente mentiroso plano de saú~e. .,
o orçamento destinado à reforma agrária, pois, em Nos ~alses que r~almente :U1dam da ~~de,
2001, transferiram-se 40% das verbas de educação ap~nas 10}lo d~s. atendimentos sao emerge~clals e
dos assentados para publicidade. 90 }lo, ambulaton~ls. Em ~001 , somente em .S~o Pau-

AI' , . t t t d t d lo, houve 652 mil atendimentos ambulatonals e 1,2las, IS o acon eceu o os os anos, em o as as . _ _rr 'bl"' f t' . ,. d I mllhao nos prontos-socorros, demonstraçao cabal da
po I Icas pu Icas. es eJa-se, ~o I~ICIO o ano,?o .pu- falta de acesso do usuário ao Sistema. Nesse contex-
do orçamento, que, em decorrencla de transferenclas, to o cidadão sem acesso a um sistema minimamente
contingenc!amentos e outras figuras semânticas de or~anizado assiste passivamente à evolução de suas
eng~do, mlng~~ durante o ano. I~so ocorre ~m favor doenças, motivo por que procura atendimento so-
dos sagrados Interesses do capital e seus Juros es- mente em episódios de grande hemorragia febre ou
corchantes, cujos destinos não são tão sa~r~dos. dor, lotando os prontos-socorros. '

. No ano passad?, revelaram-se estatlstlcas ma- A quantidade de casos de câncer atendidos em
q~ladas da Secretana. de Seg~rança do ~stado de caráter de emergência é inaceitável, para citar exem-
S_ao .Paulo, ~~~ escondiam .~s numeros reais ,d~ ocor- pio de uma doença que apenas excepcionalmente
renclas pol~clals.. Um dossle de duze~ta:, paginas a deveria ter esse tratamento. E o que é ainda pior: a so-
esse re~p~lto fOI elaborad? pela ~o~lssao d: Segu- ciedade brasileira está pagando a Contribuição Provi-
rança Publica da Assemblela Legislativa de Sao Pau- sória sobre Movimentação ou Transmissão de Valo-
lo e encaminhado ao Ministério Público. res e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira

Na educação, principal arma na diminuição das (CPMF) certa de que esse polpudo dinheiro soma-se
gritantes diferenças sociais, o Instituto Brasileiro de ao orçamento da Saúde, o que é uma outra inominá-
Geografia e Estatística (IBGE), no ano passado, de- vel mentira. Nesse teatro mambembe, todos são indu-
monstrou fenômeno contrário, pois, se no início da zidos a acreditar em uma saúde virtual, financiada por
década passada, dos que entravam na universidade, um imposto real, que não acrescenta nada e serve
tínhamos 8% pertencentes aos 50% mais pobres, no apenas para substituir recursos subtraídos da área.
início desta década, temos apenas 6%. O Governo anterior sempre apresentou estatís-

Na saúde, as campanhas verticais de controle de ticas indicadoras de substancial diminuição da pobre-
doenças específicas - arcaicas, porque o enfoque mo- za mediante o controle da inflação, mas todos nós ve-
demo é a atenção integral- anunciaram que as mulhe- mos, concretamente, cada vez mais pedintes nos se-
res devem fazer mamografias periódicas, a fim de de- máforos e pessoas morando nas ruas. Com base no
tectar precocemente o câncer mamário, que ceifa a vida Censo de 2000, Márcio Pochmann demonstrou que,
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de 1,4 milhão de chefes de família sem renda em cos por parte de Prefeituras baianas. Infelizmente, os
1991, passamos para 4,1 milhões em 2000. Se o cál- casos são muitos e demonstram um total descaso
culo da pobreza fosse feito de forma correta, ou como por parte dos gestores, com a coisa pública. Muito~
é feito na Europa, onde pobre é qualquer pessoa que usam do cargo para tirar vantagens pessoais. No Mu-
ganha menos de 40% da renda média no país, a po- nicípio de Heliópolis, o Prefeito Aroaldo Barbosa de
breza brasileira explodiria. Andrade, do PL, tem sido alvo de uma série de denún-

Sras. e Srs. Deputados, essa tem sido a moderni- cias já encaminhadas à Justiça, que até o momento
dade brasileira. Uma enorme ruptura entre o real e o vir- não agiu.
tua!. As políticas públicas foram jogadas ao vento, a ci- Dentre as inúmeras irregularidades praticadas
dadania virou mercadoria e aqueles que lutam por um pelo gestor, uma das mais graves refere-se a desvios
desenvolvimento humano são chamados de utopistas. do FUNDEF. O Sindicato dos Trabalhadores Públicos

Desde a Era Vargas - que, segundo os neolibera- Profissionais em Educação de Heliópolis apresentou
is, deveria ser banida da História do Brasil - até o final denúncia citando que entre os meses de fevereiro e
da década de 80, foram enfatizadas e cresceram as po- junho de 2002 houve desvio dos recursos constantes
líticas públicas fundamentais, mas não houve tempo na conta do Fundo e, em conseqüência disso, a remu-
para a sua consolidação, de modo a permitir que a po_ neração do pessoal do magistério sofreu grande atra-
pulação entendesse que bem-estar social é um direito e so. O dinheiro foi depositado na conta, mas no dia do
não um favor. A partir da década de 90, com a implanta_ pagamento dos salários não havia saldo suficiente.
ção acrítica do neoliberalismo, sob a égide da ditadura Onde o dinheiro foi parar é um mistério que o Prefeito
do capital e das políticas entreguistas, esses direitos fo- parece fazer questão de guardar.
ram gradativamente desmontados. A mesma irregularidade foi comprovada em

Nesse ponto, significante parcela da mídia _ 1999 pelo Tribunal de Contas do Estado, que detec-
prestigiando o elegante ceticismo pós-utópico dos ne- tou a aplicação de somente 34,7% dos recursos do
oliberais de plantão _ teve papel estratégico, conven- FUNDEF, quando .a lei ,?etermina 60%. Nas próprias
cendo o cidadão de que a verdadeira realidade é a palavras do TCE, ISSO demonstra total descaso com
virtual, de que sua tragédia ou é um simples pesadelo tal valo~oso .programa educacional': O dinheiro do
ou resultado da própria incompetência, motivo pelo Fundo e canmbado e deve ser aplicado exclusiva-
qual deve retrair-se, envergonhar-se, culpar-se. ~ente na remu~er~ção dos profissionais?o magisté-

Motivados por tudo isso, e demonstrando sensi- no e .na capacltaçao dos professores leigos. Mas o
bilidade política, o povo votou na mudança e, pela pri- ~referto Aroa.ldo prefere esquecer a lei e usar o dinhe-
meira vez na história, um operário exerce, hoje, a Pre- lro de fo~ma .Irregular. . .
sidência da República, trazendo para a política brasi- •. Alem diSSO, os profess~res sofrem com a lneXIS-
leira milhões de brasileiros que foram abandonados tencla de um plano de carreira e remuneração e com
na última década pela omissão das políticas públicas. a total falta de acomp~~hamento e cont~o~e do
E, apesar de todas as dificuldades econômicas e fi- FUN~~F. Eles nunca partl~lp~r~m de uma elelçao de-
nanceiras, é com esta expectativa que esta Casa ini- mocratlca para a. constltUlçao. do Conselho .~
cia a discussão das reformas: a expectativa de que F~NDEF, que funCiona de ~orma Irreg~lar ~o MUnl~l-
através das reformas tributária e previdenciária pos- piO. C.la~o, com tantos deSVIOS o Prefeito nao podena
samos tornar o Estado mais democrático no sentido c~nstltUlr um ~nselho d~mocrático e transparente,
de incorporar os milhões de marginalizados corrigin- daflnal, edst~s s~o prerrog.atlvas de pessoas que agem

d fi t
•. d' - ..' entro a Justiça e da lei'

o agran es e cronlcas Istorçoes sociais. .
O Governo Lula tem total legitimidade para pro- Mas o,:; problemas da Prefeitura, Sras. e Srs. De-

mover essas mudanças, eu diria, as verdadeiras re- putado~, .nao se resumem à á.r~a de_educação. O
formas de que o País precisa, pois as outras promovi- TCM rejeitou as contas da admlnlstraçao em 1999 e
das no passado, não passaram de engodo ~ue parali- as apr~v?u ~om ressa~as em 2000, por ter detectado
saram ou País ou o fizeram andar ara trás. uma sene e erros. m 20?0, o .TC~ ~plicou urna

M't b' d P multa ao gestor de R$ 2,5 mil, deVido as Irregularida-
UI o o nga o. des. O pior, no entanto, foi o papel da Câmara de Ve-

~ SR. ~ALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia readores, que aprovou as contas do Prefeito Aroaldo
o segUinte discurso.) - ~r. Presidente, ~ras. e Srs. De- mesmo com a rejeição e as comprovações do Tribu~
putados: s~bo a esta tnbuna pa~a, mais uma vez: f~- na!. Foram oito votos a três. Uma vergonha para o
zer denunCias sobre malversaçao de recursos pubh- povo de Heliópolis e para a Casa Legislativa!
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As irregularidades encontradas pelo TCM são so, o Juiz-Corregedor Antônio José Machado Dias, de
muito sérias, como pagamentos e empenhos irregula- Presidente Prudente, Município-pólo daquela área,
res de despesas, falta de contratos para a aquisição foi brutalmente assassinado pelo crime organizado.
de bens e serviços, ausência de notas fiscais em pro- Questiono as autoridades federais e estaduais:
cessos de pagamentos, dentre outras. Chamam a por que Fernando Beira-Mar está preso em Presidente
atenção as despesas feitas com veículos: foram gas- Bernardes? Ele não responde a processo em São Pa-
tos cerca de R$230 mil em fretes e R$120 mil em ulo. Não pesa sobre ele qualquer acusação da Justiça
combustíveis, valores irreais para o porte da Prefeitu- de São Paulo. Em nome da população de Presidente
ra, demonstrando total descaso do gestor com a coisa Bernardes e dos demais Municípios da região, peço
pública. que ela seja retirado de imediato de nosso Estado.

O TCM constatou que o Orçamento de 1999 foi Muito obrigado.
elaborado sem critérios mínimos de planejamento. A O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
receita estimada foi de R$7,6 milhões, superando em (PSDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
R$4,2 milhões a receita efetivamente arrecadada, Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a semana passa-
que foi de R$3,5 milhões. da registrou novos confrontos, com mortes, entre a

Mas não é só isso. A Prefeitura recebeu polícia carioca e contrabandistas; assaltos a bancos
R$76.479 relativos ao Programa Nacional de Alimen- no Pará, onde trinta bandidos fizeram cinqüenta re-
tação Escolar. No entanto, o Prefeito Aroaldo só com- féns e travaram tiroteio com a polícia, com mais de
provou a· contabilização de R$39 mil. Já do repasse vinte feridos; morte de dois seqüestrados, mesmo de-
de R$59 mil do Programa de Garantia de Renda Míni- pois de suas famílias pagarem os resgates exigidos
ma não foi feita contabilidade nenhuma. para pô-los em liberdade. E Polícia Federal de Goiás

São denúncias sérias que não podem ficar sem des~obriu um plano para assassi~ar autorid..ades en-
investigação e punição. Cobramos da Justiça em He- volVidas em p~ocesso contra tr~flcantes. Sa? tantos
liópolis pressa na apuração dos casos, pois não é o~ casos d,e crimes ousados e,violentos que e Impos-
ossível continuar esse clima de impunidade. O povo slvel relata-los todos. No Para, os assaltantes esta-
~erece respeito! Cobramos aqui, deste plenário, jus- vam munidos de fu~is AR-15, .metralhadoras e e~~o-
tiça e moralidade para o Município de Heliópolis, e co- petas, p<:>~anto, mais be.m e~U1pados do que a poliCia,
locamo-nos à disposição da população na luta contra ato que Ja se torna,cornquelro. _ , .
a corrupção e a malversação do dinheiro público. Em todo? :als, a pop~l~ça<:> esta In~~gura~ sem

Ob' d ter como reagir a onda de vlolencla. As Criticas vao da
rlga o. . falta de policiamento à falta de equipamento adequa-

.0 S~. PAULO LIMA (P~DB - SP. Pronuncia o do à repressão, da lentidão na Justiça ao excesso de
seguinte discurso.) - Sr. Presldent~, Sras. e Sr~. De- direitos dos criminosos, da falta de um sistema prisio-
putados, ocupo novament~ esta tribuna da C~mara nal eficiente até a atenção ao primeiro crime para im-
dos Deputad~s para repudiar o re!~rno do traficante pedir a formação do marginal. A falência do sistema
Fe,rn.ando Belra-~ar para o presldlo de segurança pode ser observada na questão do traficante Bei-
maxlma de Pres!d~nte BAernardes, onde ele esteve ra-Mar, que continua suas andanças de alto custo de
preso durante.o ultimo mes ?e março. . presídio a presídio, com o Ministério da Justiça de-

As autOridades federaiS e estaduais, com esta pendendo de favores estaduais para a guarda de um
decisão, levam insegurança para os Municípios do criminoso de alta periculosidade. Tudo está contribu-
oeste paulista, principalmente os do Pontal do Para- indo para a indução ao crime, e não para soluções
napanema. Lá não há estrutura para se resguardar da que atendam à população. Os criminosos perderam o
bandidagem que geralmente serve de apoio para os respeito, tanto pela Justiça como pela polícia.
presos de alta periculosidade, como já se tornou co- No início da semana passada, estivemos reuni-
mum no crime organizado. dos com cinco juizes de São Paulo. A preocupação de

Como representante da região, mais uma vez todos foi com a necessidade de a Justiça ser não ape-
vou cobrar do Governador de São Paulo, Geraldo nas equipada, mas modernizada. A análise mostrou
Alckmin, e do Ministro da Justiça, Márcio Thomaz que o crime avançou a jato, ou com motores turbina-
Bastos, a saída imediata do bandido. dos, enquanto a Justiça se manteve presa às tradi-

A população de Presidente Bernardes está ater- ções, aos vínculos do passado. Uma série de opções
rorizada. Não podemos nos esquecer de que, durante foi alavancada e certamente servirá de subsídios
o período em que Fernando Beira-Mar lá esteve pre- para as reformas que tramitam pela Casa, onde pelo



v - GRANDE EXPEDIENTE

o SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Pas
sa-se ao

Concedo a palavra ao Sr. Darcísio Perondi, do
PMDB do Rio Grande do Sul.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, com muito orgulho, fiquei neste plenário sob
o comando de V. Exa., Deputado Confúcio Moura, mé
dico do Estado de Rondônia, um dos melhores Parla
mentares desta Casa, que hoje relata um dos mais
importantes projetos para o Brasil, dentre outros tan
tos que o fez ao longo de sua vida parlamentar. Para
béns pela condução dos trabalhos, Deputado Confú
cio Moura.

Sr. Presidente, é com muita preocupação que
venho a este plenário para tratar de dois assuntos ex
tremamente importantes. O primeiro refere-se à bio
tecnologia, à transgenia, responsável pela soja trans-
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menos cinco dos mais de duzentos projetos que exis- três novas delegacias da divisão anti-seqüestro e os
tem deverão ser analisados com urgência. plantões eletrônicos.

É importante destacar que a segurança, quanto De 1995 até agora, o Governo do Estado adqui-
à ação direta, está hoje mais dependente dos Esta- riu, para a polícia, 16.482 veículos, mais de 82 mil ar-
dos do que da União. O Estado de São Paulo, que tem mas, 70 mil coletes à prova de bala e milhares de ou-
a maior população nacional e o maior número de Mu- tras peças do equipamento, colocando a polícia pau-
nicípios, responde por quase 50% do trâmite judiciá- lista como a mais bem aparelhada do País. Com a
rio nacional, o que significa uma enorme responsabili- participação de Prefeituras e da comunidade, foram
dade para com o bom andamento da Justiça e os índi- instaladas 250 bases da Polícia Comunitária e o dis-
ces de segurança pública. Felizmente para os paulis- que-denúncia. Finalmente, foi lançado e está sendo
tas, o Governador Geraldo Alckmin não só tem cons- ampliado o INFOCRIM, sistema informatizado que in-
ciência do problema como está investindo com extre- terliga delegacias, companhias da PM, departamen-
ma seriedade e rapidez na segurança pública. Atual- tos especializados da polícia e comandos do policia-
mente, a população carcerária do Estado é de cerca mento, beneficiando até agora 18,1 milhões de pes-
de 116 mil presos, sendo que em dezembro de 1994 o soas.
número era de 55.021, portanto, foi registrado um au- Este tem sido o trabalho do Estado de São Pau-
mento da capacidade prisional de 110,74% e criada lo, através do Governo Geraldo Alckmin, para comba-
uma disponibilidade de aproximadamente 80 mil no- ter o crime. Mesmo sendo uma atuação muito acima
vas vagas, permitindo o cumprimento dos mandados da média, há a necessidade, e a pressa, de todo o sis-
de detenção expedidos pela Justiça, antes não exe- tema de proteção à população ser revisto, desde a
cutados por falta de vagas. Este número de novas va- atualização da leis até a reclamada modernização da
gas nas unidades prisionais contrasta violentamente Justiça, com a redistribuição das funções e a criação
com os números de 1889 a 1994, quando, em 105 de tribunais especiais para o julgamento de ações
anos, foram criadas apenas 21.902 vagas que não configurem atos criminosos contra a popula-

A desativação da Casa de Detenção do Caran- ção, passando pela integração e maior abrangência
diru levou à transferência de 7.468 presos e à implo- dos organismos policiais. Se esta Casa não assumir
são de dois pavilhões. Para transformar a área prisio- essas reformas, agindo em defesa da integridade da
nal em um parque de uso público, acabando de vez nossa população, por mais que os Estados se esfor-
com os "dramas do Carandiru", que motivaram até a cem e despendam recursos para conter o crime, con-
realização de um filme, o Governo Alckmin teve de tinuaremos a conviver com o descrédito do povo para
construir onze penitenciárias compactas e dois cen- com o policiamento, a Justiça e o próprio Poder Públi-
tros de progressão penitenciária. Atualmente, o Esta- co.
do de São Paulo está programando a entrega de mais
1.536 vagas até o final deste mês, existem mais 3.984
vagas em obras, 2.532 novas vagas em licitação e
5.564 vagas sendo projetadas. Paralelamente, foram
criados ou ampliados quatorze centros de detenção
provisória, com 10.752 vagas; ampliadas cinco unida
des femininas, com 688 novas vagas, e 1.076 novas
vagas no regime de detenção semi-aberto, 2.310 va
gas em centros de ressocialização, 1.248 vagas de
progressão penitenciária e, finalmente, 2.640 vagas
decorrentes de ampliação de unidades diversas.

O efetivo da Polícia Militar foi aumentado em
14.018 homens, chegando a 87.011 policiais, totali
zando 124.368 homens com as Polícias Civil e Cientí
fica, auxiliados por 4.974 PMs temporários, que de
senvolvem ações internas, e 3.904 agentes peniten
ciários, contratações feitas para liberar PMs dessas
funções e colocá-los nas ruas, a serviço da popula
ção. Ainda pelo programa de bem atender a popula
ção, foram criadas doze delegacias participativas,



Parece-me, Sr. Presidente, que o bom senso
está funcionando. A CTNBio não vai ser esvaziada e
os doutores cientistas vão continuar analisando caso
a caso. A Organização Mundial da Saúde diz que ali
mentos geneticamente modificados fazem bem à sa
úde. Documentos das seis maiores academias de
ciência do mundo afirmam também que alimentos ge
neticamente modificados possuem a mesma qualida
de - senão maior - que os alimentos convencionais.

Está nas mãos do Presidente Lula decidir se vai
querer gerar mais empregos por meio da agricultura,
do agronegócio, da exportação, que, aumentada em
10% ao ano, pode gerar mais de 1 milhão de empre
gos no Brasil. Para isso, a biotecnologia é arma pode
rosa, como também é poderosa para proteger o meio
ambiente. A agricultura biotecnológica não machuca
a terra, pois utiliza substancialmente menos veneno.

Sr. Presidente, falarei agora sobre a segunda
parte: a reforma previdenciária.

Durante oito anos, discutimos e fizemos aqui, al
gumas vezes, reforma na Previdência privada, no Re
gime Geral, e na pública. Agora, o Presidente Lula,
surpreendendo seu eleitorado, num verdadeiro esteli
onato eleitoral, apresenta a reforma da Previdência.
Ela é necessária, pois há déficit na área pública e no
Regime Geral da Previdência. Mas, antes, por brava
ta, irresponsabilidade ou apenas pela busca do po
der, ela foi boicotada neste plenário. Ofenderam a
nós, Deputados do PMDB, na eleição passada, por
que disseram que deveríamos tê-Ia feito.

Esta reforma é necessária, com certeza. Não re
solverá o déficit a curto e médio prazos, mas melhora
rá o mercado, conseqüentemente, nossa dívida pode
rá ser alongada ao longo do tempo e os juros abaixa
rão. Aliás, mercado, dólar e títulos não estavam na lin
guagem do Partido dos Trabalhadores nem na do
Presidente Lula na campanha eleitoral. Agora estão,
surpreendentemente.

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Zé Ge
raldo.
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gênica, pela laranja, feijão, banana e outros produtos ano que vem, em especial, da soja transgênica. Vejo
geneticamente modificados. presentes Deputados do Centro-Oeste, região propí-

O segundo, à reforma da Previdência, que inter- cia para o plantio do algodão transgênico Bt; Deputa-
fere em nossa casa, na do vizinho e na vida de todos dos de Pernambuco e Piauí, onde se pode plantar fei-
os brasileiros. jão transgênico resistente ao mosaico dourado; De-

Semana que vem, este Plenário votará a Medi- putados de São Paulo, onde a peste está pegando a
da Provisória n° 113 ("Estabelece normas para a co - laranja paulista, que só pode ser salva com a transge-
mercialização da produção de soja da safra de nia. Esta Casa terá que ignorar a emoção, o funda-
2003"), que resolveu parcialmente a crise do plantio mentalismo, o interesse econômico internacional da
do soja transgênica no Estado do Rio Grande do Sul. indústria do veneno e dos mercadores de grãos, apa-

O Presidente Lula teve bom senso e salvou a vorados com o salto que a nossa agricultura está dan-
safra. Mas essa medida provisória é esquizofrênica, do.
porque considera a safra atual da soja transgênica bi
ossegura - segura para a vida -, mas a safra do ano
que vem e as outras, não. Isso não existe em nenhu
ma parte do mundo. Não sei de onde saiu essa pro
posta de que a safra vale agora para a vida, para a sa
úde, mas amanhã não valerá. Essa interpretação pre
judica milhares de agricultores do Rio Grande do Sul
e também do Brasil, porque se planta soja transgêni
ca no País inteiro. Portanto, alerto os nobres colegas
para o fato de que o problema não está resolvido, mas
apenas adiado.

Sr. Presidente, esta crise existe porque há dois or
ganismos financiados pelo dinheiro das muhinacionais
de veneno: Greenpeace, pela indústria da Europa, e o
IDEC, também por grupos intemacionais. Esses entra
ram na Justiça e suspenderam uma das seis melhores
leis de biossegurança existentes no mundo, copiada por
outros países. E a legalidade da biotecnologia no Brasil
está suspensa por causa de liminar, que aguarda há
quatro anos decisão do Tribunal Regional Federal de
Brasília - e precisa ser decidida.

Parece que o Governo brasileiro não quer que
aumentemos a produtividade. E enchemos o prato do
Duda Mendonça, do programa Fome Zero - mega
programa do Presidente Lula.

A biotecnologia, meus caríssimos Deputados e
Deputadas, é uma das melhores armas para aumen
tar a produtividade de alimentos não só no mundo,
mas principalmente aqui no Brasil, que tem fronteira
agrícola ilimitada. Porém, grupos financiados pela in
dústria internacional do veneno, por fundamentalis
mo, estão boicotando nossa produção. Presidente
Lula, Ministro José Dirceu e Ministro Roberto Rodri
gues atentem para o que está acontecendo. Ninguém
segura o Brasil se a biotecnologia for liberada, como
dispõe a Lei de Biossegurança, que foi suspensa tem
porariamente.

Na próxima semana, esta Casa terá que ter bom
senso e não proibir o plantio de transgênicos para o
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O Sr. Zé Geraldo - Nobre Deputado Darcísio Ihões e milhões de trabalhadores que pagaram mu~o

Perondi, agradeço a V.Exa. o aparte que me concede. continuarão a receber pouco. E mais: a reforma tinha
V.Exa. disse algo interessante na primeira parte do de promover a inclusão social e não o rigor fiscalista.
seu pronunciamento, a respeito de fazer o alimento No entanto, nada fala sobre os 14 milhões de aposen-
chegar ao prato de todos os brasileiros. O Governo tados que ganham apenas um salário mínimo.
Lula financiará a agricultura neste País e fará com Quanto ao regime público, sou favorável às ida-
que a tecnologia chegue aos milhões de trabalhado- des mínimas de 55 e 60 anos. Queríamos implemen-
res que lavram e trabalham.a ~erra. Tenho certeza ~ tá-Ias há alguns anos, mas não conseguimos. Entre-
que ~1~an9aremos esse obJetivo. No que se refere ~ tanto, satanizar e crucificar o funcionário público em
Prevldencla, vamos estabelecer o debate com a SOCI- nome dos cofres da Previdência, isso não! O funcio-
eda?e.' e estou ce.rto de que venceremos faci~mente. nário estudou e preparou-se; não merecia isso.
As ultimas pesquisas provam o que estou dizendo, Com a proposta de reforma apresentada ficou
mostram o desempenho do Governo nesse campo. . . . ... .
N d d t d F d H rl'q' mais Interessante trabalhar na IniCiativa pnvada do

a ver a e, a propos a e ernan o en ue visava . 'bl' O . . 'f' ? F I
a taxar o aposentado que ganhava um salário mínimo que no serviço pu ICO.. qu~ I~SO slgm Ica. a avam
ou aquele que recebia cerca de 500 ou 600 reais. Pro- do des,mo~te.da _car~elra .p~bllca no outro Governo;
põe o Governo Lula taxar os que vão se aposentar, agora e.amqUllaçao. E mais I~te~e~sa~te trabalhar no
depois das reformas, com ganhos acima de 2 mil e setor,pr.lvado, porque a.contn~U1çao e ~~nor d? que
400 reais. V.Exa. sabe que são muito poucos neste no publico. Nosso serVidor nao merecia ISSO. E pro-
País os que ganham acima de 2 mil e 400 reais; que fundamente lamentável!
este Congresso, entra ano e sai ano, debate o Orça- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a refor-
mento; e que centenas de comunidades, ano após ma da Previdência é fiscalista, prejudica 1,5 milhão
ano, esperam as verbas para a construção de postos de trabalhadores das cidades, dá insegurança aos
médicos e poços artesianos, para dar infra-estrutura trabalhadores rurais, porque quer desvincular recur-
aos assentamentos, mas os recursos nunca apare- sos, acaba com a paridade e a integralidade, enfim,
cem. Nós queremos fazer a reforma da Previdência está, de fato, fazendo desmonte. E mais: tem a ousa-
pautados na lei e na consciência coletiva, porque não dia de querer aumentar a receita da Previdência ta-
é justo que alguns ganhem superaposentadorias e xando o faturamento e não incidindo sobre a folha
outros não tenham acesso à aposentadoria digna. É Torço para que os técnicos da Previdência ~e-
uma defesa. Teremos ba~!ant~ temp? p~ra faz~ro ~e- nham feito o cálculo atuarial com perfeição. Fazer inci-
bate, qu~, com ~ert.eza, Ja esta venCido Junto a socle- dir imposto sobre faturamento pode significar aumen-
dade. Ate os radicaiS do PT começam a calar-se, por- to da carga tributária que todos pagam
que estão ficando isolados. .', .. Sr. Presidente, passo agora a tecer breve comen-

O SR. ~ARCISIO PERONDI - MUito obngado, tário sobre a reforma tributária. O modelo tributário que
Deputado Ze Geraldo. t -, d sab'l'dad do t I G A. . ., emos nao e e respon I I e a ua overno. o

Maior ~s!ell~nato eleitoral e a proposta de refor- longo de décadas, criou-se um regime tributário econo-
ma da PrevldenCla apresentada pelo Governo, que, . . . . . . .

. . I t ' 1 5 'Ih - d t b Ih d mlcamente SUICida, que sacnflca a produtNidade e o tra-em pnmelro ugar, axara , ml ao e ra a a ores . ~ .
- t~ I G h . d 2 '1 400' balho, esquecendo-se de taxar renda e patnmonlo. Oque nao em cu pa. an am mais e ml e reaiS, P'd _ ._

Pagam mais de 170 reais de contribuição t - resl ente Lula nao teve coragem de abnr o coraçao do
, mas erao bl 'b" H' . .

de pagar 250 reais sem garantia nenhuma de que, da- pro ema.tn utano. oJe, qu~m paga mais Impo~t~s,
qui a quinze ou vinte anos, vão se aposentar sob o meu quer~o Deput,ado Fra~lsco Turra, semp~e MlnlS-
teto estabelecido na reforma. A constituição desse tro da Agncultura, e o operano, o trabalhador Informal.
teto no Regime Geral da Previdência é um assalto a Os impostos são regressivos. E nós, que ganhamos
1,5 milhão de trabalhadores. bem? E outros, que têm mais renda? Todos pagamos

Pior: o objetivo da reforma é só fiscalista. A mai- igualmente. Tal s~uação é profundamente injusta, par-
oria dos aposentados reclamam que se aposentaram que sacrifica o pobre operário.
com dez, quinze, vinte salários mínimos e hoje ga- A reforma proposta é tímida, insignificante, per-
nham dois, cinco, sete salários mínimos. Nada foi cor- versa. O Governo recebeu 53 milhões de votos, mas
rigido. A promessa de correção foi discurso eleitoral não tem coragem de fazer uma reforma forte. O Presi-
do PT. Agora, na reforma, o PT, que contou com o voto dente se reúne com Governadores, junta União e
de 53 milhões de eleitores, ignora a defasagem e mi- Estados e esquece o consumidor.
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Dizem os tributaristas estudiosos que a carga fazer aprovar na Casa a privatização do INSS, na ten-
tributária aumentará de 36% sobre o PIB, que já é tativa de implantar regime semelhante ao modelo chi-
dura, para 41 %, 42%, situação que trancará empre- leno. Foi graças ao empenho do Partido dos Trabalha-
gos e retirará dinheiro do contribuinte. dores que a intenção se frustrou. É bom lembrar tam-

Ouço, com muita honra, o Deputado Francisco bém que boa parte desses 14 milhões de brasileiros
Turra. que recebem o salário mínimo não teriam condições

O Sr. Francisco Turra - Meu caro colega, com- de se aposentar, porq~e n~o fizeram ~ contribuição
bativo Deputado Darcísio Perondi, grande Parlamen- e~perada. A .refor~~ visa Justame~t: Incorporar. r1?
tar e amigo, gostaria de dizer que ouvi atentamente sistema p~evldAenclano ~sses 40 m~lho~s de b~asllel-

seu pronunciamento, tanto em relação à reforma pre- ros que nao tem capacidade contnb~tlva, estao d~-

videnciária quanto à reforma tributária. Parabenizo-o semprega.dos ou a!uam no merca~oAlnf~rmal. P~ecl-
pela coragem de abordar tema tão atual e importante samos cnar um sistema de prevldencla saudavel,
como o da reforma tributária. Estamos apreensivos, com igualdade de dir~itos para o ~ervid~r público e os
preocupados com o anseio por mudanças. Para mim, trabalhador~s dOI regime geral. E funçao do. Es~a~
oa c . 'ca ouvl'r o P sidente Lula falar de seu promover a Igua dade. Essa a luta das centrais slndl-

somo musl re . d .. PT 1995 ' , h T
desejo de mudar o Brasil. No entanto vejo que, a esse cals_e o propr.lo '. q~~ em Ja propun a ~ Uni 1-
. I f _. ' t - E' caça0 dos regimes Jundlcos. Parafraseando o IlustreSina, azem-se açoes ao Inverso, na con ramao.

t t t 'b t' . 'd' h Deputado que me antecedeu, quero ressaltar que a
ex~ amen: ~o campo. n u ano que resl e mln ~ carga tributária incidente sobre o consumo é perver-
maior angustia, meu maior temor, e o temor dos brasl- . t . M it' • f' '11 d t

. V' r d 'd d d d . d sa, um Impos o regressIvo. u o mais ac, ecen e e
lelros. Ivemos c Ima e voracl, a e, e eseJo. e co- democrático seria taxar as grandes fortunas e a renda
brar sem olhar para a reforma fiscal. Para reduz~r gas- sobre o capital, porque o rico e o pobre compram o
tos, devemos t~r a coragem que t~ve o ~resldente mesmo pão, pagam o mesmo imposto. Obrigado pela
Fernan?? Henn~ue Cardoso ao cnar a Lei de Res,- decência de me conceder o aparte,
ponsablhdade Fiscal, que agora talvez devesse ate O SR. DARCíSIO PERONDI- Quero esclarecer
ser complementada e melhorada. Realmente, Depu- D t d t G ado na-otn

d D ,. P d' PIB 'b ,. f . d 2 ao epu a o nova o que o overno pass e -
ta o arclslo eron 1,0

0
!n .utar~, ~ue OI e 1% tou, de forma nenhuma, privatizar a previdência. O

em 1991 e chegou ~ 36 7'0, atingir 40 7'0 e um desastre! projeto chileno aqui não chegou. O extraordinário Se-
Faz-nos antever o Insucesso, o fracasso de qualquer nador Aloizio Mercadante Líder do Governo Lula no
plano que se monte e, pior, a desgraça de milhões de Senado confessou não u~a mas três vezes nos últi-
empre~a~ e unidades produtivas do País. A ~gricultu- mos trinta dias que o PT se ~quivocou quando boico-
ra b.ras~lelra deu certo quando houve r~gra fixa, r~ne- tou no passado a reforma da previdência. O Ministro
goclaçao do passado perverso e ternvel de agiota-Ricardo Berzoini também fez sua mea-culpa, admitin-
gem feita no País, quando houve limpeza, caminho do que, se tivessem apoiado a reforma da previdência
aberto, juro decente. Imagine se houvesse tributação pública no começo do Governo FHC, o funcionário
decente! O País seria um fenômeno! E quero aduzir público não seria crucificado,
m~is idéias, não copian?o, mas aproveitando o que Com relação à proposta de reforma tributária, o
ha de bom no mund.o, VeJa~os, por exemplo, o_que fa- seu Governo nada apresentou sobre a taxação da
zem os Estad<;>s Unidos: nao ta~am na produçao, m~s renda, pelo contrário. O modelo vai continuar perver-
no consumo. E o que devemos Implementar no BraSIl. so e suicida, porque diminui os postos de trabalho e
Muito obrigado. pune o operário, que pagará mais imposto.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Obrigado, Depu- Concedo um aparte ao brilhante Deputado do
tado Francisco Turra. Acre João Correia,

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Eduardo O Sr. João Correia - Obrigado, Deputado Dar-
Valverde. císio Perondi. Quero apenas fazer duas observações

O Sr. Eduardo Valverde - Ouvi atentamente o ao seu apropriado discurso. Quanto aos transgênicos,
ilustre colega, mas quero fazer um adendo. Sou novo não vou perder tempo, porque V, Exa. é quem tem ma-
na Casa, mas, mesmo no ano passado, acompanha- ior cabedal no PMDB, quiçá na Câmara dos Deputa-
va discursos dos Deputados e ouvia muitos dos que dos, para afirmar que a decisão de impedir o avanço
hoje são contrários à reforma apresentada pelo Presi- tecnológico da civilização é reacionária e só interessa
dente Lula defenderem a privatização da Previdência à indústria de veneno e às organizações não-gover-
Social. É bom lembrar que o Governo anterior tentou namentais. Com relação às reformas, posso dizer que
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~p-~jeto envi~d~-p~I~-G~~~rno para a reforma tribu- que reclama permanentemente de nós: um Brasil me-
tária na minha terra seria chamado de caldo de piaba Ihor e mais justo. Eu não podia deixar de lhe dar o
- aquele peixe pequenininho -, porque não tem ne- meu abraço, admirador que sou de seu trabalho e de
nhuma substância. Não mexe na estrutura de cobran- sua competência.
ça de impostos; os privilegiados do capital financeiro O SR. DARCíSIO PERONDI - Muito obrigado,
continuam sem pagar. Ou seja, caldo de piaba. A re- Deputado José Múcio Monteiro.
forma é contra os trabalhadores. A verdadeira reforma Sr. Presidente, a maioria dos Deputados do
é a da previdência, e não adianta virem aqui trombe- PMDB está estudando a previdência social. Já fize-
tear com pesquisas na mão, porque, é lógico, com mos um seminário e faremos outros para tentar me-
todo o dinheiro que vai ser gasto no convencimento Ihorar o projeto do Governo. Outros partidos da base
pela mídia - uma brutalidade -, acabarão tendo apoio aliada do Governo anterior também estão fazendo
nesse massacre do funcionalismo público federal, esse estudo.
que foi, diga-se de passagem, a base da vitória deste Mas o PMDB vai fazer uma exigência para aju-
Governo, para mim mais neoliberal do que o anterior, dar o Presidente Lula: que os Líderes do Partido dos
neoliberalíssimo. Maio FMI pensa - nem diz -, eles já Trabalhadores venham a esta tribuna pedir desculpas
correm para atender, como fazem agora com essas pelas ofensas que nos fizeram durante a campanha
duas reformas. Obrigado pelo aparte, nobre Deputa- passada. Fomos espezinhados nos Estados, estraça-
do Darcísio Perondi. Ihados como Deputados, como cidadãos, como agen-

O SR. DARCíSIO PERONDI - Obrigado, Depu- tes políticos, porque tentamos ajudar o País a fazer a
tado João Correia. reforma da previdência, essa mesma reforma que

Sr. Presidente, nos últimos oito anos trabalhei agora o Partido dos Trabalhadores defende. Exigimos
pela reforma da previdência, tanto a pública quanto a desculpas!
do regime geral. Lutei por recursos permanentes para Muito obrigado, Sr. Presidente.
a saúde pública. Não serei incoerente nem esquece- O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Sr. Presi-
rei meu discurso. Vou ajudar a melhorar o projeto do dente, peço a palavra pela ordem.
Governo, mas não vou deixar de votar pensando nas O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Tem
urnas, como fez e confessa o Presidente desta Casa, V.Exa. a palavra.
João Paulo Cunha, do Partido dos Trabalhadores. O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PSDB - PE.

Está virando um hábito Líderes do PT fazerem a Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-
mea-culpa. Eles têm, sim, de explicar esse esteliona- sidente, Sras. e Srs. Deputados, é com muito orgulho
to eleitoral aos funcionários públicos e a todos os apo- e alegria que ocupamos hoje esta tribuna para come-
sentados que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva morar, juntamente com o povo de Pernambuco, 050°
acreditando numa proposta mais justa, mais social, e aniversário de fundação do Grupo Queiroz Galvão,
não de exclusão e satanização do trabalhador, em es- um dos mais importantes empreendimentos naciona-
pecial do servidor. is de engenharia, com atividades inclusive no exterior.

Vou, sim, ajudar a fazer a reforma da Previdên- Exemplo de empresa dinâmica, moderna e compe-
cia. Este Congresso terá a oportunidade de discuti-Ia tente, o Grupo veio aprimorando modelos de gestão,
durante 120 dias, para melhorar o projeto. estando hoje na vanguarda dos investimentos em tec-

Ouço com prazer o aparte do Deputado José nologia, recursos humanos e parcerias para fins soci-
Múcio Monteiro. ais com o Governo Estadual.

O Sr. José Múcio Monteiro - Nobre Deputado Fundada em 1953, pelos irmãos Antônio, João e
Darcísio Perondi, quero parabenizá-lo pela coragem, Mário, a Construtora Queiroz Galvão alavancou sua
pela inteligência, pela coerência, principalmente próspera carreira com a construção de rodovias. So-
quando o prezado amigo diz que vai tentar aperfeiço- bretudo nas décadas de 60, 70 e 80, foi ampliando e
ar o projeto do Governo. Com a mesma responsabili- consolidando sua participação na construção e recu-
dade de quem no passado defendeu as reformas, peração da malha viária nacional, incluindo em seu
V.Exa. vai mostrar ao País que o que o trouxe aqui não currículo, além das estradas em território pernambu-
foram somente os votos, mas sobretudo a sua vonta- cano, a BR-1 01 Norte, a Rio-Santos, a São Paulo-Cu-
de de servir. Precisamos lutar para que essas refor- ritiba, a Belém-Brasília, a Perimetral Norte, a Transa-
mas verdadeiramente aconteçam, cada um empres- mazônica e a Cuiabá--antarém, no Brasil, além de ou-
tando o melhor de si para que a sociedade tenha o tras na Bolívia e no Peru. Em todas elas, prevalecem a
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segurança e o conforto, graças ao constante esforço Recentemente, a Queiroz Galvão ingressou no
de conservação; em algumas delas, especialmente segmento energético, com as construções das hidre-
em São Paulo, no Paraná e no Rio de Janeiro, já se létricas de Miranda, Queimados e Aimorés, em Minas
dispõe de moderna estrutura inteligente. Gerais, já estando capacitada para explorar outras

A ampliação dos negócios e atividades deu-se usinas desse Estado e em Santa Catarina.
na década de 80, em razão da demanda da Destaquemos, finalmente, a atuação do Grupo
PETROBRAS. Foi criada a Queiroz Galvão Perfura- nas áreas social e educacional, por meio da qual se
ções, integrante do Grupo, que hoje se orgulha de ter realizam importantes trabalhos em parceria com o
estabelecido os recordes de profundidade no Brasil, Governo de Pernambuco. Trata-se de investimentos
em perfurações na terra e no mar. na capacitação de professores e na avaliação de alu-

A partir da década de 90, já desfrutando da flexi- nos, em projeto que irá beneficiar 15 mil alunos e qui-
bilização da PETROBRAS, a empresa começou a ex- nhentos docentes de vinte escolas. Também participa
piorar dois campos marítimos. O primeiro, na Bacia de de convênios para alfabetização de adultos, nos can-
Santos, com volume de óleo estimado em 500 mi- teiros de obra, e de atividades comunitárias de cons-
Ihões de barris e reservas recuperáveis em torno de cientização com famílias de agricultores. Colabora,
40 bilhões de barris; o segundo, localizado na Bacia ainda, assiduamente, com o Projeto Pernambuco
de Camamu, Bahia, com volume estimado em 20 bi- pela Paz, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
Ihões de metros cúbicos de gás. Hoje, a parceria com d C' d Ad I t em e pecial o Pro
a PETROBRAS é uma das mais importantes do Bra- a nança e o o escen e, e, s , -
sil, desenvolvendo-se em contratos de exploração, grama de Integração de Pessoas Portadoras de Defi-
produção e risco, celebrados com a Agência Nacional ciência no Mercado de Trabalho.
de Petróleo. Na área cultural, o Grupo está também sempre

Paralelamente, o Grupo Queiroz Galvão conti- presente, por meio de patrocínios, incentivando a pro-
nuou a diversificar os negócios, introduzindo-se ainda dução artística local em um sem-número de eventos
nos setores siderúrgico e financeiro, além da pecuá- anuais. Na área ambiental, é persistente na realiza-
ria e da agroindústria. Foi a construção civil, porém, ção de cursos internos, palestras e atualização dos
que continuou concentrando seus interesses e inves- engenheiros, sempre conscientes em relação aos
timentos, tendo participado dos maiores empreendi- problemas e às as possibilidades de preservação do
mentos em nível nacional, como as Ferrovias do Aço, meio ambiente.
de Carajás e Norte-Sul, os metrôs das maiores capi- É esse grupo empresarial, Sr. Presidente, orgu-
tais brasileiras, os aeroportos de Fortaleza, Recife e lho de Pernambuco e exemplo para todo o Brasil, que
Porto Seguro, além de barragens em todo o Nordeste fazemos questão de homenagear, pela magnífica tra-
e no Uruguai. Na agricultura, destaca-se pela produ- jetória em cinqüenta anos de existência. Combinando
ção de uvas e mangas, e na siderurgia, pela produção eficiência técnica e alta produtividade com senso de
de 440 mil toneladas anuais de ferro-gusa. responsabilidade social e política, o Grupo Queiroz

Em todos os seus empreendimentos, cujo histó- Galvão tornou-se um modelo de empreendimento
rico é o testemunho do idealismo e da perseverança moderno e participativo, no qual a produção está a
de seus dirigentes, o Grupo Queiroz Galvão vem pri- serviço dos mais caros interesses nacionais, como o
vilegiando a qualidade da produção, pelo que já foi desenvolvimento, a geração de renda e emprego, a
certificada pela norma ISO 9001/2000, agora espe- parceria eficiente com o Poder Público e a sociedade.
rando sê-lo, também, pela ISO 14000. Isso significa o Por todas essas razões, é objeto de nossos mais en-
reconhecimento do compromisso com qualidade, se- tusiásticos cumprimentos, não apenas à família Quei-
gurança e respeito ao meio ambiente. roz Galvão e aos dirigentes empresariais, mas tam-

Em relação a seus funcionários, o Grupo tam- bém a todos os funcionários, que, imbuídos do espíri-
bém apresenta indicadores de modernidade e res- to de luta e confiança, têm ajudado a fazer crescer o
ponsabilidade. Os mais de 15 mil funcionários, obje- Brasil.
tos de investimentos maciços em termos de capacita-

Muito obrigado.ção e reciclagem profissional, desfrutam de progra-
mas de assistência à saúde, extensivos às famílias, O SR. ROBÉRIO NUNES- Sr. Presidente, peço
pelo que se consolidou, nas 36 empresas do grupo, a palavra pela ordem.
um ambiente saudável, onde trabalham pessoas sa- O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Tem
tisfeitas e produtivas. V.Exa. a palavra.
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Sr. Presidente, nobres colegas, as mães brasile
iras têm sido, ao longo dos nossos cinco séculos de
história, exemplo de heroísmo, coragem, dedicação e
criatividade para "fazer homens bons" em meio a tan
tas carências e dificuldades.

É com enorme satisfação que hoje, ao realizar
mos um breve balanço das conquistas femininas na
sociedade brasileira nas últimas décadas, verifica
mos uma inequívoca tendência de proteção à mater
nidade no nosso País.

Quero parabenizar todas as mães brasileiras
pelo transcurso do seu dia e reafirmo minha plena dis
posição de lutar pelo contínuo avanço nos dispositi
vos de proteção à maternidade em nosso País.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação deste discurso.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. MACHADO - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MACHADO (PFL - SE. Pela ordem. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, faço uso mais uma vez do espaço
que me é oferecido pela Casa para tratar de assunto
de grande relevância para a Nação.

Quero dividir com os caros colegas a grata satisfa
ção de constatar que um dos melhores programas im-

Maio de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADº~ -º...':!inta~!~~~_-ª-_l§1º-º'?'

---0-SR~-RO-B~Rio-NUNES(PFL~ BA. Pela or- A participação feminina no mercado de trabalho
demo Pronuncia o seguinte discurso.} - Sr. Presiden- é maior entre nós do que em muitos outros países do
te, Sras. e Srs. Deputados, eu não poderia deixar pas- continentE~: como o Chile e a Argentina, e mesm~ .em
sar o mês de maio sem vir a esta tribuna prestar mi- alguns palses europeus, como a Espanha e a Italla.
nhas homenagens à personagem que ocupa o lugar As mulher~s .brasileiras têm-se ~estacado s~n-

mais importante na história da humanidade: a mãe. si~e~mente n~s Indicadores de escola~ldade. Na f~lXa

Não são poucos os sacrifícios exigidos de uma e~ana que ~al de 10 a 14 anos, ~4,7}'o das menln:s
mãe. Além da gestação e do parto, o recém-nascido sao alfab.etlzadas, em comparaçao a ape~as 90,9}'o
requer cuidados exaustivos, que tornam a mulher ab- dos men~nos, Na outra ponta da educaçao for~al,
solutamente inca acitada para a realização de qual- 11 % das Jovens com 21 concluem um curso supenor,

. p . . contra apenas 7% dos rapazes.
quer outro tipO de tarefa durante os pnmelros meses .., ,
d

'd d . FICO mUito feliz ao conhecer e relatar estes nu-
e VI a a cnança. 'd d f di' _.

F
. d t' f - rt t meros, por consl erar e un amenta Importancla

OI com gran e sa IS açao, po an o, que acom-
h f

· - d I' t'd d I que as mulheres tenham bom desempenho na edu-pan amos a Ixaçao a Icença-ma erm a e, pe os _ _...
C

.. d 120 d" . caça0, uma vez que serao elas as pnmelras e mais
onstltUlntes e 88, em las, assim como a cna- t t d f'lh. marcan es mes ras e seus lOS.

ção da licença-paternidade. POIS se, Iamentavelmen- E t 't I" " . . I'.. ,_ se concelO, a las, Ja aparece na pnmelra el
te, ainda existe a paternidade Irresponsavel, sao cada d' t - 'bl' . d 1927 O t '"'" . . . . t e InS ruçao pu Ica, sanciona a em . e/Uo
vez mais frequente~ os pais Cl..ue partlclpa~ In ens~- afirma que "as mulheres carecem tanto mais de ins-
mente deste maravilhoso. f~~omeno que e o nascl- trução, porquanto são elas que dão a primeira educa-
mento de um novo ser, diVidindo com elas algumas ção aos seus filhos. São elas que fazem homens bons
das tarefas inerentes aos cuidados com os bebês. e maus".

Outro importante avanço no apoio à maternida
de foi conquistado em abril do ano passado, quando o
então Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, sancionou lei estendendo o benefício da li
cença-maternidade às mães adotivas. O período é de
120 dias quando a criança adotada não completou 1
ano, cai para sessenta dias no caso de adoção de cri
anças com idade entre 1 e 4 anos e é de um mês
quanto a criança tem entre 4 e 8 anos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma so
ciedade é tão mais ética e civilizada quanto melhor
consegue proteger a maternidade e seus frutos. Feliz
mente, a mobilização das mulheres brasileiras e o
apoio de uma larga parcela de homens esclarecidos e
solidários à causa feminina tem-nos permitido avan
çar bastante nos direitos e garantias assegurados às
mulheres trabalhadoras que são mães.

Para ilustrar a dimensão deste avanço em nossa
sociedade no tocante aos direitos das mães trabalha
doras, gostaria de citar, a título de curiosidade, uma
lei de 1917, vigente no Estado de Santa Catarina, de
terminando que as professoras perderiam seus car
gos tão logo se casassem, por não se considerar dig
no que uma mulher se apresentasse grávida diante
de seus alunos.

Hoje, quando 44% das mulheres brasileiras tra
balham e, de quatro chefes de família, um é mulher,
especialmente nos centros urbanos, tal situação se
ria, obviamente, inimaginável.
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plantados para a redução dos índices de miséria deste áreas de saúde, de educação e de desenvolvimento
País está sendo realizado no Estado de Sergipe. O Go- social e urbano, com a finalidade de suprir, assim, as
vemo daquele Estado, através da Secretaria de Com- deficiências acumuladas nessas regiões e viabilizar,
bate à Pobreza, Assistência Social e Trabalho vem de- enfim, um ambiente propício à inclusão social dos que
senvolvendo ações que chamam a atenção, principal- estão à margem do propalado processo de desenvol-
mente em dois pontos que entendo como fundamentais vimento humano. Aliás, a senadora Maria do Carmo
em qualquer programa: a operacionalidade e, obvia- Alves criou a Diretoria de Inclusão Social em sua Pas-
mente, a obtenção dos resultados esperados. ta com este fim.

Ressalto o fator operacionalidade, para dizer Outra ação digna de louvor da Secretaria de
que um programa não basta ser bom, para ser imple- Combate à Pobreza é o Programa de Melhoria Habi-
mentado, ou cheio de intenções louváveis; ele precisa tacional, que tem o objetivo da erradicação das casas
ser exeqüível, para alcançar sua finalidade. de taipas, aquelas moradias feitas com barro e palha,

Peço permissão ao Sr. Presidente e às Sras. e comuns no sertão do Nordeste.
aos Srs. Deputados para parabenizar a Senadora Ii- Entretanto, o mais interessante desse programa
cenciada Maria do Carmo Alves, titular da Secretaria é que além de proporcionar ao cidadão de baixa ren-
de Combate à Pobreza do Estado de Sergipe, ideali- da o benefício de ter uma moradia mais digna, ofere-
zadora e condutora das atividades daquela Pasta, ce também oportunidade de emprego, já que as ca-
pela forma prática, metódica e funcional com que tem sas serão construídas com a mão-de-obra local, isto
desenvolvido as ações sociais naquele Estado. é, o morador receberá ainda um salário por mês, para

Chama a atenção nas medidas adotadas o fato ajudar na reforma da sua casa. O programa está sen-
de que elas nada têm de grandiosas ou mirabolantes, do implementado, todo ele, pelo Fundo de Combate à
apenas são eivadas pelo sumo da vontade irrefreável Pobreza, através do Governo do Estado.
de erradicar-se por completo a miséria que continua a A Secretaria criou também um Departamento
mordiscar nacos inteiros desta Nação. de Engenharia para as inspeções das obras e para a

Assim, a primeira medida da Secretaria de desburocratização da contratação dos beneficiados,
Combate à Pobreza foi a identificação das famílias ou seja, a Secretaria de Combate à Pobreza entende
em situação de extrema pobreza. O curioso é que os que o cidadão carente tem pressa, pois, como sabe-
dados do Cadastro Único da Caixa Econômica Fede- mos, ele já esperou demais.
ral registravam tão-somente 89 mil 248 famílias, mas Na Grande Aracaju, onde foram detectadas pela
a apuração da Secretaria detectou a existência de Secretaria de Combate à Pobreza mais de setenta
158 mil 804 em todo o Estado. O próximo passo foi a áreas em degradação, houve a necessidade de se fir-
criação de forças-tarefas, para atuar em convênio mar parceria com a Caixa Econômica Federal, para o
com as Prefeituras, a fim de atingir o cumprimento desfavelamento. Já são mais de 10 mil famílias sergi-
das metas. panas de baixa renda cadastradas para a obtenção

O programa Tá na Mesa, por exemplo - estive da casa própria.
acompanhando esses dias - fornece, gratuitamente, Quero deixar registrado nesta Casa que a po-
refeições durante seis dias na semana, elaboradas breza e a miséria que existem no Nordeste são pecu-
com ingredientes nutricionais que contém entre 1.400 liares. Faço distinção entre uma e a outra porque en-
e 1.600 calorias, principalmente nas regiões que so- tendo que pobre é aquele cidadão que tem a sua mo-
frem com a entressafra. Já são quase 4 mil e 500 pes- radia, ainda que humilde, e sustenta a sua família,
soas beneficiadas com o programa. ainda que com dificuldade extrema. Já o cidadão que

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é impor- vive em miséria é aquele que não tem pão, nem água,
tante salientar que o objetivo principal desse atendi- nem terra para cultivar, nem casa para morar e sobre-
mento emergencial é o combate à fome da popula- vive do nada absoluto ou das esmolas que, às vezes,
ção, que, infelizmente, não tem acesso imediato aos chegam a sua região.
programas sociais de economia sustentável nem a Essas duas vergonhas que assolam diversos
quaisquer atividades produtivas. rincões do Nordeste e de outras regiões deste imenso

Mas é preciso informar que, paralelamente a País precisam ser enfrentadas com ações firmes e
essa ação imediata, a Secretaria articulou interven- definidas. Não há mais tempo para tecnicismos socio-
ções integradas nos Municípios mais afetados pela lógicos ou projetos e programas dissociados da dura
miséria e vem realizando ações correspondentes às e às vezes inatingível realidade.
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---É po~ iss~-q~~-d~~~j~;~iteraras minhas congra- gu, da Unidos de Padre Miguel e do bloco carnavales-

tulações à ilustríssima Secretária de Combate à Po- co Grilo ~e Bang~. . . . • .
breza Assistência Social e Trabalho do Estado de Na area social, participo da Obra de Asslstencla
Sergi~e, a Senadora Maria do Carmo Alves, pela atu- à Infâ~cia ,de Bangu e ?a Associação Cristã ~icente
ação brilhante à frente da Secretaria, por suas ações Mo~etl, alem de ~ossUlr ,um .volumoso atendimento
práticas e eficazes, pelo empenho incansável e por social na Fundaçao An~re LUIz. . , .
seu desejo insaciável, já conhecido dos sergipanos, Sou, graças ao Cnador do Universo, um polltlco
de justiça social. Que este exemplo seja imorredouro conhecido e reconhecido na zona oeste do Estado <:i?
e contamine, para sempre, esta Nação. Rio de Janeiro, freqüento todos os eventos e~portl-

Muito obrigado. vos, sociais, culturais e religiosos para os quais sou

O SR. MÁRIO ASSAD JÚNIOR - Sr. Presiden- convidado.
te, peço a palavra pela ordem. Recebo uma e~rema manifestação ~e carinho

O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Tem quando est~u em minhas anda~ças e, saibam, Sr~.

V Ex I Deputados, ISSO acontece todo final de semana, pOIS
. a. a pa avra. P I - d f t d

O SR. MÁRIO ASSAD JÚNIOR (PL _ MG. Pela entend~_que? ~r.amentar na~ eve a as ar-s~ e

d S . - d d) S P ·d t sua reglao, afinai e Justamente la onde pode ouvir asor em em revlsao o ora oro - r. resl en e, en- _ _ .
.. . . - . ti· t reclamaçoes, as sugestoes, os apelos e os elogiOS de

caminho a Mesa, para tramltaçao reglmen a , proJe o . I .t
b . . d d d I· - nossos amigos e e el ores.

de lei que estabelece a o ngatone a e e ava laça0 C I I d sd
. .. aros co egas moro no mesmo ugar e e

da conformidade para aparelhos que emitam radla- . N- d·' . h·- d t
_ I ' . que nascI. ao eixo mln a reglao por na a nes eçao e etromagnetlca. .

. mundo. Sou casado com a mesma mulher. EVldente-
O SR. ANDRÉ LUIZ - Sr. PreSidente, peço a pa- mente, a eleição para Deputado Federal nos obriga a

lavra pela ordem. , . adotar outros hábitos, contudo aqueles que assim
O SR. PRESIDENTE (Confuclo Moura) - Tem corno eu amam seus lares e suas regiões, quando

V.Exa. a palavra. I surge a possibilidade, retornam imediatamente para o
O SR. ANDRE LUIZ (PMDB - RJ. Pela ordem. seio familiar, conseqüentemente para o local que os

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.. Preside~te, Sras. e elegeu, afinal lá é o nosso hábitat.
Srs. Deputados, ternos que ter o maior respeito por nos- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa in-
sos semelhantes. Há uma regra fundamental de convi- trodução se faz necessária para lamentar profunda-
vência social que afirma, com muita propriedade, que o mente a intenção do jornalista Sérgio Ramalho, do
nosso direito termina justamente onde se inicia o direito jornal O Dia, que circula no Rio de Janeiro.
do próximo. Faço então uma ~rgunta: por ~u~ no~ de- A pedido do ex-Deputado Hélio Luz, em março
paramos com pessoas travestidas de profiSSionais de de 2002, dei uma entrevista a esse jornalista. Ocorre
imprensa e que pautam suas atividades na tentativa de que seu interesse era escuso. Perguntou-me sobre
denegrir e achincalhar outras pessoas, praticando o um traficante de drogas conhecido corno Celsinho da
péssimo e improbo hábito de colocar palavras na boca Vila Vintém. Na oportunidade, fiz ver ao jornalista que
de seus entrevistados? o que sabia sobre o meliante era talvez menos do que

Sou um homem que provém de família humilde. ele mesmo sabia, pois como cidadão jamais tive qual-
Sou descendente, com muita honra e orgulho, de um quer contato com aquele traficante e, como Parla-
vidraceiro e de uma funcionária da rouparia de um mentar, quando visito uma comunidade, vou em bus-
hospital estadual do Rio de Janeiro. Nasci na conheci- ca de meus eleitores. Quanto aos problemas da Vila
da Vila Vintém, no bairro de Padre Miguel, justamente Vintém com relação ao tráfico de drogas, penso que
onde está localizada a quadra da Escola de Samba devem ser resolvidos pelos Poderes Executivos Fe-
Mocidade Independente de Padre Miguel, de cujo deral e Estadual. Não sou policial, portanto, apesar de
Conselho Deliberativo sou presidente. Sou também lamentar a existência do problema, cabe-me, assim
torcedor e diretor do Bangu Atlético Clube. Ou seja, como a todo o povo fluminense, confiar na atuação
procuro participar da melhor forma possível de todas das áreas de segurança e de justiça.
as agremiações da minha região. Fiquei pasmo, estarrecido, quando a matéria foi

Sou grande benemérito do Cassino Bangu, sou veiculada pelo jornal, versando sobre extorsão polici-
benemérito do Clube de Padre Miguel, sou sócio-co- ai, com a indicação de que, segundo o jornalista Sér-
laborador do Grêmio de Realengo, da Unidos de Ban- gio Ramalho, teriam sido palavras proferidas por mim.
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E a redação deixava transparecer que eu gozava de campanha na Vila Vintém, como é comum a todos os
total, pleno, estreito relacionamento com o traficante candidatos, por ocasião da campanha eleitoral.
que dominava o tráfico da Vila Vintém, ora recluso no Sendo assim, o jornal O Dia publicou inverda-
Complexo Penitenciário de Bangu. Tomando conheci- des, Meu conhecimento e envolvimento com a máfia
mento da matéria, interpelei judicialmente o veículo das drogas é, com certeza, rigorosamente igual ao de
de Informação, cobrando uma retratação. todos os homens de bem. Envolvo-me não com a má-

Agora, o mesmo jornalista, no último dia 13 de fia, mas sim com o resultante de seu flagelo, quando
abril de 2003, no mesmo veículo de informação, ou sou procurado por uma família em busca de uma c1íni-
seja, o jornal O Dia, na primeira página, fez a chama- ca de recuperação e tratamento para um dependente
da de uma matéria com o título Impunidade facilita químico.
avanço do crime organizado na política. Dos processos citados pelo jornalista, na sua

O conteúdo ataca de forma vil o Deputado Esta- matéria, nos quais eu figuraria como réu, um se refere
dual eleito pelo PFL do Rio de Janeiro Jorge Theodo- a um homônimo e outro tem um número considerado
ro, o Dica, que é oriundo do Município de Duque de inexistente, conforme certidões exaradas pelos cartó-
Caxias, um Deputado atuante e sério, envolvendo-o rios competentes.
no seqüestro e extorsão da namorada de um outro Nobres Deputados, nossas vozes poderão en-
traficante de drogas chamado Fernando Beira-Mar. contrar eco, atitudes deverão ser adotadas pelas Ca-

Logo abaixo, nessa mesma página, aquele cida- sas legislativas. Não podemos ver os membros do Po-
dão - se é que podemos tratá-lo assim - volta a citar der Legislativo ou qualquer cidadão brasileiro ser ata-
meu nome. Desta feita, ultrapassando todos os con - cado de forma infame e covarde pela imprensa ines-
ceitos éticos, evidenciando sua incompetência profis- crupulosa que atinge a moral de pessoas com sua vã
sional, escreve sobre processos a que supostamente filosofia.

respond~ e sobre suspeitas ~e meu ,:nvolvimento Fala-se muito em maus policiais, em maus polí-
c~m o trafego de dr~gas na mmha regla~. Como se ticos, em maus médicos. Será que também não esta-
nao basta~e, tambem se refe~e ao. m~tenal.de cam- mos diante de maus profissionais de imprensa? Até
panha polltlca col?cad~ n~ Vila VI~tem" afirmando, quando permitiremos que pessoas sejam estratifica-
com base na su~, Ignorancla, que so a minha propa- das pela chamada imprensa marrom? Não devemos
ganda era ~er~ltlda, , , . . admitir mais isso. Temos que estar na vanguarda da

, P~ra flnall~ar sua barb~.na, Ilustra, em u.ma pagl- luta contra o lado podre de qualquer atividade deste
na mtelra, sua Irresponsablllda?e com a mmha fot? País, principalmente quando essa atividade tem o ob-
Praticamente ao lado a do traficante Fernando Bel- 't' f' I d 'f' Je IVO le e In ormar.
ra-Mar, a quem conheço apenas por fotografias, Em C" d d t 'sódio pr mo

- . h 'I V" -, - h relO, am a, que, apesar es e epl 0-
relaçao a Celsm o da VI a mtem, nao tive, nao ten o'd ' . lo d of'lss'lonal com.. VI o por esse pesslmo exemp e pr ,
e não terei qualquer tipO de relaCionamento ou envol- . f _. , I'b d d d' sa e'
. ., . . suas m ormaçoes mlquas, a I er a e e Impren

vlmento, pOIS vivemos em mundos totalmente dlstm- ,. P . t b em a m rece
. necessana orem emos que sa er qu e,tos e por demaiS opostos nos aspectos moral e dos " , ,

para fazer uso dela de forma transparente, Cristalina ebons costumes.
T' I . - d' t d R' d J' responsável.Ivemos uma e elçao ISpU a a no 10 e anel- I d ' ,,- . bl"

ro A ueles ue lograram êxito, alguns aqui presen- Notícias devem ser eva as a opmlao pu lca,
, q d qf' . h I t'd d porém com total zelo, pois mesmo havendo a retrata-tes po em a lançar mln as pa avras, no sen I o e . •

qu~, durante a campanha, na Vila Vintém, encontra- ç~o e o,direit? ~e resp.osta a ~es~oa alvo da negllgen-
va-se material de diversos políticos. Inclusive o Depu- Cla, da Impencla ed~ Imprudencla passa por momen-
tado Estadual Paulo Ramos, eleito pelo PDT, manteve tos de extr~ma.afllça? moral.
durante todo o período eleitoral um comitê em funcio- Para finalizar, digo, em alto ~ bo~ som a tO,dos
namento no coração da Vila Vintém. O Deputado os que pos~am me oU~lr: cor:oo cldada? .ad?t,arel to-
Estadual Coronel Jairo utilizou aquela região para di- das as medidas necessanas, Interpelarei Judlclalmen-
vulgar sua candidatura, No campo da disputa dos car- te o jornalista e o veículo de informaç~o, até as últi-
gos de Deputado Federal, posso citar os Deputados mas conseqüências, Dou plena e total IIb_erdade para
Carlos Santana, Leonardo Picciani, Fernando Lopes, que a Câmara Federal proceda a apuraçoes em qual-
Eduardo Paes e outros, isso sem considerar todos quer segmento da minha vida pública e privada, Não
aqueles que não se elegeram e que também fizeram tenho a menor dúvida de que, concluídas tais investi-
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gações, elas respaldarão a veracidade de minhas pa- De forma bastante honesta e realista, diz o Mi-
lavras. nistro, homem de larga experiência docente e histori-

Muito obrigado. camente voltado para o problema, que não será pos-
O SR. ZONTA - Sr. Presidente, peço a palavra sível fazê-lo senão em dez ou quinze anos, senão em

pela ordem. três ou quatro governos. Mas quer começar já - e o
O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Tem começo me parece bastante bom - ao abranger pres

supostos essenciais.V.Exa. a palavra.
O SR. ZONTA(PPB-SC. Pela ordem. Sem revi- Exemplo disso, Sr. Presidente, é o que afirma a

são do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar o in- Secretária de Educação Fundamental, convencida de
feliz momento que vive a nação kaingang, em Santa que a inclusão deve remeter à qualidade: Inclusão
Catarina, em decorrência do incidente que vitimou o sem qualidade é boa para estatísticas, não para o

Brasil. Ainda de acordo com seu pensamento, a me
Cacique Orides Belino Correia da Silva, Vice-Prefeito

Ihorl'a da quall'dade, por sua vez, precisa ser acompa
do Município de Ipuaçu, a maior reserva indígena do
Estado. nhada de formação inicial e continuada dos professo-

res, além de uma política de valorização, o que, é ób-
O Cacique Orides realizava um grande trabalho vio, deve prever o aumento gradativo dos níveis sala-

com a nação kaingang. Sua reserva indígena foi a pri- riais. E não é só. A mesma titular completa, dizendo
meira a realizar o PRONAF Indígena nacional. Essa da necessidade de melhores condições de trabalho
reserva produz mais de 200 mil sacas de grãos por nas escolas, a maior parte das quais ressente-se de
ano, que dão para sua sustentação, e tem escola mo- deficiência de equipamento e material didático.
derna: bilingüe e ligada à Internet 2, para entrar em Outras medidas, nobres colegas, estão prestes
contato com o mundo. a sair do papel. Entre elas, o aprimoramento da edu-

Portanto, deixo registrada minha tristeza pelo
cação à distância e o aperfeiçoamento do FUNDEF, o

prematuro passamento do Cacique Orides Belino, o Fundo do Ensino Fundamental, a ser transformado
qual se deu numa emboscada ocorrida ontem à noite. em 2004 no Fundo Nacional de Educação Básica.

O SR. SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, peço a Com mais flexibilidade operacional, o novo Fundo agi-
palavra pela ordem. lizará a chegada à ponta das verbas destinadas à

O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Tem educação. Também o Programa Nacional da Bibliote-
V.Exa. a palavra. ca da Escola terá o universo de atendimento estendi-

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o do, dentro de um ambicioso propósito de levar boa li-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- teratura a todo o ensino de 1° Grau, e não mais ape-
putados, no último dia 28, comemorou-se o Dia da nas até os alunos da 4a série.
Educação. É sobre o tema que quero discorrer nos Tudo o que demonstrar uma vontade genuína de
próximos minutos, alinhando-me com aqueles que o melhorar a educação brasileira há de contar com meu
têm como uma das mais importantes obras sociais a inteiro apoio e engajamento pessoal. As propostas
serem perpetradas no Brasil, hoje. ministeriais, no entanto, parecem excessivamente tí-

Apesar do enorme potencial, seja humano, seja midas e muito vagas. O Ministro deve melhor do que
territorial, seja material, a Nação brasileira está abatida ninguém saber que as mudanças não podem se limi-
pelo atraso. Por que o descompasso com a produção in- tar à forma, mas têm de intervir em conceitos e conte-
telectual e científica das nações ricas? Por que o desen- údos programáticos. Elas dependem sobretudo do
volvimento econômico dissociado do desenvolvimento envolvimento político das demais esferas de Poder,
social? Pode-se responder a isso de várias maneiras, num trabalho de estreita parceria, com muito diálogo
mas nenhuma delas será tão precisa quanto a que en- e co-participação. E, não suficiente isso, precisam re-
volve a questão educacional brasileira e seu modelo ar- alizar transformações "de alma", se me permitem um
caico, ineficiente, elitista e elitizante. pouco de exagero, na expressão.

O Governo Federal se propõe a mudar isso. O Não basta alfabetizar. Não basta manter o aluno
Ministro da Educação, Cristovam Buarque, acena na sala de aula. Não basta despejar lições sobre ele e
com novas diretrizes para um projeto nacional que fazê-lo aprender mecanicamente, Atuando ao mesmo
pretende mudar o perfil do sistema, assentando-o em tempo junto ao docente e ao discente, é preciso nu-
três pilares fundamentais: a inclusão, a qualidade e a trir-Ihes interesses, despertar-lhes valores, culti-
alfabetização. var-Ihes a consciência crítica, dotando assim, e so-



O PT nacional está vivendo um momento em
que sai da inação e passa, como Governo, a traba
lhar, a mostrar serviço, a trazer o mais rápido possível
os benefícios para o povo, principalmente os mais ca
rentes.

O PT do Distrito Federal, num total desrespeito
pelas condições de vida das pessoas, faz exatamente
o contrário. O partido não tenta apenas imobilizar a
ação do Governo local. Vai mais longe: age para que
os benefícios não cheguem aos mais necessitados.

É fácil explicar o motivo dessas diferenças entre
o comportamento do PT em nível nacional e a atitude
do partido em Brasília. A razão é óbvia. Enquanto o
PT nacional, sorridente, ainda vive os louros de um
grande triunfo nas eleições, em Brasília, o comando
do PT local morde o travesseiro e curte o fel de mais
uma derrota nas eleições.

Em Brasília, não é só o PT - partido de elite 
que não quer saber do povo. É o povo também que
não quer saber do PT. E o comando partidário não se
conforma com isso.

Em 1998, eles perderam a eleição e colocaram
pano preto, puseram luto em seus carros, muitos de
les luxuosos. Agora, ao serem derrotados mais uma
vez pela vontade expressa do povo, não se conforma
ram de novo. E com processos na Justiça Eleitoral
tentam burlar a decisão do povo de Brasília. Perderam
uma disputa no campo eleitoral e pretendem agora
ganhar no tapetão.

Todos os processos contra o atual Governador,
Sr. Presidente, são baseados em falsas acusações.
Não existe prova alguma de conduta irregular por par
te do Governador durante a campanha passada. Não
existe nada que possa incriminá-lo. O que existe são
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mente assim, a educação do sentido pleno da cidada- O que está acontecendo em plena Capital do
nia e da participação política. País é que o Partido dos Trabalhadores local está na

Não por acaso, Sr. Presidente, as nações que contramão do PT nacional. No plano nacional, o parti-
produzem essa espécie de cidadãos são aquelas que do do Presidente da República, por sua determina-
investiram em seu capital humano, por via da educa- ção, busca o entendimento e a conciliação e prega
ção, no devido tempo da história. O Brasil não soube abertamente o total respeito à legalidade. Em Brasí-
fazê-lo até hoje. Desperdiçou oportunidades. Per- lia, o PT-DF semeia a discórdia e as desavenças e
deu-se em interesses menores, querelas regionais e tenta, sob a aparência da legalidade, dar um golpe
conflitos dispensáveis. O que a Nação espera dos no- nas instituições e na decisão popular que elegeu o
vos governantes é que, autoproclamado o apreço que atual Governador.
têm pela justiça social, possam finalmente realizá-Ia. No plano nacional, o PT é mais do que um parti-

Era o que tinha a dizer. do dos intelectuais. É o partido dos mais pobres e dos
Muito obrigado. neces~itados. Em Brasília, o PT é um ~artido longe do
O SR. PASTOR AMARILDO - Sr. Presidente, povo. E o partido do corporativismo. E o partido dos

peço a palavra pela ordem. p~ivilegi~?os. ? p~óprio Ministro da Casa Civil, J?sé
O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) _ Tem ~Irceu, Ja admitiU ISSO uma vez, em conversa partlcu-

V.Exa. a palavra. ar.

O SR. PASTOR AMARILDO (PSB - TO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comu
nico com profundo pesar à Casa e às pessoas que
assistem à sessão pela TV Câmara o falecimento do
Pastor José Brandão Porto, timoneiro das Assembléi
as de Deus no Estado de Goiás, cujo trabalho fez com
que Anápolis se tornasse a cidade mais evangelizada
do País, com quase 70% de evangélicos.

Quero me solidarizar com meus irmãos de cren
ça e com amigos e familiares do pastor e dedicar-lhes
tudo o que pudermos fazer de melhor nesta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Pros

seguindo o Grande Expediente, concedo a palavra ao
Sr. Deputado José Rajão, do PSDB do Distrito Fede
ral. S.Exa. dispõe de 25 minutos.

O SR. JOSÉ RAJÃO (PSDB - DF. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ocupo esta tribuna, expressão máxima da
democracia no País, para tentar cumprir três objeti
vos, visando ao esclarecimento definitivo da opinião
pública nacional.

O primeiro objetivo é reparar uma injustiça, me
lhor ainda, fazer justiça a um homem que é uma das
poucas lideranças carismáticas, hoje, no Brasil. Meu
segundo objetivo é denunciar uma campanha sórdida
que vem sendo movida para tentar, por intermédio da
Justiça, adulterar a manifestação da vontade livre de
toda uma população. E meu terceiro objetivo, Sr. Pre
sidente, é apontar o mentor dessa trama e revelar, de
forma clara, quem é esta pessoa na realidade, qual é
o seu desejo real e, o mais importante, seu verdadeiro
caráter.
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mentiras, falsidades. O que existe é só o desejo extre- O SR. JOSÉ RAJÃO - Gostaria de continuar
mo de tomar o poder à força, contrariando a legítima lendo meu discurso. Ao término, com a permissão do
vontade popular. Presidente, conceder-Ihe-ei o aparte.

Sr. Presidente, parece haver ainda uma grande O Sr. Luiz Sérgio - A concessão é de V.Exa.
diferença entre o PT nacional e o PT de Brasília. Pelo O SR. JOSÉ RAJÃO - Estou apenas justificando
que se tem conhecimento, o PT nacional é um partido porque sou novo na Casa e gostaria de terminar o racio-
composto por pessoas honestas, gente que não é cínio contido no discurso, depois ouvirei os apartes.
dada a falcatruas, gente que não rouba o dinheiro pú- O Sr. Luiz Sérgio - A presença é nova, mas o
blico. É essa a imagem que se tem do PT no Brasil. Ou discurso é velho., _
que, pelo menos, o partido procura demonstrar. O SR. JOSE RAJAO - Sr. Presidente, continuan-

Em Brasília, não. Em Brasília, o PT é um partido do, a revelação de suas mutretas e irregularidades dei-
que tem em seu comando pessoas desonestas, que x~ qualquer um de queixo caído. Para se ter idéia, a car-
não respeitam o que é público. Mais exatamente: pes- relra de ~Ipes de Geraldo Magela com~ou cedo,
soas que roubam o dinheiro do povo. Esta não é uma quando ainda era estudan~e, em Pato~ de M~nas.
acusação sem provas. Faço essas revelaçoes porque e precIso alertar

Uma CPI na Câmara Legislativa do Distrito Fede- o ~vo brasileiro e as autoridades sobre ~ verdadeiro
I ' . IT d PT ba d' carater do homem que pretende, com mais um golpe,

ra ~omprovou que vanos po 1.loo_S orou . ram o 1- assumir o Governo do Distrito Federal.
nhelro da ASEFE, a Assoclaçao dos Servidores da A 17 M I f' I't P 'd t d_. _ os anos, age a OI e el o resl en e a
Fundaçao Educacional. Isso mesmo, passaram a mao U .- d E t d t d P t d M' UEP.. _ . n1ao os s u an es e a os e mas - , mas
no dInheiro da pensa0 e da aposentador~~ dos profes- foi destituído do cargo quatro meses depois de em-
~res ~ usaram nas suas ~am~anhas ~htlc~s e no en- possado. Qual o motivo? Ele vendeu um lote que per-
nqueclmento pessoal. E nao fOI pouco dinheiro. tencia à UEP por 35 mil cruzeiros, mas informou à en-

O rombo é de 30 milhões de reais - pasmem, tidade que tinha vendido por apenas 30 mil cruzeiros,
senhores!. Repito: são 30 milhões de reais, Sr. Presi- portanto embolsou 5 mil cruzeiros, que era um bom
dente, que os petistas do DF tiraram do bolso da c1as- dinheiro na época. A UEP descobriu o roubo e destitu-
se sofrida dos professores e servidores da Fundação iu Magela do cargo.
Educacional. Um partido dos trabalhadores roubando Não é preciso ir muito longe. Imaginem uma
o dinheiro dos trabalhadores. Esta é a verdadeira ima- pessoa querer ser Governador de Estado, mas é a
gem do PT de Brasília. primeira a sonegar impostos públicos e estaduais?

O povo brasileiro e os atuais governantes do O Sr. Magela é proprietário de um apartamento
País precisam ficar sabendo disso. E, Sr. Presidente, situado na 313 Norte e foi executado judicialmente
esse é apenas um dos escândalos que envolvem os pela Fazenda Pública porque não pagou o IPTU e a
comandantes do PT em Brasília. Há muita coisa esca- Taxa de Limpeza Pública do ano de 1997. Fôssemos
brosa ainda. nós seguir esse exemplo - sonegar imposto -, não

Muito bem, Sr. Presidente, em Brasília, o quadro ~averia dinheiro ~a~a tocar u~ suposto Governo. ~ão
é este: o PT é um partido elitista, que tem dirigentes e e absurdo um sUjeito que da cano querer cobrar Im-

o., posto dos outros?
pohtlcos de alta desonestidade, tenta golpear a vonta- E . . d"d G Id
de do povo e assumir um poder que não lhe foi confia- d tem miaiS: esse In IVI uo, era ~I ~agela, fez

, o • _ ., acor o para evar vantagens com os gn elros, corno
?,O 'pelo. legitimo desejO da populaçao. Isso, por SI so, no caso de Germano Carlos, que ocupou terras públi-
Ja e mUito gr~ve. .. caso Ajudou amigos a mudar destinação de lotes para

Mas eXiste outro fato, da mesma ~ mtensa gravl- transformar áreas públicas em postos de gasolina,
dade. O mentor dessa campanha golplsta e que pre- elevando o valor dos terrenos em quase 1.000%. Fra-
tende ser o principal beneficiado por ela é de um pas- udou, junto com sua esposa, o Fisco.
sado e de um presente extremamente sujos. A Sra. Fátima Bezerra - V.Exa. me permite um

Isso mesmo, Sr. Presidente, o Sr. Geraldo Ma- aparte?
gela - candidato do PT ao cargo de Governador, der- O SR. JOSÉ RAJÃO - Nobre Deputada, conce-
rotado em 2002 - é um homem desonesto. der-Ihe-ei aparte após a leitura do meu pronuncia-

o Sr. Luiz Sérgio - V.Exa. me concede um mento.
aparte? A Sra. Fátima Bezerra - Aguardarei, Excelência.



Obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade de
falar à Nação. Sinto-me com a alma lavada. Espero
que minhas palavras tenham alguma repercussão na
mente e no coração das pessoas de boa vontade do
nosso País.

Viva a liberdade de expressão!
Ouço com prazer o nobre Deputado Luiz Sérgio.
O Sr. Luiz Sérgio - Nobre Deputado, na quali-

dade de advogado do Governador Roriz, V.Exa. está
se colocando no mesmo alicerce da difamação...

O SR. JOSÉ RAJÃO - Deputado Luiz Sérgio,
sou bombeiro, economista e corretor de imóveis. Não
sou advogado.

O Sr. Luiz Sérgio - ...tanto que se está soman
do ao Deputado Alberto Fraga. S. Exa. está pedindo a
instalação de uma CPI sem ter coragem de dizer a
verdade e mostrar os dados concretos para justifi
cá-Ia, no caso da acusação de que o PT tenha recebi
do dinheiro das FARC. Por isso será, indiscutivelmen
te, processado. Mas o nervosismo político dos senho
res em Brasília se justifica pelo fato de a Justiça estar
acolhendo as denúncias de fraude eleitoral que o PT
do Distrito Federal está sustentando. Quanto a esse
fato não é possível fazer jogo de meias palavras e di
zer que o PT de Brasília é de outro lugar. Só existe um
único Partido dos Trabalhadores no Brasil inteiro, do
qual Geraldo Magela é membro e pelo qual se elegeu
Deputado Federal, o que muito nos orgulha. V.Exa.
faz o ataque da desqualificação para justificar uma
eleição que o Brasil inteiro sabe que foi fraudulenta.
Nada se justifica na Capital da República mil urnas
eletrônicas terem quebrado no dia das eleições e exa
tamente na contagem manual dos votos o Sr. Joa
quim Roriz ter superado a diferença para se tornar
Governador do Distrito Federal. Não adianta ficarem
exaltados. Confiamos em que a Justiça vai fazer pre
valecer a vontade da população. Quanto à obra de
que tanto fala de Joaquim Roriz, sou do Rio de Janei
ro e posso afirmar que em todos os Estados há preo
cupação, porque a maior obra do Governador é distri
buir lotes e favelizar Brasília, patrimônio de todos os
brasileiros. S. Exa. não tem esse dire~o.
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O SR. JOSÉ RAJÃO - Prossigo. Enquanto foi É este homem íntegro, honesto, solidário, amigo
Presidente do PT do Distrito Federal, deixou de reco- dos mais humildes, que o PT da vergonha, o PT do
Iher a contribuição dos funcionários do partido e está roubo, o PT do Distrito Federal tenta derrubar através
sendo processado por apropriação indébita do dinhe- de um golpe de Estado, escondido por baixo da saia
iro ~os tr~,b~lhadore~ .e por sonegar contribuições da Justiça. Mas estou certo de que as duas justiças, a
prevldenclanas e SOCiaiS. divina e a dos homens, não permitirão essa ignomí-

Este mesmo homem, Geraldo Magela, gastou nia.
dinheiro público para imprimir um folheto enahecendo
suas realizações como Presidente da Câmara Legis
lativa do Distrito Federal. É bom lembrar que o ex-Go
vernador do Rio, Moreira Franco, foi condenado pela
justiça por fazer o mesmo.

Para arrematar, Sr. Presidente, Magela não tem
como explicar a riqueza, o patrimônio que possui. É
tudo muito suspeito.

Até se eleger Deputado Distrital, em 1990, vivia
de seu salário de bancário. Só tinha dois lotes peque
nos em Patos de Minas e dois carros velhos, entre
eles uma Belina amarela.

Pois agora, segundo alega, com apenas o salá
rio de Deputado, tem uma mansão de 600 metros
quadrados no Lago Norte, um apartamento na Asa
Norte que vale 150 mil reais e dinheiro aplicado em
outros tipos de investimentos.

Como explicar essa riqueza que surgiu do
nada?

Isso é apenas parte do que precisa ser revelado
sobre o homem que tenta tomar o poder em Brasília,
escondendo-se atrás da Justiça Eleitoral, procurando
induzi-Ia, conduzi-Ia e decidir por ela.

Mas não vai conseguir. A Justiça Eleitoral, se
Deus quiser, optará pela verdadeira justiça e vai man
ter no cargo, acolhendo a indicação legítima do povo,
o atual Governador, Joaquim Roriz. E é a ele que que
ro, para finalizar, fazer justiça.

Roriz é um homem simples, vindo do povo. Em
quarenta anos de vida pública e de disputas eleitora
is, Roriz, que fundou o PT em Goiânia, mas se desilu
diu cedo com o partido, nunca perdeu uma eleição. É
um ótimo pai, um ótimo chefe de família. Um concilia
dor, um homem que não faz inimigos. É um excelente
administrador. Depois de Juscelino, ninguém fez tanto
por Brasília.

Retirou, em seu primeiro mandato, em 1992, 64
favelas que desfiguravam Brasília e criou oito novas
cidades para abrigar quase 600 mil pessoas que vivi
am nas favelas. Desde 1999, Roriz vem dando 28 qui
los de alimentos para mais de 100 famílias carentes,
todos os meses, e leite e pão, todos os dias, para 120
mil crianças. No Distrito Federal, desde 1999, a fome
é zero, mas a solidariedade é dez, é mil.
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O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Depu- rentes à transposição de bacias hidrográficas que be-

tado Luiz Sérgio, VExa. está aparteando, fazendo neficiem o semi-árido.
uma breve... Ao longo de muito tempo, a escassez de água e

O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente, isso a miséria produzida nos anos de seca sempre tiveram
não é um aparte, é um discurso. I~gados à aus~ncia de ~olíticas públicas para oferta de

O SR. LUIZ SÉRGIO - Cabe ao orador que está agua na reglao. Precisamos debater o assunto na

na tribuna ceder a palavra e questionar o aparte ou Casa.
_ Porconta disso, repito, apresento à Mesa reque-

nao. rimento que cria Comissão Especial destinada a dis-
O SR. JOSÉ RAJÃO - Sr. Presidente, é só

cutir, com tranqüilidade, o problema da transposição
V Exa. cortar o microfone do aparteante. de águas para o semi-árido nordestino.

(Tumulto.) Muito obrigado.
O SR. JOSÉ RAJÃO - Concederei o último apar-

O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Depu-
te ao Deputado do Rio de Janeiro, mas, antes, devo di- tado Leônidas Cristino, a Mesa recebe o requerimen-
zer ao Deputado Luiz Sérgio que S.Exa. é que deve ser to de VExa.
advogado, pois já sabe do resultado do julgamento pela A SRA. SELMA SCHONS _ Sr. Presidente,
Justiça. Nós não, pois ela é soberana. VExa me cha- peço a palavra pela ordem.
mou de advogado, mas sou economista, sou bombeiro, O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) _ Tem
apagava incêndio, sou do Rio de Janeiro.

h
- . I VExa. a palavra.

Os sen ores nao conseguiram reso ver o caso A SRA. SELMA SCHONS (PT _ PR. Pela or-
de Fernandinho Beira-Mar, mas gastaram 400 mil re- demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
ais. Eu jogo o Fernandinho Beira-Mar no Lago e resol- te, Sras. e Srs. Deputados, no último final de semana
vo esse problema. o jornal Gazeta do Povo, do Paraná, trouxe notícia en-

Muito obrigado. focando a preocupante situação da exploração sexual
O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - A de crianças e adolescentes brasileiras e paraguaias

Mesa não aceita polêmicas. É um simples discurso, e na tríplice fronteira. O fato é causa de grande apreen-
a Mesa não aceita o debate oral, ou cortará os micro- são na região, mas tem merecido pouco acompanha-
fones. mento por parte do Governo Federal.

O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente, fui Os dados apresentados pela reportagem O hor-
citado nominalmente. Gostaria de usar a palavra. ror da exploração sexual de crianças nos deixa estar-

O SR. JOSÉ RAJÃO - Concedo aparte ao De- recidos. Atraídas por falsas promessas de empregos
putado Alberto Fraga, que foi citado nominalmente. ou seduzidas pelo dinheiro fácil, cerca de 3.500 crian-

O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Ilustre ças e adolescentes estão sendo exploradas na fronte-
Deputado José Rajão, considero encerrado o pronun- ira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina cujos focos
ciamento de VExa. maiores se concentram entre as cidades de Foz do

O SR. ALBERTO FRAGA - Mas S.Exa. ainda Iguaçu, Ciudad dei Este e Puerto Iguaçu.
tem três minutos, Sr. Presidente. O fato trágico, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) _ Depu- tados, é que a cada ano atesta-se a precocidade no
tado Alberto Fraga, V.Exa. foi citado e lhe concederei início na vida sexual. A idade das vítimas gira em tor-

no de 8 a 18 anos, mas a faixa etária se situa entre 10
direito de resposta. Mas antes vou acalmar os ânimos
do Plenário. e 17 anos. Mais da metade combina prostituição com

outro tipo de trabalho; algumas já são mães cujos fi-
O SR. LEÔNIDAS CRISTINO - Sr. Presidente, lhos sequer conhecerão o pai. Há casos em que, sem

peço a palavra pela ordem. ter onde deixar suas crianças, as mães adolescentes
O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Tem são obrigadas a levar seus filhos para os locais dos

V.Exa. a palavra. programas, deixando-os aos cuidados de amigas ou
O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PPS - CE. Pela de cafetãos.

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O mais grave é que sem vontade política, e uma
apresentei à Mesa requerimento de criação de Co- atuação decisiva, o enfrentamento dessa questão e a
missão Especial destinada a acompanhar e fomentar punição dos culpados está longe do sucesso. Existem
estudos e pesquisas sobre projetos e programas refe- denúncias que apontam o envolvimento de policiais,
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políticos e empresários no contrato de aliciadores que O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Tem
induzem, facilitam ou obrigam os jovens a servir à V.Exa. a palavra.
prostituição. O SR. SANDRO MABEl (PL - GO. Pela ordem.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
estima em 1 milhão as crianças e adolescentes abai- Sras. e Srs. Deputados, desejamos homenagear o Mi-
xo de 18 anos vítimas desse tipo de exploração sexu- nistro dos Transportes, nosso amigo e companheiro
aI. Conclui o órgão da Organização das Nações Uni- de partido, Anderson Adauto, do PL de Minas Gerais.
das que a exploração infanto-juvenil envolve uma Ponderarei o empenho e o comprometimento
rede complexa de relações sociais e culturais que le- das ações anunciadas por seu Ministério, que incor-
vam centenas de crianças, algumas estimuladas pe- poram as diretrizes de materialização de projetos de
las próprias famílias, a se envolver no mercado do infra-estrutura, tão necessários para o desenvolvi-
sexo, antes mesmo de atingirem a maturidade. mento do País. Antes, contudo, creio ser inevitável

A OIT revela ainda que a prostituição na tríplice percorrer a trajetória política de Anderson Adauto na
fronteira está estritamente relacionada ao tráfico de busca por ideais de melhor distribuição de renda, re-
drogas, que se utiliza da mesma rede de prostituição dução das desigualdades sociais e parceria entre ca-
para o comércio de entorpecentes. pital e trabalho.

Quero registrar aqui, Srs. Deputados, que esta- Quando, em 1985, tornou-se Secretário Munici-
rei levando ao conhecimento do Ministério da Justiça pai de Indústria e Comércio de Uberaba, primou por
a situação enfocada neste discurso, pedindo informa- diversificar a economia da cidade, com o entendimen-
ções acerca das providências que estão sendo toma- to de que era necessário criar opções para o cresci-
das, até porque na última Legislatura a Casa já atuou mento econômico, acompanhado da geração de em-
na questão, enviando à região uma Comissão Parla- pregos. Foi seu incentivo que consolidou Uberaba
mentar para avaliar a situação. como um dos mais importantes pólos nacionais na

Penso que mais do que nunca faz-se urgente a produção de grãos.
implantação de políticas sociais do Governo Federal Cumpriu quatro mandatos consecutivos, em um
voltadas a esse público, na tríplice fronteira e em to- total de dezesseis anos, como Deputado Estadual na
das as fronteiras brasileiras, sensíveis à sedução da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, tendo ocu-
exploração sexual por motivos socioeconômicos. pado a Presidência daquela Casa no biênio

A maternidade precoce e a violência infanto-ju- 1999/2000.
venil nos remete a refletir sobre a violência contra a Teve sua atuação parlamentar destacada pela
mulher. Gostaria de chamar a atenção desta Casa preocupação de melhorar a infra-estrutura do Triân-
para a situação das milhares de mães espalhadas por guio Mineiro. Defendeu a integração dessa área com
todo o País que sofrem violências de todo o tipo. a Hidrovia Tietê-Paraná, por meio de portos fluviais.

Citamos neste aspecto pesquisa já realizada Ficou conhecido como o Deputado das estradas.
pelo Banco Mundial, Banco Interamericano de De- Atuou, ainda, no sentido de promover maior in-
senvolvimento e pela Fundação Perseu Abramo, se- terlocução entre o Parlamento Estadual e as entida-
gundo a qual, na América Latina a violência domésti- des da sociedade civil organizada. Aprovou a Lei
ca atinge de 25% a 50% das mulheres. Estadual nO 12.276, um modelo de colaboração entre

Neste período no qual paramos para refletir, o Dia o Poder Público e a iniciativa privada. Essa legislação
das Mães, é fundamental que lancemos nossos olhares já demonstrou sua validade: propiciou a implantação
e nossa preocupação para o problema da violência do- de diversas rodovias na região do Pontal, no Triângulo
méstica e da prostituição, que submete as mulheres a Mineiro, e também realização de obras de infra-estru-
uma situação de humilhação e desumanidade. tura em outras regiões do Estado de Minas Gerais.

Tenho certeza de que a Secretaria Especial de Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é impos-
Políticas para as Mulheres estará acompanhando sível não mencionar o desempenho ético e transpa-
toda essa problemática, e em pouco tempo podere- rente com que Anderson Adauto tem assumido sua
mos assistir a uma mudança sensível no que diz res- vida política.
peito a esses dados. Injustamente, foi alvo de denúncias, fundamen-

Muito obrigada. tadas em um caso que já havia sido despachado pelo
O SR. SANDRO MABEl - Sr. Presidente, peço Ministério Público de Minas Gerais e arquivado pelo

a palavra pela ordem. Tribunal de Justiça do Estado.

._------._--_._.-..__.._.-....._---,----------
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Descartado o envolvimento do Ministro com as não devemos renunciar a determinadas regiões seu

infundadas acusações de ligações ilícitas de desvio ciclo de desenvolvimento e de industrialização.
de verbas, Adauto prossegue sendo digno de incon- Se procuramos integrar a economia do País, é
testável respeito. Defendeu constantemente a fiscali- preciso que se infira que o que se denomina como
zação das ações do Executivo e dessa maneira o en- guerra fiscal é, na verdade, política de equalização
tão Ministro dos Transportes pauta agora as ações para a compensação de Estados mais atrasados eco-
anunciadas para o Programa de Recuperação e Ma - nomicamente; política esta que se vem demonstrado
nutenção de Rodovias Federais. muito necessária para o desenvolvimento regional.

Para otimizar os recursos que serão aplicados É, inclusive, com o que alguns Estados contam
em obras públicas, o primeiro passo foi a assinatura hoje, como instrumento para desenvolver programas
da portaria interministerial que viabiliza a participa- de incentivo e para conseguir agregar valor às suas
ção dos Batalhões de Engenharia de Construção do matérias-primas.
Exército na fiscaliz~çã?das o~ras. . _ ., Firmo meu posicionamento e minha proposta,

_ A meta futura e, ainda, cn~rcomlte~?e flscahz~- dessa forma, junto às declarações do Secretário da
ç~o com rep~esentantes ~a. SOCiedade cIvil e das pro- Fazenda de Goiás, Giuseppe Vecci, concedidas ao
pnas comUnidades benefiCiadas pelas obras, que te- jornal Diário da Manhã veiculado nessa segunda-fei-
rão à frente técnicos e engenheiros indicados pelos ra 28 de abril. '
CRE~s - os Conselhos Regionais de Engenharia e 'Ressalta ele que é preciso assegurar a determi-
ArqUitetura. d E t d d G ., 'd d d

S
- O 'Ih- d . ... na os s a os, como o e Olas, a capacl a e e

erao 70 ml oes e reais o maior Investlmen-. ... .
t t t

' 'It' 't C . , . atrair empresas, de continuar se Industnahzando e re-
o que o se or era, nos u ImoS qua ro anos. ntenos . . .

t
,. d "d d t - . . D d duzlndo a deSigualdade regional, que tanto se busca
eCnlcos e pnon a es erao pnmazla. eman as b t

d I G E d · I M' . com a er.apresenta as pe os overnos sta ualS, pe o InlS-
t " dA' It I C f d - N . I do Carecemos desenvolver os setores que cadaeno a gncu ura e pe a on e eraçao aCiona ._ .
Transporte serão atendidas. Dos 56 mil quilômetros Est~do e ca~ reglao of~recem para o cresclI~ento
de rodovias federais pavimentadas, 42 mil irão passar nacional, e. nao faremos ISSO se tra~arm?s deslgual-
pelo processo de conservação e 16 mil serão reestru- dade com Igualdade. Os Estado~ sao diferentes em
turados. seus ciclos de desenvolvimento. E nítida a certeza de

Com as obras do corredor Tocantis-Araguaia, que, um~ _vez eliminado o incentivo fiscal, alguns
está a significativa meta de reduzir o custo do trans- Estados Ir~? parar. "
porte de cargas na região, que abrange os Estados VecCI Ilustrou bem quando disse que formulas
do Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Goiás. mais modernas de incremento da receita podem

O respeito, a admiração e a amizade que manifes- c?nstit~ir po~pança interna e ampliar programa.~ soc~-
to hoje por Ander50n Adauto validam-se nesse sentido ais e o investimento em obras. O Estado de GOlas cn-
e acredito ser, então, partilhados por inúmeros outros ou a substituição tributária, baixou alíquotas, criou in-
Srs. Parlamentares. Desejamos que a atuação do nos- centivos e benefícios fiscais e agora exercita de forma
50 Ministro dos Transportes seja tão profícua quanto in- mais efetiva a fiscalização. Calcula-se, com isso, um
dicam suas primeiras ações anunciadas. Que contribua, implemento de 22% na receita. Fiscaliza-se, ao mes-
dessa forma, para proporcionar o melhoramento da in- mo tempo em que se cria facilidade para que os que
fra-estrutura do País, dando base para o crescimento e foram multados possam voltar a atuar no mercado de
a integração da economia nacional. forma dinâmica.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. Com sua proposta de emenda à Constituição, a
Quero discutir pontos imprescindíveis para a re- União, contudo, procura arrecadar mais, defendendo

forma tributária, tendo em vista que esta Casa ao lon- sistemas em que a sonegação encontrou campo fértil.
go de quase uma década tem primado em dedicar-se Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
a trabalhos parlamentares no âmbito da constitucio- salientar que precisamos rever os princípios que se
nalização dos tributos. propõem para a reforma tributária, a fim de fazer

Tomarei como ponto de partida, então, os benefí- acrescer a arrecadação e contribuir para o desenvol-
cios que o ajuste fiscal pode trazer para o crescimento vimento do País.
da economia nacional. A princípio, contudo, é funda- Não podemos novamente centralizar o desen-
mental salientar que, ao procurar aumentar as receitas, volvimento. Fomentaremos, mais uma vez na história
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do País, as desigualdades, que vêm sendo compen- nheiro saiu para os comitês do PI. Processem-me,
sadas. mas não usem os advogados da União. Gastem o di-

Diante da renúncia fiscal, a União retira dos nheiro dos senhores. Que o partido me processe,
Estados talvez o único meio possível e o que se tem mas não ache que nos vão intimidar, pois aqui nin-
demonstrado mais eficiente do ponto de vista do de- guém tem medo dos senhores.
senvolvimento regional do País. Nós, desta Casa, merecemos o devido respeito.

Acredito compartilhar com todos a certeza de O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Depu-
que a inclusão de medidas como estas, a longo prazo, tado, o tempo de VExa. está encerrado.
será danosa tanto para a sonegação fiscal quanto O SR. ALBERTO FRAGA - A liberdade de ex-
para os índices de desemprego, para a marginaliza- pressão tem de existir.
ção e a ~egura~ça nacional. O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Depu-

MUito obrigado. tado Alberto Fraga, concedo-lhe mais um minuto para
O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente, peço que conclua seu pronunciamento.

a palavra pela ordem. O SR. ALBERTO FRAGA - Concluirei, Sr. Pre-
O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura)- TemV. sidente.

Exa. a palavra, com base no art. 74, inciso VII, por três O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente...

minutos. . O SR. ALBERTO FRAGA - Olhem a liberdade
O SR. LUIZ SERGIO - Sr. Presidente, o Deputa- de expressão! Eles não deixam ninguém falar, e ainda

do Alberto Fraga foi citado, mas não houve ofensa. somos advogados...

O SR. A.L~ERTO FRAGA (PMDB.- DF. Pela o~- O SR. LUIZ SÉRGIO- Pensei que ao chamá-lo
de~. Sem revlsao ~o ora~or.) - Sr. Pre~ldente, em Prl- de advogado do Roriz, VExa. iria se sentir orgulhoso.
melro lugar, repudiO a atitude do Partido d.os Traba- O SR. ALBERTO FRAGA _ Nem citei o nome
Ihadores para co~ o colega que ocupa a tribuna, em de VExa., pois não vale a pena.
se~ sag~ado direito de usar a pal~v~a,.d~ falar o que Só uero dizer, Sr. Presidente, ue as acusa-
qUiser: la a palavra do Deputado e Invlolavel. Parece - f't q d I t'b q

PT ' - .., . 'f' d d I'b d çoes el as aque a ri una...
que o ainda nao aSSlml ou o slgnl Ica o a I er a- O SR PRESIDENTE (C f" M ) _ D _
de de expressão. . on UCIO oura .~pu .

E rt 'd d' tado Alberto Fraga, porfavor, o tempo de VExa. Ja fOI
nquanto era pa I o pequeno e me locre, d - d . h d b t. _. prorroga o e nao po e mais aver e a e.

sempre ,clamou pela liberdade de expressa0. Ho~e, O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) _ Temos
que esta no Poder, se acha dono da verdade e nao. . .. .
aceita que nenhum Parlamentar use a tribuna para fa- hOJe du~s ~ersonalt~ades estrangeiras vlsltan.do as
lar algumas verdades sobre seu partido. depe~denclas da, ?amara. dos Deputados: o Ilustre

O ue mais me dói é saber ue o ovo brasileiro Emb~lx~dor da Italla, Sr. Vlcenzo Pe~ron?,. e o Depu-

f . q d rt'd V~ PI tado Italiano, Relator da reforma tributaria naqueleOI engana o por esse pa I o. I um co ega, que me- ,.. .
rece o respeito desta Casa, ocupar a tribuna e ser PaiS, Vltt~rlO Emanuele Falsltta. (Palmas.)
chamado ironicamente de advogado por alguns De- . A C~':lara dos Deputados congratula-se com os
putados, que agiram muito mais como advogados do Ilustres vIsitantes. .
que o próprio orador. E ainda dizem que preciso ter O SR. LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente,
coragem para apresentar provas envolvendo possível peço a palavra pela ordem.
participação do PT com as FARC. O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Tem

Ora, Sr. Presidente, quero que eles nos dêem as VExa. a palavra.
assinaturas necessárias para constituir a CPI, porque O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pela
vou lhes mostrar os documentos e as provas que já ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apresentei daquela tribuna. Agora, se eles não tives- Sras. e Srs. Deputados, encaminho requerimento ao
sem rabo preso, não estariam tão preocupados em Sr. Presidente da República sobre exclusão do horá-
cercear a liberdade dos que querem mostrar ao povo rio de verão nos Estados da Região Centro-Oeste.
que o PT se envolveu até o pescoço com as FARC. No ano passado, o horário de verão produziu

Estão incomodados porque as denúncias estão uma economia média de 0,5%. Ele impõe enorme sa-
chegando, e essa máscara vai cair, sim. Vamos mos- crifício a parcelas da nossa população, principalmen-
trar que no Banco do Brasil há um depósito das te aos estudantes, às crianças, aos trabalhadores e
FARC, feito por Fernandinho Beira-Mar, e que o di- às pessoas idosas.
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Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, projeto dores da Universidade Federal de Goiás, que tem no
da Universidade de Brasília, com apoio da Universi- seu Instituto de Química, devidamente sintetizadas,
dade Federal de Goiás, pode ser mais uma cartada algumas amostras de nanoímã; enquanto o Instituto
na luta contra o câncer. A cura dessa doença e o com- de Física empresta seus equipamentos de ressonân-
bate ao vírus HIV, da gripe, da malária e da hepatite C cia magnética para a realização de teste. A radiotera-
podem surgir de um estudo dos Institutos de Física e pia emite radiação na parte do corpo do paciente ata-
Ciências Biológicas da UnB. Seus pesquisadores, em cada pela doença. A Profa. Zulmira Lacava opina que,
convênio com outras universidades do País e do mun- como não existe uma maneira de fazer com que a ra-
do, como a UFG, juntaram-se desde 1998 para estu- diação atinja apenas as células doentes, muitas ve-
dar e testar o Fluido Magnético Biocompatível- FMB. zes células sadias vizinhas aos tumores também re-

A Professora do Departamento de Genética e cebem o material. Os efeitos colaterais costumam
Morfologia da Universidade Federal do Goiás, Dra. acontecer apenas na região atingida pela radiação,
Zulmira Lacava, também Coordenadora da área de mas, depois de uma sessão, os pacientes precisam fi-
Aplicação dos Fluidos Magnéticos, em entrevista ao car internados, pois a pessoa fica emitindo radiação
jornal goiano, Diário da Manhã, informou que já existe por alguns dias, só recebendo alta quando o nível
um grupo de estudiosos que fazia pesquisas sobre dessa radiação baixa.
esse fluido: "Um líquido que tem várias aplicações, é Os médicos só prescrevem esse tipo de medica-
compatível com o sangue humano e pode auxiliar na mento quando têm certeza do diagnóstico, porque o ma-
identificação de células infectadas no organismo". terial radioativo pode causar efeitos colaterais nocivos no
Esse líq~ido, se~un~~ el~ ~dianta, contém nanoímã - futuro, urna vez que a radiação pode alterar a estrutura
u~ ~anometro e a blllonesl~a parte,d.o .metro -, pode da célula e, a longo prazo, provocar um novo câncer.
ellmmar os..t,umores cancen~eno~. E mJet~do na cor- A quimioterapia é um método que utiliza com-
rent~ sangumea e levado at~ a.celula maligna com o postos químicos, denominados quimioterápicos, no
aU~llIo de um~ droga, que ~al direto no tumor. E~ ~e- tratamento de doenças causadas por agentes biológi-
gUlda, o ~q~lp~mento emlt~ um campo magnetl:o coso A mesma radiação que destrói os tumores tam-
que faz o Ima Vibrar e prod~z,l~ calor, e essa el~vaçao bém agride as células sadias, podendo causar efeitos
de temp~raturaprov.oca ~ cltollse - morte ~a,~elula -, colaterais. Os recursos para o desenvolvimento do
dando ongem, com ISSO, a magnetotermocllollse, que . t A d C Ih N' I d DI', . .. proJe o provem o onse o aCiona e esenvo VI-
e o nome completo do processo, assim ellmmando to- t C· t'f' TI" I' It d
d 'I I ' d . t men o len I ICO e I ecno oglco e, oxa a, os resu a osas as ce u as cancengenas o paclen e. . .

N
. I' do t st das pesquisas coordenadas pela Profa. Zulmlra Laca-

o momento, o grupo esta rea Izan e es so- . 't'
. . d !vendo· va sejam POSI IVOS.

mente em animaiS e esenvo eqUipamentos, com E t' h d'
previsão de três anos para estender esses testes em pes- r~ o que. m a a Izer.
soas. Todavia, a Prota. Zulmira Lacava, muito cautelosa, MUito obngado.
comenta que ainda não é um resultado certo, que não se O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Vou
pode afirmar que a cura do câncer está descoberta. passar a presidência dos trabalhos ao Deputado Ino-

Diz ela: cêncio Oliveira, que responderá a questão a ser le
vantada pelo Deputado Bismarck Maia.

"Há evidências de que esse projeto
funciona, o grupo de pessoas que está em
penhado nele é grande e todos trabalham
motivados com fé e esperança de que esta
mos no caminho certo. Chegamos a traba
lhar até 15 horas por dia e finais de semana.
Fazemos pesquisas para combater o cân
cer, mas sem determinar que tipo, pois ele
possui uma variedade muito grande. A idéia
geral é introduzir novos materiais com alter
nativas a técnicas atuais, como a quimiote
rapia e a radioterapia':

Faço esta comunicação à Câmara Federal para
evidenciar a alta qualidade profissional dos pesquisa-

o Sr. Confúcio Moura, 3 0 Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira,
10 Vice-Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. BISMARCK MAIA (PSDB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
V.Exa. que continuemos os trabalhos observando a
lista de inscrição.



ACRE

AMAZONAS
Carlos Souza PL
Francisco Garcia PPS
Lupércio Ramos PPS
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas 6

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Eduardo Valverde PT
Total de Rondonia 3

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
Narciso Mendes PPB
Nilson Mourão PT
Ronivon Santiago PPB
lico Bronzeado PT
Total de Acre 6

TOCANTINS
Homero Barreto PTB
Maurício Rabelo PL
Osvaldo Reis PMDB
Total de Tocantins 3
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Solicito que a palavra seja concedida somente
aos inscritos ou aos que efetivamente forem citados
em pronunciamentos, de acordo com o art_ 74, inciso
VII, cumprindo, assim, rigorosamente o que dispõe o
Regimento Interno.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De

putado Bismarck Maia, já levei esta proposta ao Pre
sidente João Paulo Cunha, que a apoiou totalmente.

Observaremos a lista dos inscritos e a permuta
entre os partidos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Co
munico ao Plenário que o Presidente João Paulo Cu
nha está prestando assistência à sua filha, que será
operada agora. Vou presidir a Ordem do Dia.

Convoco os Srs. Parlamentares que se encon
tram nas dependências da Casa a virem ao plenário,
a fim de iniciarmos a Ordem do Dia.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Dr. Rodolfo Pereira PDT
Luciano Castro PFL
Moisés Lipnik PDT
Suely Campos PPB
Total de Roraima 4

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PL
Davi Alcolumbre PDT
Hélio Esteves PT
Valdenor Guedes PPB
Total de Amapá 5

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Babá PT
Jader Barbalho PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Vic Pires Franco PFL
Wladimir Costa PMDB
lé Geraldo PT
lequinha Marinho PTB
Total de Pará 10

MARANHÃO
Antonio Joaquim PPB

César Bandeira PFL

Gastão Vieira PMDB

Luciano Leitoa PDT
Neiva Moreira PDT

Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PTS
Pedro Novais PMDB
Sarney Filho PV
Wagner Lago PDT
Total de Maranhão 11

CEARÁ
Almeida de Jesus PL
Antonio Cambraia PSDB



SERGIPE

ALAGOAS
Helenildo Ribeiro PSDB
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas 2

Bosco Costa PSDB
Heleno Silva PL
João Fontes PT
Jorge Alberto PMDB
Machado PFL
Total de Sergipe 5

BAHIA
Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Bassuma PT
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PTB
Geddel Vieira Uma PMDB

Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT

Jairo Carneiro PFL
João Leão PL

Jonival Lucas Junior PMDB

José Carlos Araújo PFL

José Rocha PFL

Josias Gomes PT

Jutahy Junior PSDB

Paulo Magalhães PFL

Robério Nunes PFL
Severiano Alves PDT

Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia 22

MINAS GERAIS
Bonifácio de Andrada PSDB
Custódio Mattos PSDB
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Eduardo Barbosa PSDB

PIAU[

PARA[BA

Átila Lira PSDB
Ciro Nogueira PFL
Francisca Trindade PT
Júlio Cesar PFL
Total de Piauí 4

RIO GRANDE DO NORTE
Fátima Bezerra PT
Múcio Sá PTB
Total de Rio Grande do Norte 2
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Bismarck Maia PSDB Pedro Corrêa PPB
Eunício Oliveira PMDB Severino Cavalcanti PPB
João Alfredo PT Total de Pernambuco 12
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PFL
Pastor Pedro Ribeiro PTB
Vicente Arruda PSDB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará 14

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique PSDB
Total de Paraíba 8

PERNAMBUCO
André de Paula PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PSDB
Luiz Piauhylino PSDB
Miguel Arraes PSB



DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PMDB
José Rajão PSDB

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Carlos Sampaio PSDB
Dr. Hélio PDT
Dr. Pinotti PMDB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
João Batista PFL
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Marcelo Ortiz PV
Neuton Lima PTB
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Vadão Gomes PPB
Vanderlei Assis PRONA
Total de São Paulo 25

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PPB
Thelma de Oliveira PSDB
Welinton Fagundes PL
Total de Mato Grosso 4

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PSDB
José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Nilton Baiano PPB
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo 7

RIO DE JANEIRO
André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Dr. Heleno PSDB
Edson Ezequiel PSB
Eduardo Cunha PPB
Elaine Costa PTB
Fernando Gonçalves PTB
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PDT
Jorge Bittar PT
Juíza Denise Frossard PSDB
Laura Carneiro PFL
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Eliseu Resende PFL Lindberg Farias PT-------------
Gilmar Machado PT Luiz Sérgio PT
Ivo José PT Miriam Reid PSB
Jaime Martins PL Nelson Bornier PSB
João Magno PT Paulo Feijó PSDB
João Paulo Gomes da Silva PL Reinaldo Betão PL
José Santana de Vasconcellos PL Roberto Jefferson PTB
Lael Varella PFL Sandro Matos PSB
Leonardo Monteiro PT Simão Sessim PPB
Marcello Siqueira PMDB Total de Rio de Janeiro 24

Mário Assad Júnior PL
Mário Heringer PDT
Odair PT
Paulo Delgado PT
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Ronaldo Vasconcellos PTB
Saraiva Felipe PMDB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais 24
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Maninha PT
Tatico PTB
Total de DISTRITO FEDERAL 4

GOIÁS
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Paulo Afonso PMDB
Paulo Bauer PFL
Serafim Venzon S.Part.
lonta PPB
Total de SANTA CATARINA 10

Barbosa Neto PMDB
Carlos Alberto Leréia PSDB
Leandro Vilela PMDB
Leonardo Vilela PPB
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
Sandes Júnior PPB
Sandro Mabel PL
Total de GOIÁS 12

MATO GROSSO DO SUL
Geraldo Resende PPS
Murilo lauith PFL
Vander Loubet PT
Total de MATO GROSSO DO SUL 3

PARANÁ
Affonso Camargo PSDB
André lacharow PDT
Assis Miguel do Couto PT
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Dra. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PPS
Gustavo Fruet PMDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PMDB
Ricardo Barros PPB
Selma Schons PT
Total de PARANÁ 14

SANTA CATARINA
Adelor Vieira PMDB
Edison Andrino PMDB
Ivan Ranzolin PPB
João Pizzolatti PPB
Leodegar Tiscoski PPB
Mauro Passos PT

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Francisco Appio PPB
Francisco Turra PPB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PSDB
Luciana Genro PT
Luis Carlos Heinze PPB
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Milton Cardias PTB
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT
Pastor Reinaldo PTB
Total de RIO GRANDE DO SUL 19

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
lista de presença registra o comparecimento de 263
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Vai-se passar à apreciação da matéria que está sobre
a mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Item:

1
MEDIDA PROVISÓRIA N° 101, DE 2002

(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória

n° 101, de 2002, que dispõe sobre a contribuição para o
Programa de Integração Social e de Formação do Patri
mônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribui
ção para Seguridade Social - COFINS devidas pelas
sociedades cooperativas em geral. Pendente de pare
cer da Comissão Mista do Congresso Nacional.

Prazo na Comissão Mista: 2-3-03
Prazo na Câmara: 16-3-03
Sobresta a Pauta em: 3-4-03 (460 Dia)



I - Relatório

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado André de Paula

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA

MEDIDA PROVISÓRIA N° 101, DE 2002
(Mensagem n° 1.244, de 30-12-2002)

Dispõe sobre a contribuição para o
Programa de Integração Social e de For
mação do Patrimônio do Servidor Públi
co - PIS/PASEP e da Contribuição para
Seguridade Social - COFINS devidas pe
las sociedades cooperativas em geral.

PARECER APRESENTADO EM PLENÁRIO
À MEDIDA PROVISÓRIA

N° 101, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002

A Medida Provisória n° 101, de 30 de dezembro
de 2002, dispõe sobre a redução da base de cálculo
da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins inciden
tes sobre as sociedades cooperativas.

No caso das sociedades cooperativas cujas re
ceitas e repasses estão indicados no art. 15 da Medi
da Provisória nO 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 
basicamente as agropecuárias - são excluídas da
base de cálculo as sobras apuradas na Demonstra
ção do Resultado do Exercido, antes de retirada a
parcela destinada aos Fundos de Reserva e de Assis
tência Técnica, Educacional e Social.

As receitas e repasses previstos no art. 15 da
MP n° 2.158-35/2001 - que expressamente as exclui
da base de cálculo das duas contribuições - são as
seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- fessor Luizinho se dispôs a renová-lo, de forma a dar
cedo a palavra, para oferecer parecer à medida provi- à questão tratamento que julgo especial e adequado.
sória n° 101/02 e às emendas a ela apresentadas, em Passo a emitir o voto, Sr. Presidente.
substituição à Comissão Mista do Congresso Nacio- Considero que, do ponto de vista da adequação,
nal, ao Sr. Deputado André de Paula. esta medida provisória é oportuna. Voto pela admissibi-

O SR. ANDRÉ DE PAULA (PFL - PE. Para em~ir lidade, const~ucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. gislativa e pela adequação orçamentária e financeira
e Srs. Deputados, a Medida Provisória n° 101, de 30 de desta medida provisória; pela inadequação orçamentá-
dezembro de 2002, dispõe sobre a redução da base de ria e fi~a.n~eira das ,~mendas de nOs 1 a 9.e 12 a 19; e
cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS pela rejelçao, no mento, de todas as demaiS.
incidentes sobre as sociedades cooperativas. Portanto, Sr. Presidente, meu voto é pela apro-

No caso das sociedades cooperativas cujas re- vação da Medida Provisória n° 101, nos termos em
ceitas e repasses estão indicados no art. 15 da Medi- que chegou a esta Casa.

da Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 
basicamente as agropecuárias -, são excluídas da
base de cálculo as sobras apuradas na Demonstra
ção do Resultado do Exercício, antes de retirada a
parcela destinada aos Fundos de Reserva e de Assis
tência Técnica, Educacional e Social.

A Exposição de Motivos do Ministro da Fazen
da, ao encaminhar a MP n° 101, esclarece que a pro
posta constava na MP n° 66, de 2002, tendo sido alte
rada pelo Projeto de Lei de Conversão n° 31, de 2002.
Como o dispositivo do projeto foi vetado, a MP agora
encaminhada "visa a não interromper o tratamento tri
butário relativamente ao PIS/PASEP e à COFINS dis
pensado às sociedades cooperativas".

À MP n° 101, de 2002, foram apresentadas deze
nove emendas, que esta Relatoria decidiu não acatar,
quer porque algumas delas não estavam, do ponto de
vista orçamentário e financeiro, adequadas, quer porque
mu~as delas versavam sobre matérias que esta Casa,
por entendimento político e pela sinalização da Lideran
ça do Govemo, entendeu tratar-se de uma outra Mp, es
pecificamente a de n° 107, relatada pelo Deputado Pro
fessor Luizinho, Vice-Líder do Govemo.

Recebeu esta Relatoria, ainda, apelo do emi
nente Deputado Ronaldo Caiado para incluir nesta
proposta que julgo oportuna e importante, objeto de
discussão ontem à tarde, durante a votação da MP n°
107, os estabelecimentos prestadores de serviços de
saúde no regime do SIMPLES.

No momento em que a matéria foi debatida neste
plenário, o Deputado Professor Luizinho, Vice-Líder do
Governo e Relator da MP n° 107, assumiu o compro
misso de que ela seria tratada por comissão a ser for
mada pelo Governo e adiantou que ele estaria direta
mente interessado em participar dessa discussão.

Hoje, pela manhã, comuniquei ao Deputado Ro
naldo Caiado esse compromisso, e o Deputado Pro-

----_.'-------,
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"I - os valores repassados aos associ- infantil, de nível fundamental e de nível médio, a com-
ados, decorrentes da comercialização de pensar tributos federais (como PIS, COFINS, INSS,
produto por eles entregue à cooperativa; CSLL e Imposto sobre a Renda) com a concessão de

11 - as receitas de venda de bens e bolsas a estudantes comprovadamente carentes, até
mercadorias a associados; o limite de 20% do faturamento.

111 - as receitas decorrentes da presta- A Emenda n° 3, de autoria do Deputado Luiz Car-
ção, aos associados, de serviços especiali- los Hauly, inclui entre as empresas que podem optar pelo
zados, aplicáveis na atividade rural, relativos SIMPLES as pessoas jurídicas que se dediquem exclusi-
a assistência técnica, extensão rural, forma- vamente às atividades de empresa e instituições de direi-
ção profissional e assemelhadas; to privado que ministrem educação de nível médio.

IV - as receitas decorrentes do benefi- A Emenda n° 4, de autoria do Deputado Luiz Car-
ciamento, armazenamento e industrializa- los Hauly, inclui entre as empresas que podem optar pelo
ção de produção do associado; SIMPLES as pessoas jurídicas que se dediquem exclusi-

V - as receitas financeiras decorrentes vamente às atividades de agência de propaganda e pu-
de repasse de empréstimos rurais contraí- blicidade, corretagem de imóveis e clube esportivo.
dos junto a instituições financeiras, até o li- A Emenda n° 5, de autoria do Deputado Luiz
mite dos encargos a estas devidos:' Carlos Hauly, inclui entre as empresas que podem op-

No caso das demais sociedades cooperativas, tar pelo SIMPLES as pessoas jurídicas que se dedi-
a redução da base de cálculo estará restrita aos quem exclusivamente às atividades de centro de for-
montantes destinados aos Fundos de Reserva e de mação de condutores, corretagem de seguros, agên-
Assistência Técnica, Educacional e Social. cia lotérica, agência terceirizada de correios, empre-

Ainda quanto às sociedades cooperativas de pro- sa de serviços contábeis, escolas de primeiro e se-
dução agropecuária, as sobras, após deduzidos os mon- gundo graus, cursos profissionalizantes e de idiomas,
tantes destinados aos Fundos, somente serão computa- empresa de software e estabelecimentos prestadores
das na receita bruta da atividade rural do cooperado de serviços de saúde.
quando a este creditadas, distribuídas ou capitalizadas. A Emenda n° 6, de autoria do Deputado Luiz

O disposto na MP aqui apreciada - aos fatos ge- Carlos Hauly, reabre, por 120 dias, o prazo de opção
radores ocorridos a partir da vigência da MP n° pelo Programa de Recuperação Fiscal- Refis, de que
1.858-10, de 26-10-1999. A retroatividade deve-se ao trata a Lei n° 9.964, de 10-4-2000. Serão beneficia-
fato de que essa MP introduziu o dispositivo redutor das, também, as pessoas jurídicas que tenham sido
da base de cálculo que agora consta do art. 15 da MP excluídas do Programa. Os débitos a parcelar serão
n° 2.158-35/2001. os vencidos até 31 de janeiro de 2003.

A Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda Como alternativa ao Refis, o contribuinte poderá
esclarece que a proposta constava da MP n° 66, de optar por parcelamento em até 180 meses.
2002, tendo sido alterada pelo Projeto de Lei de Con- A opção pelo REFIS é condicionada à prestação
versão n° 31 , de 2002. Como o dispositivo do projeto foi

de garantia ou, a critério do contribuinte, ao arrola
vetado, a MP agora encaminhada ''visa a não interrom-
per o tratamento tributário relativamente ao PIs/Pasep e mento de bens próprios, "ainda que de valor inferior

ao débito consolidado".à Cofins dispensado às sociedades cooperativas".
À MP n° 101, de 2002, foram apresentadas 19 A punibilidade ficará suspensa enquanto o contri-

emendas que serão descritas a seguir. buinte estiver cumprindo as obrigações do Refis. Após o
A Emenda nO 1, de autoria do Deputado Moacir pagamento integral a punibilidade estará extinta.

Micheletto, altera a cobrança da contribuição para o A Emenda n° 7, de autoria do Deputado Luiz
PIS/Pasep devida pelas sociedades cooperativas. A Carlos Hauly, inclui entre as empresas que podem op-
exigência será de 1% sobre a folha de pagamento, ex- tar pelo simples as creches, as pré-escolas e os esta-
ceto no caso das operações praticadas com não as- belecimentos de ensino básico.
sociados, que se sujeitarão à alíquota de 0,65% sobre A Emenda n° 8 eleva em 30% os limites de fatu-
o faturamento. ramento anual para que uma empresa possa se en-

A Emenda n° 2, de autoria do Deputado Luiz quadrar como microempresa ou empresa de pequeno
Carlos Hauly, autoriza as empresas e instituições de porte. Esses limites mensais serão, respectivamente,
direito privado que se dediquem a ministrar educação de R$156.000,00 e R$ 1.560.000,00. As faixas de fa-



Neste voto serão apreciados a admissibilidade,
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislati
va e a adequação orçamentária e financeira da Medi
da Provisória e de suas 19 emendas.

Admissibilidade
O disposto na MP aqui apreciada é quase idêntico

ao conteúdo do art. 36 da Medida Provisória n° 66, de 29
de agosto de 2002. No projeto de lei de conversão dessa
MP, o benefício tributário concedido às sociedades c0o

perativas foi alargado, o que ocasionou o veto do Presi-
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turamento anual para a aplicação das alíquotas, que -~~-~;-~xposiçÕ;~~~ras, -~~p;tiçÕ;s es~j~as e
vão de 3% a 8,6%, também são alteradas. eventos semelhantes, inclusive aluguéis e arrendamen-

Há evidente equívoco na alteração do art. 4° da tos de estandes e locais de exposição, vinculadas à pro-
Lei n° 9.317, de 1996, e omissão da alíquota a ser moção de marcas e produtos brasileiros. As palavras gri-
aplicada na faixa de faturamento de R$ 1.092.000,01 fadas foram introduzidas pela emenda.
a R$ 1.248.000,00. A Emenda n° 17, de autoria do Deputado Luiz Car-

A Emenda n° 9, de autoria do Deputado Luiz Car- los Hauly, permite o pagamento, sem multas moratórias
los Hauly, inclui no direito a participar do Fundo de Finan- ou punitivas, até o último dia útil de 2003, dos tributos e
ciamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES os es- contribuições administrados pela Secretaria da Receita
tudantes matriculados em curso de pós-graduação. Federal, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31

Em outra alteração da lei que cria o Fies é esta- de janeiro de 2003. Os juros de mora também serão ex-
belecido que a instituição de ensino cadastrada para c1uídos para débitos ocorridos até janeiro de 1999.
receber bolsista não receberá, a titulo de financia- Os débitos discutidos em ações judiciais pro-
mento, importância inferior aos impostos e contribui- postas pelo contribuinte poderão ser pagos, em par-
ções que recolheu no ano anterior. cela única, com dispensa de multas moratória e puni-

A Emenda n° 10, de autoria do Deputado Moacir tiva, até o último dia útil de 2003, desde que provada a
Micheletto, retira as cooperativas da sujeição aos desistência da ação.
arts. 1° a 7° da Lei n° 10.637, de 2002. Esses artigos A Emenda n° 18, de autoria do Deputado Luiz
disciplinam a incidência da contribuição para o Carlos Hauly, posterga do último dia útil, de janeiro para
PIS/Pasep, inclusive com a instituição da cobrança junho de 2003, o prazo de pagamento de tributo de
não-cumulativa em determinados casos. qualquer natureza, discutidos em juízo ou não, cujo fato

A Emenda n° 11, de autoria do Deputado Suas gerador tenha ocorrido até 30 de abril de 2002.
Brasileiro, tem redação idêntica à da Emenda n° 10 A Emenda n° 19, de autoria do Deputado Moacir
(inclusive a justificação). Micheletto, retroage os efeitos da MP n° 101, de 2002,

A Emenda n° 12, de autoria do Deputado Luiz aos fatos geradores ocorridos a partir de 29 d~ jun~~ de
Carlos Hauly, primeiramente repete sua Emenda n0 1, 1999, ao

o
mesmo tempo em ~ue ~evoga ~s dispositiVOs

quanto à alteração na cobrança da contribuição para d~ MP n 2.15.8-35/2001 rel.atl~o:' a reduçao da base de
o PIS/Pasep. Em seguida, isenta da Cofins as socie- calculo da ~oflns e da contn?U1çao ~ara o PIS!Pasep so-
dades cooperativas, quanto aos atos cooperativos b~e as socl~?e~cooperativas, e a revogaça~ da lsen-
próprios de suas finalidades. Ambas as alterações re- çao da Cofln~ 'n:iden!e sobre as mesmas socl~ades.
troagem a 29 de junho de 1999. ~ Cor~ls~ao Mista ~n~arregada de emitir pare-

A Emenda n° 13, de autoria do Deputado Luiz cer f~1 .constlt~'da, mas nao Instalada. Cab.e agora a~
Carlos Hauly, permite que sejam deduzidas da base ~Ie~ano ~a Camara dos Dep~tados apreciar a mate-
de cálculo da Cofins e da contribuição para o PIS/Pa- na, InclUSIve.q~nto .ao atendimento de seus pressu-
sep as perdas com ativos financeiros e mercadorias, postos ~onstltuclo.nals.. .
nas operações realizadas em mercados futuros com Nao tendo Sido apreCiada nos 45 dias do prazo
a finalidade de "hedge". c~ns~itucional, esta MP se encontra em regime de ur-

A Emenda n° 14, de autoria do Deputado Luiz gencl~. , .
Carlos Hauly, exclui do faturamento das empresas op- E o Relatono.

tantes pelo Simples, para efeito de aplicação da alí - 11 - Voto do Relator
quota, a receita decorrente da exportação de produ
tos industrializados.

A Emenda nO 15, de autoria do Deputado Moacir
Micheletto, isenta da Cofins as sociedades cooperati
vas, quanto aos atos cooperativos próprios de suas fi
nalidades.

A Emenda n° 16, de autoria do Deputado Luiz Car
los Hauly, dá nova redação ao art. 9° da Medida Provisó
ria n° 2.159-70/2001 , para alargar o campo de incidência
da alíquota zero do Imposto sobre a Renda em casos de
fomento das exportações, como participação ou patrocí-



Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica
Legislativa

O reconhecimento da admissibilidade implica
reconhecer, ainda que parcialmente, a constituciona
lidade, pois que a urgência e relevância são exigênci
as do art. 62, caput, da Constituição. É certo, tam
bém, que a MP não ofende qualquer das vedações do
§ 1° do mesmo artigo, ou qualquer outro dispositivo
constitucional.

A MP não contraria a legislação infraconstitucio
nal e está redigida de acordo com a boa técnica legis
lativa.

Por esses motivos, manifestamo-nos pela cons
titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
da Medida Provisória n° 101, de 2002.

Adequação Orçamentária E Financeira
A redução da base de cálculo da Cofins e da

contribuição para o PIS/Pasep prevista na MP n° 101,
de 2002, foi considerada adequada orçamentária e fi
nanceiramente, por ocasião da apreciação da MP n°
66, de 2002. É verdade que essa MP trazia em seu
bojo disposições de elevação de receita que- com
pensavam eventuais perdas. Também é verdade que,
sendo a MP n° 66 de agosto de 2002, e tendo a lei
dela resultante - n° 10.637 - sido datada de 30 de de
zembro, seu conteúdo foi observado pelo Orçamento
Anual de 2003, aprovado em dezembro de 2002. Sen
do assim, a reintrodução da norma jurídica em conti
nuação da anterior - até com benefício tributário de
menor impacto financeiro, pois que agora as socieda
des cooperativas não agropecuárias foram menos
aquinhoadas - tem seus efeitos financeiros observa
dos pelo Orçamento vigente.

Pelos motivos apontados, manifestamo-nos
pela adequação orçamentária e financeira da Medida
Provisória n° 101, de 2002.

Mérito
As sociedades cooperativas prestam inestimá

vel serviço à economia nacional. As voltadas para a
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dente da República. A Medida Provisória n° 101 tem a agropecuária são responsáveis, sem dúvida, por par-
mesma data - 30 de agosto de 2002 - da Lei n° 10.637, cela considerável de nossas exportações e pelo cres-
que resultou da MP nO 66, o que demonstra, por si SÓ, a cimento de nossa agroindústria.
relevância e urgência da MP aqui apreciada. Visivelmen- É natural, portanto, que o Poder Público lhes
te, ela tem por objetivo evitar que seja interrompida a frui- conceda redução da carga tributária. Essa perda de
ção de importante beneficio tributário concedido as soci- receita certamente será recompensada, com grande
edades cooperativas. É evidente que a urgência e rele- sobra, pelo aumento da produção e, conseqüente-
vância reconhecidas ao art. 36 da MP n° 66 se mantêm e mente, das exportações e do consumo interno. Não
devem ser reconhecidas quanto à MP aqui apreciada. há dúvida, também, que os programas sociais de ali-
Poressas razões, manifestamo-nos pela admissibilidade mentação das pessoas mais carentes serão ampla-
da Medida Provisória n° 101, de 2002. mente beneficiados por tais medidas tributárias.

Por isso é justo que as medidas que impliquem
maior desoneração sejam inicialmente destinadas às
sociedades cooperativas agropecuárias, muito embo
ra os benefícios tributários concedidos às demais so
ciedades cooperativas, pela MP aqui apreciada, se
jam oportunos e adequados.

A Emenda n° 1 reduz a receita da contribuição
para o PIS/Pasep sem prever qualquer compensação.
Essa perda de recursos viria certamente se refletir ne
gativamente no programa do seguro-desemprego dos
trabalhadores e no montante destinado ao abono anual.

A Emenda n° 2, que permite reduzir dos tributos
devidos que indica (PIS, Cofins, INSS, CSLL e IR), até
20% do faturamento, se esses recursos forem gastos
em concessão de bolsas a estudantes carentes, não
apresenta qualquer forma de compensação. A perda
de recursos certamente será de grande monta, e jus
tamente em área já beneficiada por vinculação de re
cursos de impostos (18%).

As Emendas nOs 3, 4, 5 e 7, acarretarão perda
de arrecadação, pois concedem permissão a deter
minadas pessoas jurídicas para optar pelo Simples,
sem qualquer compensação. Acrescente-se que essa
matéria está sendo objeto, neste momento, de um
grande entendimento entre lideranças desta Casa e o
Poder Executivo, que resultará, é o que todos os en
volvidos admitem, na inclusão de outras pessoas jurí
dicas no rol das que podem optar pelo Simples.

A Emenda n° 6 acarretará, em tese, perda de re
ceita, pois reabre o Refis, embora se diga que grande
parte da receita advinda do benefício tributário seria
irrecuperável. Não foi prevista forma de compensação
das eventuais perdas. Também neste caso deve ser
acrescentado que a matéria faz parte de um amplo
entendimento, cujos termos estão sendo discutidos
neste momento entre lideranças desta Casa e o Po
der Executivo, que deverá conceder permissão para o
parcelamento de débitos em atraso.

A Emenda n° 8 reduz receita, na medida em que
eléva os limites de enquadramento das microempre
sas e das empresas de pequeno porte, sem apresen-



tar compensação. Acrescente-se que essa matéria
está sendo objeto do entendimento descrito na apre
ciação das Emendas nOs 3, 4, 5 e 7.

A Emenda n° 9, ao incluir os cursos de pás-gradu
ação no Fies, sem elevar a receita do Fundo, reduzirá a
receita destinada aos cursos superiores, o que certa
mente não se mostra conveniente, neste momento.

A elevação do montante dos financiamentos do
Fies certamente demandará novos recursos, que a
Emenda sugere que advirão de mais tributos pagos pe
las instituições beneficiadas. Mas esses recursos, quan
do provenientes de impostos, não podem ser vincula
dos (CF, art. 167, IV), e quando provenientes de contri
buições sociais estão destinados à seguridade social.

As Emendas nOs 10 e 11 não levam em conta o
que dispõe a Medida Provisória n° 107, de 10 de feve
reiro de 2003. Ao alterar o art. 8° da Lei n° 10.637, de
2002, essa MP estabelece que às sociedades coope
rativas não se aplicam as disposições dos arts. 1° e 6°
da mencionada Lei.

O art. ]O da Lei n° 10.637, de 2002, muito dificil
mente poderá ser aplicado às sociedades cooperati
vas. Se, no entano, atuarem na exportação, na forma
ali descrita, a elas também devem ser aplicadas as
disposições do referido artigo.

A Emenda n° 12, ao reduzir a arrecadação da
contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre as so
ciedades cooperativas e ao isentá-Ias da Cofins, sem
a imprescindível compensação, bate de frente com o
art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso,
retira recursos do programa do seguro-desemprego e
do financiamento do abono dos trabalhadores, e da
seguridade social.

A Emenda n° 13, apesar de seu justo alcance, re
duz receita da contribuição para o PIS-Pasep sem propor
compensação. A Emenda só parcialmente atinge seu ob
jetivo porque não inclui a dedução da Cofins.

A Emenda n° 14 retira do Simples a sua simplici
dade original, necessária para o bom funcionamento
do sistema, ao deduzir do faturamento tributável a re
ceita decorrente das exportações. Além disso, não
prevê compensação para a perda de receita.

A Emenda n° 15 retira receita da seguridade so
cial, sem propor compensação pela perda.

A Emenda n° 16 reduz a receita do Imposto so
bre a Renda sem propor compensação. Acrescen
te-se que não apenas o Erário federal é prejudicado
pela Emenda, mas também os estaduais e os munici
pais, justamente em momento tão difícil para as finan
ças dos Estados e Municípios.

A Emenda n° 17 propõe a reabertura do Refis
para débitos cujos fatos geradores tenham ocorrido
até 31 de janeiro de 2003. Como dito anteriormente, a
propósito de Emenda semelhante, neste caso o me
1hor será aguardar o desfecho dos entendimentos que

estão ocorrendo entre as lideranças desta Casa e o
Poder Executivo.

A Emenda nO 18 altera o prazo para o pagamen
to de determinados débitos em atraso, com dispensa
de acréscimos legais. Essa prorrogação de prazo,
porque repetida, frustra os bons pagadores.

A Lei n° 10.637, de 2002, permite pagar, até o
último dia útil de janeiro de 2003, os débitos decorren
tes de fatos geradores ocorridos até 30 de abril de
2002. A Emenda prorroga o prazo de pagamento para
o último dia útil de junho de 2003.

Esse benefício foi iniciado pela Lei n° 9.779, de
1999, que concedeu prazo para o pagamento até o úl
timo dia útil de janeiro de 1999.

Acrescente-se que a Emenda não prevê com
pensação pela perda de receita.

A Emenda N° 19, ao conceder efeito retroativo
(29-6-1999) às reduções de base de cálculo previstos na
MP n° 101, de 2002, sem prever qualquer compensação,
infringe o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A revogação dos arts. 15 e 16 da Medida Provi
sória n° 2.158-35, de 2001 , muito prejudicará os con
tribuintes da Cofins e da contribuição para o PIS/Pa
sep, pois são concessivos de benefícios fiscais.

A revogação do art. 93,11, a, da Medida Provisó
ria n° 2.158-35, de 2001, não terá efeito repristinató
rio. Não ressüscitará, portanto, a isenção da COFINS
incidente sobre as sociedades cooperativas.

À vista de todo o exposto, manifestamo-nos:

a) pela admissibilidade, pela constituci
onalidade, juridicidade e boa técnica legisla
tiva e pela adequação orçamentária e finan
ceira da Medida Provisória n° 101, de 30 de
dezembro de 2002.

b) pela inadequação orçamentária e fi
nanceira das Emendas de n° I a 9 e 12 a 19.

c) pela rejeição, no mérito, de todas as
Emendas.

d) pela aprovação da Medida Provisó
ria nO 101, de 30 de dezembro de 2002.

Sala das Sessões, 7 de maio de 2003. _ Depu
tado André de Paula, Relator.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Re
lator acatou uma emenda?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não.
S.Exa. concluiu pela votação da medida provisória-



PASSA-SE À V07AÇÃO DA MATÉRIA.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDS - MS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tam
bém parabenizo o Relator, Deputado André de Paula.
Mas, infelizmente, estou frustrado.

A aprovação da Medida Provisória na 101 é fruto
de um acordo. A Medida Provisória na 66 concedia
isenção do PIS e da COFINS a todas as cooperativas,
mas na ~~ na 1~1 só conseguimos isenção para a
agropecuana e a Infra-estrutura, muito mais pelo es
forço do Deputado Professor Luizinho, que nos disse
claramente que não havia compromisso de o Gover-
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entendi assim - na sua forma original, sem nenhuma no concordar com a retroatividade. É grande a possi-
emenda. bilidade de veto nesse particular.

O SR. COLBERT MARTINS - Nem a sugestão Trago uma informação à Casa. Ontem, o Superior
dada pelo Deputado Ronaldo Caiado? Tribunal de Justiça, em ação de inconstitucionalidade

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não. movida pela UNIMED, cooperativa de saúde, conside-
Ele concluiu na forma original. Vamos votar exata- rou inconstitucional a medida provisória que em 1999
mente a medida provisória. taxou com PIS e a COFINS as cooperativas, o que só

O SR. COLBERT MARTINS - Muito obrigado, po~eria ter sKJ<: f~it? ~ia.nte lei complementar. Ou
Sr. Presidente. seja, com relaçao a Incldencla de PIS e COFINS sobre

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ A as cooperati~as, !á há essa decisão. Se cooperativa não
Presidência informa que no final desta votação vai dar tem lucro, nao. há o que ser taxado.
aos Srs. Parlamentares a oportunidade de apresentar Sr. Presidente, ao m~smo tempo que vou votar
seus discursos. favoravelmente, quero registrar minha frustração por

Concedo a palavra ao nobre Deputado Henri- não termos conseguido avançar um pouco mais no
que Fontana. (Pausa.) S.Exa. desiste. texto resultante de acordo.

. Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Sér- ? SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - E~
glO. (Pausa.) S.Exa. desiste. votaçao ? .~arecer ~o Relator na parte em que manl-

O SR. PAUDERNEY AVELlNO _ Sr. Presidente, festa oplnlao favor~vel. qu~nto ao at~ndi.mento <:!<>s
peço a palavra pela ordem. p~essupostos constltuc~on~ls de ~elevancla e urgen-

O SR PRESIDEN E ". .. cla e de sua adequaçao financeira e orçamentária,
. T (Inocenclo Oliveira) - Tem nos termos do art. 80 da Resolução na 1, de 2002, do

V Exa. a palavra. Congresso Nacional.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Pela O SR PRESIDENTE (I " . OI' . ) Od S . - do do) S P' - . nocenclo Ivelra - s

~~e~~di:~r:=~ria, ;:na~ f~e/~~e~:~~gr:~ ~~~~~ep(~:~~: jue o aprovam permaneçam como se

ao ~elator, D_eputado André de Paula, que se houve com A'PROVADO
~u~~ correçao e manteve o texto original da medida pro- . '.
Vlsona, levando as cooperativas de crédito à desonera- O SR. ARNALDO FARIA DE SA - Sr. Preslden-
ção do PIS e da COFINS. Lamento que essa desonera- te, peço a palavra pela ordem.
ção não tenha sido estendida às cooperativas de saúde. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
como foi pleiteado pelo Partido da Frente Liberal. V Exa. a palavra.

Portanto, deixo nossa homenagem ao Relator, O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS - SP.
Deputado André de Paula, do nosso partido. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Em algumas Cor:nissões estão reunidas e já se iniciou a
discussão. (Pausa.) Ordem do Dia. V.Exa. chamou vários Parlamentares

Não havendo mais oradores inscritos, declaro para .se manifestar na discussão da matéria e acabou
encerrada a discussão. conSiderando-os ausentes, quando, na verdade, mui

tos deles estavam nas Comissões. Para que não
aconteça o mesmo na discussão da próxima medida
provisória, solicito a VExa. que determine o encerra
mento das atividades das Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Re
cebo essa contribuição de VExa.

Realmente, ao iniciar a Ordem do Dia, qualquer
decisão de Comissão da Casa, Permanente ou Espe
cial, é nula, porque o Plenário se sobrepõe a ela.

Peço aos Srs. Parlamentares presentes nas di
ferentes Comissões que encerrem os trabalhos e ve
nham ao plenário para continuarmos a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se à votação do mérito da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
submeter a votos as Emendas de nas 1 a 19 apresen
tadas na Comissão Mista, com parecer pela rejeição:



.!2.P3º- Quin!a-feir~_-ª- .Q!~RIO_ D~.cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2003
. ------_.__._._--_...._-_.....--_.._-_._----_...._--

EMENDA N°01

EMENDA SUBSTrIUrIVA

Substitua·se o artigo I· e Pará&rafos. da Medida Provisória n° 101. de 30 de dezembro de
2002. que passam a ler a seguinte redaçjo:

"An. I 0. As sociedades cooperativas. inclusive as de crédito. pagam a contribuiçlo para
o PISIPASEP à allqllOta de to/e (hum por cento) sobre a folha de pagamento mensa~

relativllDmte às operaçlks pratic.1das com associados. e iI alíquota de 0.65% (sessenta e cu
dl!cimos por cento), sobn: o ÍlltUrillIlCnto do mês, em rdlIçio às receitas dccom:mcs de
openIÇÕes praticadas com nID associadOs, conrorme dispõe o § 1°. do art. 2° da Lei nO 9.715.
de 2S de novembro de 1998.

EMENDA N° 02
TEXTO

EMENDA ADITIVA

Dê·se ao art. da Medida Provisória n" 1Dl, de 30112/ 2002, a seguinte redação:

Art.

FICam autorizadas as empresas e instituições de direito privado que se dediquem a
ministrar educação infantil. de nível fundamental e de nível médio, a compensar triblltos da
legislação federal. tais como PIS. COFINS, INSS, CLSL e IR de Pessoa Jurídica, com a
concessão de bolsas a estudante comprovadamente carente até o limite de 20% do fa1uramento
da empresa ou instituição.

EMENDA N° 03
TEXTO

EMENDA ADmvA

Oê-se a seguinte redação ao art. da Medida Provisória n9 101, de 30It2/ 2002:

"Art. Poderão optar pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples}, nas condições estabeleCidas pela Lei nll
9.317, de 5 de dezembro de 1996, as pessoas jurídicas que se
dediquem exclusivamente às atividades de empresa e instituições
de direitO privado que dediquem a ministrar educação de nível
médio, na forma do regulamento expedido pela S ~retaria da
Receita Federal:

EMENDA N° 04
lUTO

EMENDA ADITIVA
Dê-se a seguinte redação ao art. da MP ni 101, de 30/1212002:

"Art. Poderão optar pelo Sistema Integrado de Pagamentc. de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresa5 de
Pequeno Porte (Simples), nas condiÇões estabelecidas pela Lei ni

9.317, de 5 de dezembro de 1996, as pessoas 4urídicas que se
dediquem exclusivamente às atividades de agência de propaganda
e publicidade, corretagem de imóveis, e dube esportivo. na fom,a do
regulamento expedido pela Secretaria da Receita Federal.
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EMENDA N° OS

EMENDA AOmVA
Dê-se a seguinte redação ao art. da MP n" 101, de 3011212002:

-Art. Poderão optar pelo Sistema Integrado de Pagamento de
.Impostos e COntrit)UIÇões das MiCroempresas e das Empresas de
Pequeno Porte. (Simples), nas condições estabeleCidas pela Lei ni

9.317, de 5 de dezembro de 1996, as pessoas jurídicas que se
dediquem exclusivamente às atividades de centro de formação de
condutores, corretagem de seguros, agência lotérica, agência
terceirizada de correios, empresa de serviços contábeis, escolas de
1li e 2'l graus, cursos profissionalizantes e de idiomas, empresa de
softwares e esta,belecimentos prestadores de serviços de saúde, na
forma do regulamento expedido pela Secretaria da Receita Federal.-

EMENDA N° 06
TEXTO

EMENDA ADrnVA
Dê-se ao art. da Medida Provisória nl! 101, de 30 de dezembro de 2002, a seyuinte

redação:
-Art• .9 Fica reaberto. por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da pUblicaçio desta Lei. o

prazo de opÇão ao Programa de Recuperação Fiscal - Refis. de que trata a Lei rf 9.964, de 10 de élorit de
2000. com as alterações promovidas pela Lei nlI10.1S9. de 14 de fevereiro de 2001.
§ 1A O disposto no caput deste artigo aplica-se indusive às peaaoaa jurídicas que t~ham aido excluldas
do Programa.
§ ~ Poderão ser abrangidos os débitos referidos no art. ,j! da Lei rrR 9.964. de 10 de abril de 2000. com
I18ncimento até 31 de janeiro de 2003.
§ 'Jl Nas hipóteses de excltlSão previStaS no art. ~ da Lei nR 9.964. de 10 de abril de 2000. de\Wa haver
prévia notiflcaçio do contribuinte. L

§ 411 Altemalivamente ao ingresso no Refis. a pessoa jurídica poderá optar pelO pedido de parcelamento,
em até 180 (cento e oitenta) parcelas mensais. iguais e SUCftSivas. dos referidos débItoS. aoservadas
todas as demais regras aplicáveis àquele Programa."

. "Art. O § 411 do art. ~ e o art. 15.~ e respectivo § ~. da Lei nG 9.964. de 10 de abril de 2000,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"I'.rt. 3íi .

§ 411 Ressalvado o disposto no § 'Ji. a homologaçlo da~ pelo Refis é condicionada á prestação de
garantia ou, a critério da pessoa jurídica, ao arrolamento dos bens integrantes do seu patrimônio. amda
Que de valOr inferior ao débito consoIióadO. na forma do ano 64 da Lei ~ 9.532. de 10 de dezembro de
1991. dispensada a apresentação # qualqU8f outra forma de garantia..................................................................................................................
"Art. 15. É suspensa a pretensão punitiva cio Estado. referente aos erIm..p~ nos arts. l' e ~ da
Lei nG 8.137. de 27 de dezembro de 1990, e no art. 95 da lei ~8.212. de 24 de julho de 1991, durante o
período em que a pessoa jurídica relaCionada com o agente doi aIuclldos crimes estiVer inclulcla na Refis.

§·~·~i~g~~··~·P~~;biÍi~..~·;;~·~~~·~··~;i;·;;t;g~·~ando a pessoa jurídica relacionada
com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundOS de tributos e contribuições sociaiS.
inclusive acessOrtoa. que tiverem sidO objeto ele concenlo de parcelamento." '
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EMENDA N° 07

EMENDA ADmVA
Acrescente-se o'seguinte artigo à MP rf! 101, de 3011212002:

·Art. O aft. 1~ da Lei nIl 10.034, de 24 de outubro de 2000, passa a vigorar
com a seguinte redação:

•Art. 10 Frcam excetuadas da restrição de que trata o inciso XIII do art. 90
da Lei nll 9.317, de 5 de dezembro de 1996. as pessoas juridicas que se
dediquem às seguintes atividades: creches. pré-escolas e
estabelecimentos de ensino básico." (NR)

EMENDA N° Da

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se o seguinte artigo à MP nll 101. de 3011212002:

·Art. 111 A Lei n'9.317, de 05 de dezembro ele 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

·Art 2D ..:. ; .
I • microempresa. a pessoa jurídic8 que tenha auferido. no ano-calendário.
receita bruta igualou inferior a R$156.000.00 (cento e cinqüenta e seis mil
reaiS);
" • empresa de pequeno porte. a pessoa jurídica que tenha auferido. no
ano-calendário, receita bnJta superior a R$ 156.000.00 (cento e cinQlJenta
e seis mil reais) e igualou inferior a R$1.S60.000.00 (um milhão.
quinhentos e sessenta mil reais). • (NR)

•Art. 411 Para fins do disposto neste artigo. os convênios de adesão ao
SIMPLES poderão considerar como empresas de pequeno porte tão
somente aquelas cuja receita bruta, no ano-calendário, seja superior a
R$156.000.00 (cento e cinqüenta e seis mil reais) e igual ou inferior a
R$936.000.00 (novecentos e trinta e seis mil reais.· (NR) .
"Art. 5!l .
I .
a) até R$78.000.00 (setenta e oito mil reais): 3% (três por cento);
b) de R$78.000,01 (setenta e oito mil reais e um centavo) a RS117.000.00

(cento e dezessete mil reais): 4% (quatro por cento);
c) de R$117.000,01 (cento e dezessete mil reais e um centavo) a

156.000,00 (cento e cinqüenta e seis mil reais): 5% (cinco por cento);
II •..: .
a) até RS312.000.00 (trezentos e doze rrnl reais): 5,4% (cinco inteiros e
quatro décimos por cento);
b) de AS312.000,01 (trezentos e doze mil reais e um centavo) a

RS468.000.00 (quatrocentos e sessenta e OitO mil reaisl: 5.8% (cinco
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inteiros e oito décimos por cento);
c) de R5468.0CO.01 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais e um

centavo) a RS624.000.OC (seiscentos e vinte e quatro mil reais): 6.2%
(seis inteiros e doiS décimos por cento);

d) de RS624.000.01 (seiscentos e vinte e quatro mil reais e um centavo) a
RS780.000.00 (setecentos e oitenta mil íeais): 6.6% (seis inteiros e seis
décimos por cento);

e) de RS780.000.01 (setecentos é oitenta mil íeais e um centavo) a
RS936.000.00 (novecentos e !rinta e ~eis mil reais): 7% (sete por
cento):

f) de R5936.000.01 (novecentos e tnnta e seis mil reais e um centavo) a
RS1.092.000.QO (um milhão e noventa e dois mil reais): 7.4% (sete
inteiros e quatro dêcimos por cento);

g) de RS1.C92.000.Q1 (um milhão e noventa e dois mil reais e um centavo)
a RS1.248.000.00 (um milhão. duzentos e quarenta e orto mil reais);

h) de RS1.248.000,Q1 (um milhão, duzentos e Quarenta e oito mil reais e
um centavo) a RS1.404.0OQ.QO (um milhão. quatrocentos e quatro mil
reais): 8.2~o (oito inteiros e dois décimos per cento);

i) de RS, .404.000.01 (um milhão. quatrocentos e quatro mil reais e um
cenbvo) a RS1.550-.000.00 (um milhão. quinhentos e sessenta mil
reaiS,I: 8.6~Q (oito mteiros e seis décimos por cento).

§ -r- No caso ae convênio com unidade rE:tierada ou munlclpia, em aue
seja considerada como empresa de pequeno porte pessoa jurídica com
receita bruta superior a RS936.000.00 (novecentos e trinta e seis mil reaIs).
OS percentuais a que se reterern:
....................................................................................................... (NR)
"Art. 9:< .

I • na condição de microempres<t. que \enlla auferido. no ano-calenáârio
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$156.000,OO (cento e
cinqüenta e seis mil reais);
1/ • na condição de empresa de pequeno porte. que tenha auferido. no ano
calend8rio imediatamente anterior. raceita bruta superior a R$936.000,OO
(novecentos e trinta e seis mil reais);

§ 111 Na hipótese de inicio de ativiuéuJe no ano-calendário imediatamente
anterior ao dIa da opção. os valores a Que se ,eterem os incisos ) e l)

serão, respectivamente. de RS13.000.00 (treze mil reais) e R$i8.000.00
(setenta e oilo mil reais) nlUltiplJcaaos pelo número de meses de
funcionamento naQuele período. desconsideradas frações de meses.
: , (NR)
"Art. , 3 .
b) ultrapassado. /la ano-calendário de inicio de atividades. o limite ae
rec~ita bruta correspondente a RS78.ÚÚú,OO (setenta ~ oito mil r6íl1s)
multipiicaao pelo número de meses de funcionamento nesse periodo.

§ 211 A microempresa que ultrapassar. no ano-calendário imediatamente
anterior. o limite de receita bruta corres~ondente a A$156.000.00 (cento e
cinqüenta d seis mil reais); estará e"cluida da SiMPLES nessa condiçiio.
podendo mediante alteração cadastral. inscrever-se na condição de
~mpresa de pequeno porte.
............................................................................................................. (NA)



EMENDA N° 09

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se o seguinte artigo à MP oI! 101, de 30/12/2002:

Art. A Lei nl! 10.260, de~2 de julho de 2001, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

•Art. 1!l FICa instituído, nos termos desta Lei, o Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES). de
natureza contábil, destinado à concessão de financiamento a
estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não
gratuitos e com avaliação positiva e em cursos de pés-graduação.
de acordo com regulamentação própria. nos processos conduzidos
pelo Ministério da Educação (MEC).
......................................................................................(NR)

•Art. 49,A. O total dos financiamentos de que trata o art. 42
, por

instituição de ensino superior cadastrada. não será inferior.
anualmente, ao montante recolhido no ano anterior a título de
impostos e contribuições federais. .
§ 12 A instituição cadastrada informará anualmente ~o MEC: ate 31
de janeiro, discriminadamente. o montante recolhido a títUlo de
impostos e contribUiÇOOS federais.
§ 2ll No total referido no caput serão considerados o vaJor dos
contratos existentes e o financiamento de novos estudantes. por
instituição.· (NR)

EMENDA N° 10
EMENDA ADmvA

AcrC$CCZlla-se, onde couber. artigo à Medida Provisória rf' 101. de 30 de dczcnbro de 2002, com a
sc:guinte redaçIo:

"'Art. x o. As c:ooperarivas não se sujeitam ti disposições dos ans. 10 ao"" da Lei 10.637. de
30.12.2002,"

EMENDA N° 11

EMENDA ADITIVA

Acrescenta-se. onde couber. artigo à Medida Provisória nU lO\. de 30 de dezembro de 2002, C\lro a

seguinte redação:

'"Art. x a. As cooperativas não se sujeitam às disposições dos aI1s. lO ao 7° da Lei 10.63:. de

30. 12.1002:'
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EMENDA N° 12

TEXTO
EMENDA ADrnVA

Dê-se ao art. da Medida Provisória nll 101, de 30 de dezembro de 2002, a seguinte
redação:

"Art. ..2 As sociedades cooperativas. inclusive as de créditO. pagam a contribuição paf8
o PISlPasep à alíquota de 1% (um por cento) sobre a folha de pagamento mensal, rela1iVamente
às operações praticadaS com associados, e à alíquota de 0.65% (sessenta e cinco centésimos
por cento), sobre o faturamento do mês. em relação às receitas deCOrrentes de operações
praticadas com não associados. conforme dispõe o § 111 do art. ~ da Lei rf 9.715. de 25 de
novembro de 1998.·

"Art. São isentas da Cofins as sociedades cooperativas, indusive as de crédito. Quanto aos atos
cooperativos próprios de suas finalidades. de acordo com o disposto no art. fR, inciso I. da Lei
Complementar nll 70. de 30 de dezembro de 1991.'

"Art Os ans. ~ e deS1a Lei alCançam os fatos geradOres ocorooos a partir de 29 de )untlO ele
1999. fiCandO revogados os arts. 15 e 16 da Medida Provisória ~ 2.158-35. de 2001. o § l' dO
art. ""li da Lei rP 8.021, de 12 de abril de 1990. os §§'o e ';tl do art. 48 ela Lei ~ 9.532. de 10 de
dezembro de 1997..

EMENDA N° 13

!L'(TU

EMENDA ADmVA
Aditem-se ao art. da Medida Provisória n° lO}. de 30 de dezembro de

2002, os seguintes parágrafos:

§ O disposto no § 3° do art. 3° da Lei nO 9.718, de 27 de novembro de
t 998, nio se aplica às operações realizadas em mercados futuros com a
finalidade de hedge.

§ Os contribuintes que realizarem as operações referidas DO parágrafo
anterior poderão deduzir da base de cálculo das contribuições para o
PISIPASEP as perdas eom ativos financeiros e mercadorias.

EMENDA N° 14

rEJlTO

EMENDA ADITIVA

Adite-se à Medida Provlb~lia nll 101. de 30 de dezembro de 2002. o segUinte
artigo:

Art. Dê·se ao art. 511 da Lei nl! 9.317, de 5 de dezembro de 1996, a
seguinte redação:

"Art, 5° O vator devido mensalmente pela microempresa e empresa
de pequeno porte. inscritas no SIMPLES, será determinado
mediante a aplicação. sobre a receita bruta mensal auferida,
excluído o produto da venda de produtos industrializados destinados
ao exterior, dos seguintes percentuais:
..................................................................................... (NR)
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EMENDA N° 15

EMENDA ADITIVA

Acrescente-sc onde couber.

"Art. '" . São isentas da Cofins as sociedades cooperativas.. quanto aos atos
cooperativos próprios de suas finalidades, de acordo com o disposto no an. 6'. inciso L da Lei
Compkmentar nO 70, de 30 de dezembro de 1971.

EMENDA N° 16
rt..,(IQ

EMENDA ADrnVA

Dê-se aos art. da Medida Provisória nQ 101, de 30 de dezembro de 2002, a
seguinte redação:

"Art. O art. 9Q da Medida Provisória nll 2. 159-70, de 24 de agosto de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

.•Art. 912 Fica reduzida a zero, relativamente aos fatos geradores ocorridos a
partir de '11 de janeiro de 2001. a aUQuota do imposto de renda incidente sobre
remessas, para o exterior, destinadas exclusivamente ao pa;'lmento de despesas
relacionadas com pesquisa de mercado para produtos brasileiros de exportação, bem
como aquelas decorrentes de participação ou patrocínio em exposições, feiras,
competições esportivas e eventos semelhantes, inclusive aluguéis e arrendamentos de
estandes e locais de exposição. vinculadas à promoção de marcas e produtos
brasileiros. bem assim de despesas com propaganda realizadas no âmbito desses
eventos·. (NR)

EMENDA ADITIVA

Oê-se aos arts. da Medida P ".
seguinte redação: rovlSona ~ 1Dl, de 30 de dezembro de 2002, a

-Art. POderão ser pagos ou P Iad .
2003, nas condições estabelecidas pel~~ert l~s'dat~ u~mo dia útil de dezembro de
1~9~, e no art. 11 da Medida Provisória n~ :2 1S:-35 I n 9.779, de 19 de janeiro de
debnos relativos a tributos e contribuições ado .. t dde 24 de agosto de 2001, os

~~~~[:~o~~~::r :;ã~~:c:~adores oco:~~~ ~éo~l~~: =~~a~~ ~~~~~~
alcança: § 1

2
Para os fins do disposto neste artigo, a dispensa de acréscimos legais

I . as multas, moratórias ou punitivas;
1/ • rela.tivamente aos juros de mora, exclusivamente, o período até janeiro de

1999, sendo deVido esse encargo a partir do mês:
a) d~ fevereiro do referido ano, no caso fatos geradores ocorridos até janeiro

de 1999;

.............._._-------------------------
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EMENDA N° 17
b) seguinte ao da ocorrência do fato gerador, nos demais casos.
§ 2' Para efeito do disposto no caput, se os débitos forem decorrentes de

tançamento de ofício e se encontrarem com exigibilidade suspensa por força do inciso Ilt
do art. 1S1 da lei nQ 5.112, de 25 de outubro de 1966, o sujeito passivo deverá desistir
expressamente e de forma irrevogável da impugnação ou do recurso interposto.

§ ~ A opção pelo parcef~ento referido no caput dar-se-ã pelo pagamento da
primeira parcela. no mesmo prazo estabelecido para o pagamento integral.·

•Art. Os débitos de Que trata o art., relativos a fatos geradores·vinculados ou
não a ações judiciais propostas pelo sujeito passivo contra exigência de imposto ou
contribuição instituído após 12 de janeiro de 1999 OU'contra 'majoração. após aquela
data. de trtbuto ou contr1buição an18rtormente institUído, poderão ser pagos em parcela

única até o último dia útil de dezembro de 2003 com a dispensa de muttas moratória _
punitivas.

§ 111 Para efeitO deste artigo, o contribuinte ou responsável deverá:
a) no caso de fatos geradores vinculados a ações judiciais, comprovar a

desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais que tenham por objeto os
tributos a serem pagos na forma do caput. e renunciar a qualquer alegação de direito
sobre as Quais se fundam as referidas ações;

b) no caso de débitos decorrentes de lançamento de oficio que se encontrarem
com exigibilidade suspensa por força do inciso 11I do art. 151 da Lei n9 5.172, de 25 de
outubro de 1966, desistir expressamente e de forma irrevogável da impugnação ou do
recurso interposto.

"••• a .

EMENDA N° 18

EMENDA ADlnVA

Acreecenta-se o seguinte Artigo à Medida Provisória nll 101 , de 30 de dezembro
de 200S. renumerando-se os demais:

.AIt. .... Os prazos para pagamento de Que tratam os arts. 13 e 14 da Lei nll

10.637. de 30 de dezembro de 2002. para pagamento dos débitos referidos no art. 11 da
Medida Provisória ne 2.158+35, de 24 de agosto de 2001, vinculadoS ou não a qualquer
ação judicial, ficam alterados para até o ultimo dia útil do mês de junho de 2003*.

EMENDA N° 19

EMENDA AP."WA

..An•.... Os artigos desta Medida Provisória aJcanç.am os firores gendora ocorridos a
partir de 29 de junho de 1999, ficando reYopdos os am. IS. 16 e 93, 11, "," da Medida
ProWlória n- 2.1~a-3', de 2001."



REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA
N° 101-A, DE 2002

Dispõe sobre a contribuição para o
Programa de Integração Social e de For
mação do Patrimônio do Servidor Públi
co - PIS/PASEP e da Contribuição para
Seguridade Social - COFINS devidas pe
las sociedades cooperativas em geral.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As sociedades cooperativas também pode

rão excluir da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, sem prejuízo do disposto no
art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001 , as sobras apuradas na Demonstração
do Resultado do Exercício, antes da destinação para a
constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assis
tência Técnica, Educacional e Social, previstos no art.
28 da lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

§ 1° As sobras líquidas da destinação para
constituição dos Fundos referidos no caput somente
serão computadas na receita bruta da atividade rural
do cooperado quando a este creditadas, distribuídas
ou capitalizadas pela sociedade cooperativa de pro
dução agropecuária.

§ 2° Quanto às demais sociedades cooperati
vas, a exclusão de que trata o caput ficará limitada
aos valores destinados à formação dos Fundos nele
previstos.

§ 3° O disposto neste artigo alcança os fatos ge
radores ocorridos a partir da vigência da Medida Pro
visória n° 1.858-10, de 26 de outubro de 1999.

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

Sala das Sessões, de de 2003. - André de
Paula - Relator
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Desta sorte, entendemos que as cooperativas

Srs. Parlamentares que as aprovam permaneçam estão beneficiadas e outros setores ainda poderão
como se encontram. (Pausa.) sê-lo.

REJEITADAS. O PPS vota favoravelmente à Medida Provisória
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou n° 101, Sr. Presidente.

submeter a votos a Medida Provisória n° 101, de O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há
2002, na forma original: algum Líder que deseje encaminhar? (Pausa.)

O Presidente da República, no uso da atribuição O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se- Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como
guinte Medida Provisória, com força de lei: se acham. (Pausa.)

Art. 1Q As sociedades cooperativas também pode- Aprovada.
rão excluir da base de cálculo da contribuição para o O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há
PIS/PASEP e da COFINS, sem prejuízo do disposto no sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001 , as sobras apuradas na Demonstração
do Resultado do Exercício, antes da destinação para a
constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assis
tência Técnica, Educacional e Social, previstos no art.
28 da lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

§ 1° As sobras líquidas da destinação para
constituição dos Fundos referidos no caput - omente
serão computadas na receita bruta da atividade rural
do cooperado quando a este creditadas, distribuídas
ou capitalizadas pela sociedade cooperativa de pro
dução agropecuárias.

§ 2° Quanto às demais sociedades cooperati
vas, a exclusão de que trata o caput ficará limitada
aos valores destinados a formação dos Fundos nele
previstos.

§ 3° O disposto neste artigo alcança os fatos ge
radores ocorridos a partir da vigência da Medida Pro
visória no 1.858-10, de 26 de outubro de 1999.

Art. 2Q Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Me
dida Provisória n° 101 resgata veto aposto pelo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso à Medida Provisó
ria nO 66. Com sua aprovação, deixa-se de cobrar, cu
mulativamente, o PIS/PASEP e a COFINS às coope
rativas.

Trata-se de um grande avanço. O veto foi de res
ponsabilidade do Governo anterior, e não se avançou
mais porque naquele momento as condições não o
permitiram. Agora, o Governo Luiz Inácio lula da Sil
va repõe o acordo havido sobre a Medida Provisória
nO 66.
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·---0 SÂ~-PRESI-DENTE (Inocêncio Oliveira) - sa que teria m~tivado pro~le~as d~ conservação na
Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como aeronave, ocasionando o Incidente.

ha P ) De qualquer forma, concordo plenamente com ose ac m. ( ausa. . V' G F
d Ministro da Defesa, Jose legas, que o overno e-

Aprova.~. . S d Fed ai 'Inclu'lndo o deral precisa estar atento tanto ao processo de fusãoA matena vai ao ena o er, , . - . d .
das empresas quanto as demlssoes anuncia as, In-

processado. _ . c1usive propondo um plano de demissões voluntárias
O SR. JOAO MAGNO - Sr. Presidente, peço a para tentar diminuir o impacto social negativo dessa

palavra pela ordem. " . .. medida. A aviação civil é um setor estratégico para o
O SR. PRESIDENTE (Inocenclo Oliveira) - Tem País, do ponto de vista econômico-social, de segu-

V.Exa. a palavra.:. rança e soberania nacional.
O SR. JOAO MAGNO (PT - MG. Pela ?rdem. Deixamos registrada nossa preocupação, pois o

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.. Presidente, sucateamento das empresas aéreas e a falta de pers-
Sras. e Srs. Deputado~, .quero re~atar aqUi um fato gra- pectivas para seus funcionários não podem e n~o de-
ve que aconteceu no ultimo domingo, sem que nenhu- vem de maneira nenhuma, representar mais um
ma nota tenha sido publicada na imprensa. O avião da atentado contra a vida das pessoas impunemente.
VARIG que saiu de Manaus, por volta da 14 horas, Sr. Presidente, peço a divulgação do meu pro-
com destino a Brasília sofreu um grand~ abalo, em nunciamento no programa A Voz do Brasil.
pleno ar, deixando dezenas de passageiros comple- Era o que tinha a dizer.
tamente atordoados e alguns até machucados. A SRA. FÁTIMA BEZERRA _ Sr. Presidente,

A aeronave, de uma hora para outra, t.eve brus- peço a palavra pela ordem.
ca queda de altitude, sem que os passag~lros rece- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem
bessem maiores explicações por p~rte do pllot? ou da V.Exa. a palavra.
tripulação, que não soub.eram p~eclsar os ~otlvoS do A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT _ RN. Pela or-
incidente. Nem sequer fOI oferecido algum tipo de am- demo Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presiden-
paro médico-psicológico pela empresa p~ra aqueles te, Sras. e Srs. Deputados, estive nesse último final de
passageiros, entre homens, m~lh:res e cn~nças, qu~ semana realizando plenárias do mandato em três mi-
sofreram hematomas e "es~onaçoes, ou tlve~am cn- crorregiões do Oeste Potiguar: uma em Pau dos Fer-
ses nervosas em decorrencla dos transtornos Inespe- ros; outra em Apodi e a terceira na cidade de Mosso-

rados. ró. No total, participaram cerca de 300 pessoas de
Como nada foi noticiado e também a empresa vinte Municípios, representando a militância do Parti-

não se prontificou a prestar esclarecimentos sobre tal do dos Trabalhadores e setores da sociedade civil.
ocorrência, permitam-me fazê-lo na tribuna desta Nessas reuniões foi feito um levantamento dos
Casa, ao mesmo tempo em que chamo a atenção de principais problemas vividos pela população. Quere-
todos para sinistras coincidências. mos usar esse espaço para fazer o registro de algu-

A imprensa brasileira, nos últimos dias, vem re- mas dessas demandas, que são muito preocupantes.
gistrando a forte crise enfrentada pelas empresas de O primeiro grande problema da região oeste do
aviação civil no País. Enfoque especial é dado ao pro- meu Estado é com o grau de violência que toma conta
cesso de fusão, justamente, da VARIG com a TAM, de quase todos os Municípios, sendo que em algumas
com desdobramentos sobre a participação ou não do áreas a situação é de calamidade, exigindo uma inter-
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e venção articulada e mais eficiente do Governo Estadual
Social - BNDES na transação. Por outro lado, a ex- e do Governo Federal. É urgente que seja realizado um
pectativa iminente é de que haverá demissão de fórum para discussão da segurança pública na região e
3.500 dos 15 mil funcionários que trabalham direta- a composição de um grupo de trabalho para, num prazo
mente na VARIG. curto, definir uma proposta de atuação do Poder Público

Portanto, apresento meus questionamentos: para superação do gravíssimo quadro existente na re~li-

Será que o incidente com o avião da VARIG, na via- dade atual, que é insustentável e te~e a s~ ~gravaraln-
gem de Manaus para Brasília, teria sido causado pelo da mais, se não !o~em tomadas medidas senas, profun-
stress que porventura possa estar sofrendo a tripula- das e emergenclal~.. ._
ção em conseqüência da instabilidade vivida pela em- Quero tambem registrar a sltua~~o de abando-
presa? Ou seria a própria crise econômica da empre- no, que vem se arrastando por vanos anos, da



DISCURSO DO SR. DEPUTADO FEU
ROSA QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, as datas oficiais são, a
princípio, indicativos de comemoração, mas também
uma oportunidades para refletirmos sobre a realidade
específica que cada uma evoca. A alusiva ao Negro,
por exemplo, remete-nos à situação degradante que
um homem pode impor a outro e aos atos heróicos a
que libertadores, negros e brancos, coligindo forças,
puderam escrever na história.

Na semana passada, homenageou-se no Brasil
o Dia da Educação. Esta é uma data representativa
em que pouco temos a comemorar e muito a refletir.
Já descrevi, em pronunciamento nesta tribuna, o es
tado caótico em que se encontra o ensino fundamen
tai no Brasil. De cada grupo de cem alunos, apenas
59% concluem a Sa série. Boa parcela desses estu
dantes atingem o objetivo de concluir as sa séries do
ensino fundamental em 10,2 anos, quando a realida
de exige apenas S anos.

O ensino médio, apesar de apresentar números
melhores, é igualmente deficitário. A política educaci
onal enfatizou a freqüência com resultado, descui
dando da qualidade. O número 95% de matriculados
se esvai quando comparado aos resultados.

Somente 71 % dos alunos completam esse nível
escolar, e o concluem, em média, com 3,7 anos, em
vez dos 3 necessários. índices que igualam o resulta
do do emergente Brasil, uma das maiores economias
do mundo, ao paupérrimo Bangladesh.
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BR-405, que liga a cidade de Mossoró à microrregião que não pode é perdurar a atual situação, inclusive
do Alto Oeste e Paraíba, tendo uma grande importân- porque esses empreendimentos receberam incenti-
cia para a vida social e econômica de diversos Muni- vos fiscais consideráveis dos Governos Federal e
cípios. Essa rodovia está intransitável e, pela sua im- Estadual e precisam se transformar em benefícios re-
portância, reitero o pleito já encaminhado ao DNIT no ais numa região pobre como é o Oeste Potiguar, uma
início do ano, de considerar a BR-405 como priorida- das áreas mais secas do Rio Grande do Norte.
de no programa de recuperação da malha rodoviária Muito obrigada.
federal. Quero salientar que a luta pela recuperação O SR FEU ROSA - Sr Presl'dent I _

t
' N d BR ,. - . . e, peço a pa a

ou ~ e reconstruçao a -405 e antiga e nao pode vra pela ordem.
mais esperar. Desta tribuna quero registrar a urgência O SR PRESIDENTE (I • . OI' . ) li.. " . nocenclo Ivelra - em
com qu: o Mlnlsteno dos Transportes deve tratar da V.Exa. a palavra.
resoluçao desse problema.

Um outro problema sério na região oeste é que
o Governo Federal, em parceria com o Executivo
Estadual, construiu duas grandes barragens nos Mu
nicípios de Apodi (Barragem Santa Cruz) e Upanema
(Barragem Umari), com o anunciado objetivo de re
solver o abastecimento d'água para consumo huma
no e incremento de 13 mil hectares de agricultura irri
gada, o que significaria a redenção econômica da
Chapada do Apodi e do Médio Oeste Potiguar. A
questão é que foi feito um investimento superior a R$
60 milhões em duas grandes obras e agora é neces
sário que seja definido um projeto amplo para aprove
itamento racional das águas dessas barragens. A
Chapada do Apodi tem um dos solos mais férteis do
País. Com investimento público para dinamização da
agricultura familiar irrigada no seu entorno, ela pode
se transformar num celeiro agrícola para o Rio Gran
de do Norte. É necessário, portanto, que nosso Go
verno acione o INCRA, o Ministério da Agricultura, o
DNOCS e a SUDENE para definirem um projeto que
justifique o investimento já realizado.

Por fim, preocupa-me ouvir trabalhadores rurais
e outras organizações sociais da região oeste relata
rem a falência da empresa MAISA - Mossoró Agroin
dustrial S/A, que era a maior no ramo da fruticultura ir
rigada e industrialização de sucos e castanha de caju
do Rio Grande do Norte. Cerca de 5 mil trabalhadores
agrícolas e industriais, empregados dessa empresa,
perderam seus postos de trabalho, com conseqüênci
as graves para a economia da região.

Outra empresa do mesmo ramo, a Fazenda São
João, está em situação pré-falimentar e seu fecha
mento agravará ainda mais um quadro de crise já
caótico.

Portanto, é necessário que o Governo Federal
e estão envolvidos SUDENE, bancos oficiais, INCRA
e Ministério da Agricultura -, o Governo do Estado e
representantes dos trabalhadores encontrem uma
saída para recolocar essas empresas em funciona
mento ou transformá-Ias em assentamentos rurais. O
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Os fatores que depreciam a qualidade do ensino quando a estada do Cajueiro apresentava condições
fundamental e médio no Brasil, principalmente no en- de tráfego, era esse o caminho mais curto pelo qual
sino público, são identificados há muito. O principal chegavam à BR-116 caminhões que transportavam
deles consiste na falta de investimento na área, o que sal marinho produzido em Mossoró, Grossos e Areia
gera greves sucessivas, material didático deficiente, Branca para vários Estados brasileiros.
professores sem a devida reciclagem, dentre outros. Para a fruticultura irrigada, mesmo consideran-

Num mundo globalizado em que não se pode do a estrada do melão, que liga Baraúna, em território
desvincular o trabalho da educação formal e específi- potiguar, ao Município cearense de Quixeré, a
ca, esse quadro, por certo, abre o leque da desigual- BR-437 representará, ao longo dos seus 79 quilôme-
dade social no Brasil e cria enormes dificuldades para tros, a possibilidade de implantação de novos proje-
inserir o jovem mal preparado no mercado de traba- tos agrícolas, a geração de empregos, além de mais
lho. Essa é nossa garantia de que a exclusão social uma opção para o transporte terrestre da safra.
medra fortemente em nossa seara. Apenas a título de informação, de acordo com

No dia 13 de abril deste, o Banco Mundial fez estudos apresentados por cientistas da ESAM -
significativas críticas ao Brasil. Dentre as quais a edu- Escola Superior de Agricultura de Mossoró, "o agro-
cação mereceu destaque. Classificou baixo o investi- negócio de frutas tropicais já responde por cerca de
mento disponível anualmente à educação, abaixo do 50% das exportações totais norte-rio-grandenses", o
requerido pela necessidade. equivalente a 32 milhões de dólares por ano.

Os 95% de alunos na escola significam pouco. Apesar da alta tecnologia utilizada pelas empre-
O BIRD recomenda meta de 100% e qualidade. sas de médio e grande porte, a fruticultura irrigada

Não me proponho aqui a criticar o BIRD porque gera 24 mil empregos diretos e 72 mil indiretos no
relatou o óbvio, o resultado que dá forma ao sonho pólo composto pelos Municípios de Mossoró, Assu e
ideal de todo brasileiro. Apesar das mazelas da políti- Areia Branca que, diga-se de passagem, é reconheci-
ca econômico-financeira escorchante do Banco Mun- do como área livre das moscas-das-frutas, o que nos
dial, seu argumento caberia em qualquer retórica na- abre as portas do mercado intemacionaL
cionalista. No estudo divulgado pela ESAM, estradas e

O Brasil não pode abrir mão de prover cidadania transportes são dois dos maiores problemas enfren-
e dignidade a todos os seus filhos. O caminho é a tados pelos plantadores, principalmente os de melão,
educação. fruto que perde qualidade e durabilidade quando sub-

Muito obrigado. metido a trepidações. A inexistência de estradas de
A SRA. SANDRA ROSADO - Sr. Presidente, boa qualidade provoca perdas consideráveis ao setor

peço a palavra pela ordem. e à economia do Estado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Esse investimento será importante ainda para

V.Exa. a palavra. outros setores. Da mesma forma que o Grupo Voto-
A SRA. SANDRA ROSADO (PMDB - RN. Pela rantim, um dos maiores conglomerados industriais do

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- Brasil, aplicou recursos em terras de Baraúna, depois
dente, Sras. e Srs. Deputados, em nome do povo nor- da estrada do Melão, outros grandes empreendedo-
te-rio-grandense, apelo ao Ministro Anderson Adauto res podem se interessar pelas potencialidades regio-
para que a pavimentação da estrada do Cajueiro, re- nais, a partir da estrada do Cajueiro.
centemente federalizada com a nomenclatura de E não serão beneficiados apenas os grandes
BR-437, seja incluída entre as prioridades do Ministé- proprietários de terras. Há vários pequenos produto-
rio dos Transportes e realizada ainda em 2003. res rurais, entre os quais oito projetos de reforma

Há anos reivindicamos a construção dessa ro- agrária, Recreio, Vingt Rosado, Cabelo de Negro e
dovia, mostrando a sucessivos Governos os benefíci- Estrela, em Mossoró; Poço Novo, Bom Sucesso dos
os que ela trará para o desenvolvimento socioeconô- Militares, Santa Clara e Canaã, em Baraúna, cujas
mico da Chapada do Apodi, no Rio Grande do Norte, atividades poderão ser ampliadas.
e do Vale do Jaguaribe, no Ceará, a partir de novas al- Vale salientar que, somente nos projetos de re-
ternativas para a indústria salineira e para o setor da forma agrária, seis implantados pelo Instituto Nacio-
agroindústria. nal de Colonização e Reforma Agrária e dois pelo

No caso da indústria salineira, na verdade tere- Banco da Terra, quinhentas e vinte e seis famílias de
mos a retomada de uma alternativa, pois no passado, baixa renda, que sobrevivem da atividade agrícola,
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terão melhores condições de vida com a pavimenta- bém é conhecida por ter sido, na década de 70, o mai-
ção da BR-437. or produtor de cebola do Estado de Pernambuco.

Lembro ainda dos trabalhadores da construção Além da atividade rural, Belém do São Francis-
civil, duramente afetados pelo desemprego nos pri - co caracteriza-se pela produção de artesanato e pelo
meiros quatro meses deste ano, por causa da redu- turismo, principalmente em função da presença do rio
ção do número de obras públicas, que também serão São Francisco e de seu sítio arqueológico.
beneficiados, sem falar no aquecimento do comércio Sr. Presidente, aproveito esse momento para
regional, a partir de injeção de recursos no mercado e convidar os Parlamentares para uma exposição foto-
da circulação de mercadorias. gráfica realizada por dois fotógrafos pernambucanos

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, falei o no Salão Negro da Câmara dos Deputados: De Per-
tempo inteiro sobre o Rio Grande do Norte, afinal este nambuco para o novo mundo. São fotos feitas no dia
é meu Estado, a minha realidade, mas asseguro que da posse do Presidente Lula.
os benefícios advindos da pavimentação da BR-437 O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
serão igualmente representativos para o Ceará, onde palavra para uma reclamação.
o Vale do Jaguaribe tem se destacado pela fruticultu- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
ra. VExa. a palavra.

E é com base nos argumentos que expus a O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Para reclama-
VExas. e segura de que o combate à fome, principal ção. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
bandeira do Governo do Presidente Luiz Inácio Lula registrar uma reclamação.
da Silva, passa pela geração de emprego e renda, Quando o Deputado José Rajão ocupava a tri-
que reforço o apelo ao Ministro Anderson Adauto, na buna no Grande Expediente pedi um aparte, o que é
certeza de que S.Exa. será sensível ao pleito e cons- regimentalmente permitido. Ao aparteá-Io, fiz obser-
truirá a estrada do Cajueiro. vação contrária ao que dizia S. Exa. na tribuna. Citei o

Sr. Presidente, reforço as palavras da Deputada fato de que o Deputado Alberto Fraga propõe nesta
Fátima Bezerra com relação à situação em que se en- Casa a criação de uma CPI sem substanciá-Ia com
contra a MAISA, na cidade de Mossoró, Rio Grande dados efetivos e concretos.
do Norte. Faremos da nossa luta - minha e da Depu- Não foi uma ofensa, mas apenas uma referência
tada Fátima - a luta dos trabalhadores da MAISA. ao que está acontecendo nesta Casa. O Deputado

Muito obrigada. que presidia a sessão concedeu a palavra ao Deputa-
o SR. FERNANDO FERRO _ Sr. Presidente, do Alberto Fraga pelo fato de seu nome ter sido cita-

do, embora não tenha me referido a S.Exa. de forma
peço a palavra pela ordem.

ofensiva, repito.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

O Deputado falou durante cinco minutos e refor-
VExa. a palavra. çou todas as afirmações do Deputado José Rajão.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or- Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, nos
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- sentimos prejudicados porque não tivemos o direito
te, Sras. e Srs. Deputados, queremos hoje parabeni- de contradizê-lo, pelo menos naquele momento.
zar a população de Belém de São Francisco, Municí- Sr. Presidente, nós, do Partido dos Trabalhado-
pio do Sertão do São Francisco, pela significativa data res, não temos medo da verdade. Muito pelo contrá-
de sua elevação à condição de cidade. rio. Durante toda nossa história estivemos em busca

Há exatamente 100 anos, esse Município cons- dela. Por isso, não podemos aceitar a afirmação feita
tituía-se como unidade autônoma, político-adminis- com o claro objetivo de desvirtuar o fato de a Justiça
trativa do Estado de Pernambuco. Eleitoral estar apurando a existência de fraude nas

Caracterizada por sua forte vocação na agricul- eleições no Distrito Federal.
tura e na pecuária, Belém do São Francisco é hoje um O SR. JOÃO CORREIA - Sr. Presidente, peço a
dos principais pólos de fruticultura do Vale do São palavra pela ordem.
Francisco. Privilegiado por suas 88 ilhas, o Município O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
é conhecido por ter um dos mais bem-sucedidos pro- VExa. a palavra.
jetos de fruticultura da região, responsável pela ex- O SR. JOÃO CORREIA (PMDB - AC. Pela or-
portação de manga, uva e melão para os países da demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta-
Europa e da América. Belém do São Francisco tam- mos vivendo hoje, no Brasil, momentos muito delica-

..... U.I~. AI. In 1 ,
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dos e tristes. Refiro-me ao arquivamento do processo a entidade que representa os revendedores não ad-
referente às escutas ilegais de telefone de alguns mite, em hipótese alguma, "furão de cartel". Os pre-
Parlamentares e outras pessoas ocorridas no Estado ços estão sempre alinhados e se discute com antece-
da Bahia, que envolveu Senador da República. dência até os limites de promoções.

Tendo em vista o posicionamento parcial do É preciso dotar a sociedade de instrumento para
Presidente do Senado Federal, Senador José Sarney, não apenas quebrar a espinha dorsal desse cartel,
ao arquivar o caso, estou solicitando ao Conselho de mas também garantir que a gasolina vendida nos
Ética do PMDB sua expulsão dos quadros do partido. postos, seja de qual bandeira for, tenha padrões de

Sr. Presidente, gostaria de comunicar à Câmara qualidade.
dos Deputados que acabei de protocolar essa docu- Esta Casa, Srs. Deputados, prestará um grande
mentação, hoje, às 12h40min. Espero que o Presi- serviço ao País se levar essa CPI a bom termo. É c1a-
dente do nosso partido, Deputado Michel Temer, ro que as pressões de grupos serão grandes, mas é
como jurista e peemedebista, dê ao caso encaminha- preciso prevalecer o interesse da coletividade sobre
mento sóbrio, sereno e firme para que o PMDB possa quaisquer outros.
continuar na direção em que sempre esteve de luta O dado concreto é que temos uma gasolina cara
pela liberdade e pela democracia em nosso País. e de qualidade duvidosa. O consumidor está à mercê

Muito obrigado, Sr. Presidente. de interesses de grupos econômicos que pensam mu-
O SR. SANDES JÚNIOR - Sr. Presidente, peço ito mais em capitalizar lucros e socializar prejuízos.

a palavra pela ordem. Dessa forma, Sr. Presidente, reitero aqui meu
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem integral apoio a essa investigação, e torço para que a

VExa. a palavra. ~ociedad~ abrace a cau~, ~orq~e.o debate não deve
O SR. SANDES JÚNIOR (PPB _ GO. Pela or- ficar restnto apenas aos limites f.ISICOS da Casa, deve

demo Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presiden- ~a~har as ruas e ter a o verdadeiro respaldo da popu-
te, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para açao. .
manifestar meu apoio integral à instalação, por esta ~r. Pr~sld~nte, nobres colegas~ agradeço a
Casa, da CPI dos Combustíveis. A referida Comissão, atençao a mim dispensada e encerro minhas palavras
apresentada pelo nobre Deputado Carlos Santana, ressaltando qu~ essa CPI, sem nenhum exagero, é
propõe investigar a adulteração de combustíveis, so- um clam~r nac~onal.
negação de impostos no setor e formação de cartel MUito obngado.
pelos revendedores. O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,

Vale lembrar que essa é a primeira CPI a entrar peço a palavra pela ordem.
em funcionamento na atual Legislatura. A Comissão, O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
que poderá atuar também durante o recesso parla- VExa. a palavra.
mentar, terá o prazo de 120 dias, prorrogável por até O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or-
metade, mediante deliberação do Plenário, para con- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ama-
clusão de seus trabalhos. nhã farei pronunciamento referente a mudanças na

E não faltará o que apurar. Há denúncias e mais área da educação, anunciadas pelo Ministro Cristo-
denúncias envolvendo a adulteração de combustíveis vam Buarque, em especial no ensino médio e no pro-
no País inteiro, do Oiapoque ao Chuí. O nobre Depu- fissionalizante, a partir do ano que vem. Uma delas é
tado Carlos Santana informa que a CPI ouvirá juízes, relativa aos livros didáticos para os cursos médio,
distribuidores e representantes da Agência Nacional compromisso de campanha do Presidente Luiz Inácio
do Petróleo (ANP). Ele lembra que na Bahia, em Per- Lula da Silva.
nambuco e no Mato Grosso do Sul as Assembléias O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
Legislativas já investigaram a "máfia do óleo". Será peço a palavra pela ordem.
importante, também, ouvir os Presidentes destas O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
CPls e conhecer os resultados das investigações, VExa. a palavra.
com o que concordo integralmente. O SR. L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pela or-

" Em Goiânia, Capital do meu querido Estado de demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
GOlas, que tenho orgulho de representar nesta Casa, hoje no Brasil pelo menos 600 mil pessoas infectadas
funciona um dos mais articulados cartéis de combus- pelo vírus da AIDS. Por isso, dei entrada nesta Casa a
tível do País. O nível de articulação é tão preciso que um projeto que institui, nas escolas públicas de 10 e 20



A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, é um
prazer muito grande falar no plenário sob a sua Presi
dência.

Quero dar uma notícia muito importante: pela
primeira vez na história do Vaticano, o Papa nomeia
uma mulher para presidir uma academia pontifícia da
Santa Sé, a professora de arqueologia medieval Leti
zia Pani Ermini.

Maio de 2003------_.._---_.._-_.._._---_.._--.._-----------
Com seu temperamento inquieto e sua grande

capacidade produtiva, Wally Salomão foi de tudo um
pouco na seara cultural de nosso País. Parceiro dos
mais expressivos compositores da música popular
brasileira, Salomão compôs com Jards Macalé, Cae
tano Veloso, Lulu Santos, Itamar Assumpção, Adriana
Calcanhotto, Torquato Neto entre tantos outros. Suas
músicas foram gravadas e imortalizadas por intérpre
tes como Gal, Bethânia, Gil, Cazuza, Cássia Eller,
Zeca Baleiro e pelo grupo O Rappa. Produziu, com
Júlio Bressane, o filme Miramar, e foi o protagonista
de Gregório, filme de Ana Carolina sobre o poeta bai
ano Gregório de Matos Guerra. Escreveu e publicou
diversos livros, como Gigolô de Bibelôs, Armarinho
de Miudezas, Surrupiador de Souvenirs, Algaravias,
Lábia, Tarifa de Embarque, O Mel do Melhor.

Arriscou-se como editor, criando a editora Pedra
Q Ronca, pela qual lançou obras como Alegria, Ale
gria - primeiro livro de Caetano Veloso. Produziu
shows dos mais renomados intérpretes da MPB e foi
ainda ensaísta premiado, recebendo os troféus Jabu
ti, em 1997, e Alphonsus Guimarães, em 1996.

Wally Salomão foi Secretário Municipal da Cul
tura de Salvador e coordenador do carnaval baiano.
Ocupava atualmente o cargo de Secretário Nacional
do Livro e da Leitura do Ministério da Cultura, onde
assumiu o desafio de incrementar o número de biblio
tecas públicas e mecanismos de democratização e
descentralização do mercado editorial.

Manifesto, pois, meu pesar pelo falecimento
desse revolucionário artista baiano e concluo meu
pronunciamento c~ando versos do próprio Wally, fei
tos em 1998, logo após sofrer violento infarto que
quase o vitimou:

'Quase morrer é assim uma cada vez
mais crescente ojeriza com a vidinha I~erá

ria de par com a imorredoura memória de
certas linhas".
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Graus, a semana de orientação sobre doenças sexu
almente transmissíveis.

A SRA. ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, a Bahia e o Brasil choram a morte de um de
seus filhos mais ilustres, o poeta, compositor, escritor
e agitador cultural Wally Salomão, falecido em 5 de
maio de 2003, vítima de complicações decorrentes de
um tumor cancerígeno.

Filho de pai sírio e mãe baiana, Wally Salomão
nasceu em Jequié, na Bahia, e nos anos 60 aproxi
mou-se de artistas que se identificaram com o movi
mento tropicalista, como Torquato Neto, Gal Costa,
Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Jards
Macalé.

Poeta e letrista, além de produtor cultural e dire
tor artístico, Wally é co-autor de músicas como Mel e
Talismã (ambas com Caetano e que viraram título dos
discos de Maria Bethânia de 1979 e 1980), Anjo
Exterminado (com Macalé), Mal Secreto (com Maca
lé), Assaltaram a Gramática (com Lulu Santos, gran
de sucesso dos Paralamas), Balada de um Vagabun
do (com Roberto Frejat, gravada por Cazuza), Pista
de Dança (com Adriana Calcanhotto, gravada pela
própria em Marítimo) e Vapor Barato (com Jards Ma
calé), composta em 1968 e gravada por Gal Costa no
disco Fa-tal, em 1972, e que voltou a fazer sucesso
em 1995, na trilha sonora do filme Terra Estrangeira.

Ainda na década de 70 desenvolveu a "Morbeza
(morbidez +beleza) Romântica", linha pela qual Jards
Macalé lançou o disco Aprender a Nadar. O espetácu
lo Fa-tal, marco na carreira de Gal, foi dirigido por
Wally. Lançou seu primeiro livro do poemas em 1971,
Me Segura que Eu Vou Dar um Troço, com textos es
critos durante uma temporada passada na prisão, pa
ginados e diagramados pelo artista plástico Hélio Oiti
cica, amigo de toda a vida e de quem escreveu a bio
grafia, Qual É o Parangolé.

No ano seguinte, participou da organização e
edição de Os Últimos Dias de Paupéria, coletânea de
artigos do poeta e amigo Torquato Neto, morto em
1972. Junto com Torquato fez a revista Navilouca, que
só teve um número, mas fez história. Nessa época,
passou a assinar como Wally Sailormoon, pseudôni
mo que logo abandonou. Outros de seus livros foram
Gigolô de Bibelôs, Surrupiador de Souvenirs, Algara
vias, Lábia e Tarifa de Embarque, lançado em 2000.
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O mais importante é que o nosso honrado Papa Acredito que, com este ato, o Governador Geral-
João Paulo 11, que não pensava em nomear mulher algu- do Alckmin ratificou seu trabalho no sentido de ala-
ma para o Vaticano - até hoje não tivemos uma mulher vancar o desenvolvimento dos Municípios daquela re-
na chefia do Vaticano -, agora o faz pela primeira vez. gião, possibilitando a instalação de novas empresas e

Sr. Presidente, se chegamos à Santa Sé, chega- estimulando o turismo na área.
remos a todos os lugares. Portanto, gostaria que constasse dos Anais des-

Muito obrigada. ta Casa, minhas congratulações ao Governador Ge-
O SR. JOSÉ DIVINO - Sr. Presidente, peço a raldo Alckmin por esse ato a que me referi.

palavra pela ordem. Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,

V. Exa. a palavra. peço a palavra pela ordem.
O SR. JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ. Pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Ministra V.Exa. a palavra.
Benedita da Silva esteve no Estado do Rio de Janeiro, O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or-
onde assumiu com os pescadores vítimas do crime dem. Semrevisãodoorador.)-Sr. Presidente, osrepre-
ambiental do Rio Paraíba do Sul o compromisso de sentantes do Instituto Varan, em Santa Catarina, Azele-
ajudá-los e até hoje nen~um centavo Ihe.s foi!epassa- ne Kaingang, e do Instituto Indígena de Propriedade
do. Os pescadores estao passando pnvaçoes, sem Intelectual Marcos Terena comunicam o assassinato
ter como p~ga~ as contas de água, lu.z, gás ou tel.e~o- do líder indígena Orides Kaingang, Vice-Prefeito de Ipu-
ne. Nada fOI feito. ~ Governo, por meio d~ Sra. Mlnls- açu, eleito pelo PPS. Reportam-se também a essa irre-
tra, pr?meteu enviar recursos, mas nao repassou parável perda a OEA e a ONU, onde Orides Kaingang
uma so moeda. .

. ,trabalhou no combate ao racIsmo.
, .Então, Ministra Benedita da Silva, que ta~bem Sr. Presidente, dos quatro Vice-Prefeitos indíge-
e canoca, faça o favor, cumpra o que prometeu as fa- d B'I d PPS f' . d

T . d' d rt fi . nas o raSI, um era o e OI assassina o em
ml las preJu Ica as no no e umlnense.. Santa Catarina.

O SR. DIMAS RAMALHO - Sr. PreSidente, S I' 't ' t'd d I' .. d I
I I d o ICI amos as au on a es po IClalS aque e

peço a paavra pea or em. E d .. . f' d h .
O SR PRESIDENTE (I • . OI' . ) Ti sta o que investiguem esse cnme, a Im e que aja. nocenclo Ivelra - em . _ .

V Ex I pUnlçao aos culpados. O PPS confia no trabalho da
. a. a pa avra. Polícia de Santa Catarina.

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS - SP Pela ordem. M't b' d S P 'd t
P . . t d' ) S P 'd t S UI o o nga o, r. resl en e.

ronuncla o seguln e Isc~r~. -:- r. resl en e, raso e O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _
Srs. Deputados venho hOJe a tnbuna desta Casa para ..
. , ' , . G do d S- P b Srs. Deputados, quero comunicar que o PreSidente
In.ormar ao PI~nano que o. ov~ma r e. ao ~u.' João Paulo Cunha não pôde comparecer a esta
Geraldo Alckmin, na terça-feira, dia 12 de abnl, em visita _ . . . . .

M .,. d Ib" .- d A d sessao por motivos supenores e me soliCitou presl-
ao UnlClplO e itlnga, na reglao e raraquara, eu d' O d d D'
. ,. , b d Ih' - d R d . D Ir a r em o la.
IniCIO a o ra e me ona e recuperaçao a o oVla e- Concederei a palavra ao segundo orador que
putado Victor Maida (SP-331). O investimento, da or- . , .. '
d d R$ 10 'Ih- , Ih t pedira prazo para o segundo Item. O terceiro, o quarto

em e ml oes, sera para me oramen os em .. t" d f"
t h d 56 'Iô t d xt - d' e o qUinto Itens re Irarel e o ICIO.um rec o e qUi me ros e e ensao essa Impor- , .

tante via de escoamento econômico que liga a região . .Ate as 1Bh, concederei a palavra aos oradores
central do Estado aos demais Municípios. Inscntos. , . _ ., ,

Além do investimento na estrutura viária o Go- O penodo de Breves Comunlcaçoes Ira ate as
verno do Estado também se comprometeu a investir 1Bh, quando iniciaremos o de Comunicações Parla-
em obras de conclusão do Centro de Eventos da cida- mentares.
de, o que contribui ainda mais para a vocação turísti- Hoje já votamos uma medida provisória que
ca do Município. trancava a pauta da Casa, e agora votaremos o item

Gostaria também, Sr. Presidente, de destacar a 2, cujo Relator é o nobre Deputado Sebastião Madei-
participação política do Prefeito Municipal Florisvaldo ra. S.Exa. pedirá prazo de 24 horas, que, por ser regi-
Fiorentino no desenvolvimento da cidade, hoje estân- mental, será concedido.
cia turística conhecida nacionalmente pela importante Como não há acordo para os itens 3, 4 e 5, a
Feira do Bordado, evento que se realiza anualmente. Presidência vai retirá-los de ofício, por solicitação dos
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Líderes e Vice-Líderes presentes, ficando a matéria Os Senhores Deputados que tenham proposi-
incluída na pauta de amanhã. ções a apresentar queiram fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Item
2 da pauta.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 108, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó
ria n° 108, de 2003, que cria o Programa Nacional de
Acesso à Alimentação - "Cartão Alimentação". Pen
dente de parecer da Comissão Mista do Congresso
Nacional.

Prazo na Comissão Mista: 13-3-03
Prazo na Câmara: 27-3-03
Sobresla a pauta em: 14-4-03 (46° Dia)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra, para oferecer parecer à medida provi
sória n° 108, de 2003 e às emendas a ela apresenta
das, em substituição à Comissão Mista do Congresso
Nacional, ao Sr. Deputado Sebastião Madeira.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, esta medida provisó
ria trata de assunto complexo. No último mês,
temo-nos debruçado sobre a matéria, discutido com
partidos e procurado emitir parecer que atenda princi
palmente à necessidade de o povo brasileiro saciar a
fome. O trabalho está bastante avançado.

Solicito a V.Exa. o adiamento da discussão para
amanhã, porque alguns assuntos ainda estão em in
tensa negociação.

Este é o encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedido o adiamento da discussão.
Esta Presidência informa que, de acordo com o

Regimento Interno, se a matéria consta na pauta,
V.Exa. terá o prazo de 24 horas para apresentar o pa
recer.

Já que não houve acordo, a Presidência retira
de ofício os itens 3, 4 e 5, (Medidas Provisórias nOs
109, 110 e 111, de 2003) os quais serão incluídos na
pauta de amanhã, bem como a Medida Provisória n°
108/03; e demais matérias (Projeto de Lei n° 331-A e
354-A/03).

O Deputado Professor Luizinho, em nome do
Governo, comunicou que não tinha havido acordo e
pediu à Presidência que tomasse essa providência.

Declaro encerrada a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Apresentação de proposições.

REQUERIMENTO N° 714/2003

Requer o desarquivamento do PL n°
3.906/00.

Autor da Proposição
Ementa: Bonifácio de Andrada

CARLOS NADER PL N° 908/2003. - Acres
centa parágrafo ao art. 34 do Decreto-lei n° 2.848,
de 7 de dezembro de 1940.

CARLOS NADER PL N° 909/2003
Acrescenta parágrafo único ao art. 85 da Lei n°

9.503 de 23 de setembro de 1997, que institui o Códi
go de Trânsito Brasileiro.

ANIVALDO VALE INC N° 446/2003. - Sugere
adoção de providências do MEC no sentido de propi
ciar a inserção do tema Amazônia, em conteúdos de
disciplinas escolares, em todos os níveis de ensino.

FRANCISCA TRINDADE e outros PL N°
910/2003. - Estabelece incentivo fiscal às empresas
que contratarem empregadas mulheres chefes de fa
mília e dá outras providências.

GASTÃO VIEIRA INC N° 448/2003. - Sugere
ao Ministro da Educação a criação da Universidade
Federal do Vale do Tocantins.

GASTÃO VIEIRA RIC N° 357/2003. - Solicita
informações ao Sr. Ministro da Saúde a respeito de
Auditorias realizadas no município de Alcântara, esta
do do Maranhão.

CARLOS EDUARDO CADOCA PL N°
911/2003. -Acrescenta dispositivo ao art. 105 do Có
digo de Trânsito Brasileiro, que dispõe sobre equipa
mentos obrigatórios dos veículos.

DR. HELENO PL N° 912/2003. - Modifica o dis
positivo da Lei n° 10.211, de 23 de março de 2001, que
alterou a Lei nO 9.434, de 04 de fevereiro de 1997, inse
rindo o § 3° no Art. 10 para permitir que a confecção da
lista única de espera para transplantes passe a obser
var o grau de prioridade de emergência médica.

COSTA FERREIRA INC N° 449/2003.-Sugere
ao Ministro de Estado da Educação a criação de cur
sos de pesca no Centro Tecnológico do Maranhão
CEFET 1MA, localizado na cidade de São Luís.

ANDRÉ LUIZ INC N° 450/2003. - Sugere ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República a
construção de monumento na Rodovia Presidente
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Dutra, km 165, Município de Resende - RJ, local de posto do INSS -Instituto Nacional do Seguro Social,
falecimento do ex-presidente Juscelino Kubitschek. no município de Tarauacá, no Estado do Acre.

ALEXANDRE CARDOSO PL N° 913/2003. - Mo- PERPÉTUA ALMEIDA RIC N° 358/2003. - Soli-
difica a Lei na 9.478, de 6 de Agosto de 1997, estabele- cita informações ao Sr. Ministro da Justiça, Márcio
cendo os requisitos de distribuição da participação 90- Thomaz Bastos, relativas às estatísticas sobre violên-
vernamental denominada Bônus de Assinatura. cia no Brasil.

WLADIMIR COSTA PEC N° 48/2003. - Dá nova PERPÉTUA ALMEIDA INC N° 454/2003. - Su-
redação a~ art. 144, § .50, da Constituição da Repúbli- gere ao Ministro da Justiça medidas de combate ao
ca Federativa do BraSil de 1988. crime organizado no Estado do Espírito Santo.

FEU ROSA INC N° 451/2003. - Sugere ao Mi- PERPÉTUA ALMEIDA INC N° 455/2003. - Su-
nistro da ~azen.da a adoção de m~i?a que dispõe so- gere ao Ministro da Defesa gestões junto à Viação
bre a obng~tone~ade de os,b~neflclos superarem os Aérea Rio-Grandense (VARIG) objetivando inibir
custos nos investimentos publlcos. - d" t' . d' . . I - d

FEU ROSA PL N
o / 03 _ D' - b açoes a ministra IVas preJu IClalS as popu açoes os

914 20. Ispoe so re a . .' d J ' E d d A. _ _ mUnlClplOS o urua, no sta o o cre.
Inclusao dos .Centros de ~ormaçao de Condutores no DAVI ALCOLUMBRE PL N° 922/2003. - Deno-
SIMPLES, cnado pela Lei na 9.317, de 5 de dezembro .
de 1996. mina "Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto

EDUARDO CUNHA PL N0 915/2003. _ Proíbe o Alcolumbre", o aeroporto da cidade de Macapá, Esta-

armazenamento de armas e munições e dá outras do do A~apá. ,
providências. MARIO ASSAD JUNIOR PL N° 923/2003. -

EDUARDO CUNHA PL N° 916/2003. - Dispõe Estabelece a obrigatoriedade de avaliação da confor-
sobre a disponibilização do percentual de 1% de alí- midade para aparelhos que emitam radiação eletro-
quota do IPI e do IR para aplicação em programas de magnética.
alimentação para a população carente e/ou desem- EDISON ANDRINO REQ N° 709/2003. - Re-
pregados no País. quer a apensação do PL N° 393/03 ao PL N° 3418/00.

EDUARDO CUNHA PL N° 917/2003. - Determi- ROBERTO JEFFERSON PL N° 924/2003. -Altera
na cotas de empresas para o primeiro emprego e dá a Lei na 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "Institui
outras providências. o Código de Trânsito Brasileiro", para dispor sobre o uso

EDUARDO CUNHA PL N° 918/2003. - Dispõe dos passeios, das ciclofaixas e ciclovias.
sobre financiamento para compra de aparelhos corre- BENEDITO DE LIRA PL N° 925/2003. -Institui o
ti~os e ~~ auxílio ao deslocamento autô.nomo de.defi- Fundo Nacional de Apoio à Cultura do Coquei-
ciente f1slco comprovadamente necessitado e da ou- ro-da-Baía - FUNDACOCO e dá outras providências.
tras providências. COLBERT MARTINS INC N° 456/2003. - Su-

EDU~R.D? CUNHA PL N° 919/2??3. - Dispõe gere à Ministra do Meio Ambiente a instalação de um
sobre a prolblçao quanto ao local e horano para apre- Escritório Regional do IBAMA na cidade de Feira de
sentação pública de músicas com conotação e apelo Santana / BA.

sexua~'UIZ BITIENCOURT INC N0 452/2003. _ Su- . J,?SÉ MEN~ONÇ_A BEZERRA PL N° 926/~003.
gere ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú- - Dlspoe ~?r.e a Inclusa~ no SIMP~~S da:segUl.nt~s
blica a exclusão do Centro-Oeste das áreas atingidas pessoas Jundlcas: loca?~o ou admlnl~traçao de Im,?-
pelo "horário de verão". vel; propaganda e publiCidade; factonng e prestaçao

EDUARDO CUNHA PL N0 920/2003. _ Dispõe d: serviç~de conservação, limpeza, vigilância e loca-
sobre a obrigatoriedade de cobertura de seguro de çao de mao de obra.
acidentes pessoais coletivos em eventos de qualquer ALMIR MOURA PL ND 927/2003. - Altera o ca-
natureza com cobrança de ingresso. put do art. 11 da Lei na 9.841, de 5 de outubro de

EDUARDO CUNHA PL N° 921/2003. - Dispõe 1999, a fim de dispor sobre o tratamento diferenciado
sobre a obrigatoriedade de utilização nos Municípios dispensado, no campo trabalhista, à microempresa e
de semáforos equipados com dispositivo sincroniza- à empresa de pequeno porte.
do sonoro e adota outras providências. VANESSA GRAZZIOTIN REQ N° 710/2003. -

HENRIQUE AFONSO INC N° 453/2003. - Su- Requer a desapensação do PL N° 5.263/2001 do PL
gere ao Ministro da Previdência Social a instalação de N° 3.340/2000.
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JULIO LOPES PL N° 92812003. - Proíbe a ins- DA. ROSINHA INC N° 45912003. - Sugere ao
crição dos termos "Iigth", "suave" ou semelhantes nos Ministro das Cidades tornar obrigatórios os equipa-
maços de cigarros e dá outras providências. mentos que especifica, para motocicletas.

JULIO LOPES PL N° 92912003. - "Regula o DELEY PL W 937/2003. - Altera a Lei na 6.938,
exercício da profissão de "Chefe de Vinho" e dá ou- de 31 de agosto de 1981, prevendo o seguro de res-
tras providências". ponsabilidade civil por dano ambiental, e dá outras

JULIO LOPES PL N° 930/2003. - Altera a Reda- providências.
ção do art. 2.031 da Lei na 10.406, de 23 de janeiro de RAUL JUNGMANN RIC N° 361/2003. - Solicita
2002 - Código Civil. informaçõe,s do Sr. Min~stro d.a Fazenda sobre dados

ROGÉRIO SILVA PL N° 931/2003. - Dá nova re- referentes a arrecadaçao de Impostos.
dação ao art 19 da Lei na 9.096 de 19 de setembro CARLOS SOUZA PEC 49/2003. - Dá nova re-
de 1995, qu~ "dispõe sobre partidos políticos, regula- daçã~.ao § 8

0
do art, 144, da ~~ns~ituição Federa~,

t rt 17 14 § 30 ' . V d C n' - permitindo que as Guardas MunicipaiS possam partl-
m
F

edn a OIs a s. e , ,inCISO, a ons I U1çao cipar das ações de segurança pública, no policiamen-
e~. . t'. ° . to preventivo e os enslvo.

ROGERIO SILVA PL N 932/2003. - Dispensa o ANTONIO CARLOS MENDES THAME REQ N0
recolhi~ento de crédito tributário, nas condições que 711/2003. _ Solicita a retirada do Requerimento de
determina.. Informações n.o 66/2003.

ROGERIO SILVA PL N° 93312003. -Introduz inciso ANTONIO CARLOS MENDES THAME REQ W
V no art. 31 e modifica o caput do art. 39, ambos da Lei na 712/2003. - Solicita a retirada do Requerimento de
9.096, de 19 de setembro de 1995, que "dispõe sobre Informações n.o 87/2003.
partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, §JO, inci- LOBBE NETO REQ N° 713/2003. - Solicita a re-
so V, da Const~uição Federal" e altera o inciso VII, do art. tirada do Requerimento de Informação na 299/2003
24, da Lei na 9.504, de 30 de setembro de 1997, que "es- LOBBE NETO RIC N° 362/2003. - Solicita infor-
tabelece normas para as eleições". mações ao Sr. Secretário de Comunicação de Gover-

ROGÉRIO SILVA PL N° 934/2003. - Institui no e Gestão Estratégica da Presidência da República
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre campanha de divulgação das Reformas.
destinada a financiar programas de tratamento de do- LOBBE NETO RIC N° 363/2003. - Solicita infor-
enças provocadas pelo uso de bebidas alcoólicas. mações ao Sr. Ministro da Casa Civil sobre campanha

ROGÉRIO SILVA PL N° 935/2003. -Anistia san- de divulgação das Reformas.
ções aplicadas a eleitores e membros de mesas re- MARIA DO ROSÁRIO PEC N° 50/2003. -Insti-
ceptoras que não justificaram ausência nos pleitos tui o se~iço militar f~cultativo.

eleitorais de 6 e de 27 de outubro de 2002. JOAO GRANDAO RIC N° 364/2003. - Solicita
ROGÉRIO SILVA PL N° 936/2003. - Altera a re- ao Sr. Ministro da Agricultura, Pecuária e Abasteci-

dação do art. 618 da Lei na 10.406, de 10 de janeiro mento~ i~formações acerca da importação de milho
de 2002, que institui o Código Civil. transgen~co. - ° . .

MARIA DO ROSÁRIO INC N0 457/2003. _ Su _ .J?AO GRA~DAO RIC N ~5/2003. - S?hcita ao

M' , t" d J t' d - d 'd" Sr. Ministro da Agncultura, Pecuana e Abastecimento e
gere ao InIS eno a us Iça a a oçao e provI encl- S M' . t d d S 'd . f - d. . . . _ ao r. InIS ro a a au e, In orrnaçoes acerca e as-
as que busquem a Imediata Investlgaçao nos casos ti' d DtO 4 680.103 I t' a'., pec os re aCiona os ao ecre o n . 1 ,re a IVO
de desapa.reclmentos de cnanças ou adolescentes. rotulagem dos produtos transgênicos.

ZEZEU RIBEIRO INC W 458/2003. - Sugere à LUIZ CARLOS HAULY REQ N° 715/2003. - Re-
M.inistra do Meio Ambiente ~ recuperação da lagoa de quer Sessão Solene para comemoração do Sesqui-
Pltuaçu, no Estado da Bahia. centenário de Emancipação Política do Paraná a ser

DA. ROSINHA RIC N° 359/2003. - Solic~a infor- realizada na primeira quinzena de dezembro de 2003.
mações ao Sr. Ministro da Previdência Social sobre a DR. PINOTTI INC N°460/2003. - Sugere ao Mi-
empresa Laticínios Nova Esperança do Paraná Ltda. nistro da Educação a realização de estudos, no senti-

DR. ROSINHA RIC N° 360/2003. - Solicita in- do de se ampliar a oferta de vagas nas universidades
formações ao Sr. Ministro do Trabalho e emprego so- públicas.
bre a empresa Laticínios Nova Esperança do Paraná DR. PINOTTI REQ N°716/2003. - Solicita desar-
Ltda. quivamento da PEC na 179/1999 e requer, ainda,



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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda em
relação à Medida Provisória nO 1oa, coube à lideran
ça do Governo acompanhar as negociações com o
nobre Relator, Deputado Sebastião Madeira, junta
mente com o Deputado Claudio Cajado. Há alguns
dias temos nos empenhado na busca de um projeto
de conversão que realmente atenda ao espírito e à
vontade do Programa Fome Zero. Esses esforços ain
da estão sendo feitos, embora ainda não a contento. É
prudente, portanto, assegurarmos ao Relator mais
tempo no processo de negociação, para concluir seu
relatório. Entretanto, deve ficar claro que esse é um
processo de busca do consenso e não motivo de pro
crastinação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tendo
sido encerrada esta votação, concederei a palavra ao
Deputado Professor Luizinho, depois ao nobre Deputa
do Arnaldo Faria de Sá. Seguirei a lista dos inscritos. Até
as 1ah haverá tempo suficiente para todos falarem.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje
é o aniversário de uma pessoa que nos ajuda a resol
ver as questões de ordem, nos assessora e nos prote
ge para não ferirmos o Regimento Interno, para nossa
alegria. Refiro-me ao Dr. Mozart, um grande colabora
dor, sempre presente à Mesa para nos auxiliar.

Dr. Mozart, receba os parabéns daqueles a
quem tanto ajuda. (Palmas.)
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constituição de Comissão Especial para tratar do ob- O SR. EDUARDO GOMES (PSDB - TO. Pela
jeto da referida PECo ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tam-

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, bém quero registrar a presença em plenário dos Pre-
peço a palavra pela ordem. sidentes de Câmaras Municipais das Capitais, que

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem amanhã se reunirão com o Presidente João Paulo.
VExa. a palavra. Eles também fazem parte do Fórum Permanente de

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or- Presidentes de Câmaras Municipais das Capitais
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, infor- Brasileiras. Trata-se de um fórum suprapartidário que
mo à Mesa e ao Plenário que consideramos a Medida visa ao fortalecimento do Poder Legislativo Municipal
Provisória n° 1oa extremamente importante, pois ins- no Brasil.
titui o Cartão Alimentação, do Programa Fome Zero. Portanto, na pessoa de cada um desses Presi-
Faz-se necessário continuar as negociações junto ao dentes saúdo todas as Câmaras Municipais brasilei-
Relator, junto ao Governo, no sentido de avançarmos raso
nos pontos em que ainda não há acordo.

Por isso, Sr. Presidente, apesar de ser uma
quarta-feira, dia importante para votação e avanços
nessas medidas provisórias que estão trancando a
pauta, é importante manifestarmos aos demais cole
gas que não adianta querermos votar de forma aço
dada e sem discutirmos mais profundamente ques
tões absolutamente relevantes, como essas dos pro
gramas já existentes de transferência de renda, a
exemplo do Bolsa-Escola, do Bolsa-Alimentação, do
PETI, compatibilizando-os com o Fome Zero.

Há alguns pontos em que precisamos avançar
nas negociações. Esperamos que, com esse adia
mento por 24 horas, consigamos estabelecer a forma
mais adequada de juntos apresentarmos o projeto de
lei de conversão do Relator, Deputado Sebastião Ma
deira, projeto esse que venha ao encontro de todas as
questões levantadas por partidos com assento na
Casa.

O PFL apoiou o adiamento, por intermédio da
decisão do Relator. Estaremos avançando no dia de
hoje, para amanhã votarmos o projeto de lei de con
versão da Medida Provisória n° 10a.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência registra a presença em plenário dos Pre
feitos de Florianópolis, Natal, Belém, Teresina. Ama
nhã, os 26 Prefeitos das Capitais do Brasil estarão
com a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados para
encaminhar as propostas de reformas tributária e pre
videnciária - é a participação dos Municípios brasilei
ros na discussão das reformas constitucionais que
haverão de adaptar o Brasil ao novo momento que vi
vemos.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V Exa. a palavra.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA. Pela ordem.
te, peço a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Deputados, registro a desagradável situação que
VExa. a palavra. ocorre no Estado do Pará com aqueles cidadãos que

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. já têm idade avançada e precisam de tirar outra via da
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sua certidão de nascimento. Às vezes, eles demoram
o Presidente João Paulo, semana passada, convocou dois ou três anos para conseguir o documento.
sessões deliberativas para as segundas-feiras e para Há determinada exigência de que somente de-
as sextas-feiras. pois de participar de audiência com juiz, acompanha-

Nessa segunda-feira, não houve sessão pelo in- do por duas testemunhas, o cidadão possa tirar sua
fausto ocorrido com o Deputado Sérgio Carvalho. certidão. Muitas comarcas não contam com a perma-

Assim, solicito que a Mesa nos informe sobre a nência de juiz. A Ação Social do Governo do Estado
sessão de sexta-feira, porque os Srs. Parlamentares esteve presente há três anos em alguns Municípios,
têm várias obrigações a cumprir. Desmarcamos os fazendo trabalho inicial de cadastramento daquelas
compromissos agendados para sexta-feira ou os pessoas. Mas as coisas ficaram paralisadas. Somen-
mantemos? Não podemos ficar à mercê da indefini- te em determinado Município, em torno de 2 mil indiví-
ção, porque dá a impressão de que os Deputados não duos não têm certidão de nascimento. Imaginem
têm nada para fazer quando estão fora do plenário, o VExas. se forem realizadas 2 mil audiências para au-
que não é verdade. torizar os cidadãos a irem ao cartório solicitar certi-

A Mesa deve tomar uma posição. Repito a mi - dão de nascimento.
nhas indagações: teremos ou não sessão deliberativa Sr. Presidente, informo que apresentarei relato
na sexta-feira? Os Deputados devem manter seus oficial sobre o assunto a esta Casa e encaminharei a
compromissos de sexta-feira em suas agendas ou de- questão ao Governo do Estado do Pará, ao Ministério
vem desmarcá-los? A Mesa não pode deixar ao talan- Público daquele Estado e ao Poder Judiciário, a fim
te, ao sabor do momento a decisão e deixar os Parla- de que seja solucionado o problema da dificuldade na
mentares sem saber de que maneira proceder. emissão de certidão de nascimento para pessoas

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta adultas naquelas comarcas.
Presidência informa a V. Exa. que, até amanhã pela O SR. BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, peço
manhã, o Presidente João Paulo Cunha já terá decidi- a palavra pela ordem.
do a questão. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

S.Exa. convocou a Câmara para sessões delibe- VExa. a palavra.
rativas segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Na O SR. BISMARCK MAIA (PSDB - CE. Pela or-
segunda-feira, teríamos quorum em Brasília, mas infe- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
lizmente o falecimento do nosso companheiro Sérgio nome do PSDB, registro nosso entusiasmo com o re-
Carvalho fez com que a sessão fosse suspensa. latório da Medida Provisória n° 108, do nobre Deputa-

Na terça-feira, tivemos um bom quorum. Não es- do Sebastião Madeira, colega de partido, que certa-
perávamos votar em apenas uma sessão todos os des- mente está trabalhando com bom senso, dialogando
taques da Medida Provisória n° 107, de importantíssimo com lideranças e representantes da base Parlamen-
conteúdo. Hoje votamos outra Medida Provisória. tar do Governo, para que se chegue a algum consen-

A Casa funciona em torno de entendimentos. Se so em relação ao Programa Fome Zero, que deve fa-
o acordo forfeito, melhor para a instituição, que apres- vorecer principalmente as comunidades mais caren-
sa seus trabalhos. Caso contrário, temos de adminis- tes do País.
trar os impasses e colocar a matéria em votação. A maior preocupação do PSDB, do nobre colega

Amanhã, impreterivelmente, o Relator da Medi- Sebastião Madeira, é apresentar a esta Casa relatório
da Provisória n° 108, o nobre Deputado Sebastião que seja aprovado por todos, com o objetivo de servir ao
Madeira, lerá seu parecer em plenário e vamos discu- Brasil, principalmente aos mais necessitados.
tir a matéria. Confiamos que na sessão de amanhã teremos

O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, peço a um relatório de acordo, fruto de trabalho intensivo do
palavra pela ordem. nobre Relator do PSDB, Sebastião Madeira. Mesmo

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem enfermo, S.Exa. está trabalhando a favor desta Casa
V.Exa. a palavra. e do Brasil.
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O SR. HENRIQUE FONTANA- Sr. Presidente, Trabalhadores para a reunião de bancada que tere-
peço a palavra pela ordem. mos a partir das 1Sh30min no Espaço Cultural.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem O SR. BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, peço
V.Exa. a palavra. a palavra pela ordem.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela or- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo V.Exa. a palavra.
dialogar com os membros desta Casa, em especial, O SR. BISMARCK MAIA (PSDB - CE. Pela or-
sobre o tema da Medida Provisória nO 1OS, que institui demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é uma
o cartão-alimentação e regulamenta o funcionamento grande descortesia com o Relator o que acaba de fa-
do Programa Fome Zero. lar o Deputado Henrique Fontana.

Compreendemos a situação do Relator quando O SR. HENRIQUE FONTANA - Não é descorte-
solicitou mais 24 horas para apresentar o relatório. No sia, é a avaliação política da situação difícil por que
entanto, a bancada do Partido dos Trabalhadores estamos passando.
censura publicamente essa conduta. Desde o dia 13 O SR. BISMARCK MAIA - Mas trata-se do
de abril, a Medida Provisória n° 10S tranca a pauta. acordo.
Sabemos da sua importância, o Relator está nomea- O SR LUIZ COUTO - S P ·d t _
do há diversas semanas e está aberta a negociação I I' d r. resl en e, peço a pa
por parte do Governo. No final da semana passada, avra pe a or em. •.. .
preocupado com o andamento das votações, já que O SR. PRESIDENTE (Inocenclo Oliveira) - Tem
temos, neste momento, cinco medidas provisórias V.Exa. a palavra.
obstruindo a pauta, o Presidente João Paulo convo- O SR. LUIZ COUTO (PT - PB. Pela ordem. Sem
cou a Câmara Federal para sessões de segunda-feira revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
a sexta-feira desta semana. Trata-se de enorme esfor_ dos, registro o recebimento, pelo Deputado Frei Anastá-
ço da parte dos Srs. Deputados, que cancelam com- cio, do PT da Paraíba, de denúncias provindas de lide-
promissos agendados em seu Estado naqueles dias. ranças do Município de Boqueirão sobre o crime organi-

Ontem, conseguimos votar a Medida Provisória zado e o narcotráfico, que seriam responsáveis pelo as-
n° 107 e todos os seus destaques. Hoje, fomos sur- sassinato de dezesseis menores naquela k:>calidade.
preendidos pela decisão do Relator, que, repito, tem Trata-se de mais uma razão para que esta Casa instau-
todo o direito regimental de assim proceder, mas não re CPI para apurar a ação dos grupos de extermínio e
me parece razoável fazê-lo. das milícias privadas no Nordeste.

Com o tempo decorrido desde o dia em que a Ontem, acompanhei o Secretário Especial de
medida provisória trancou a pauta, já podíamos ter al- Direitos Humanos àquela localidade, representando
guma posição do Relator, que poderia ter apresenta- a Subcomissão de Direitos Humanos, da qual sou
do seu relatório. Se há divergências, podemos ajus- Presidente. Pude verificar que fazem parte do crime
tá-Ias inclusive na ocasião do voto. organizado, além de soldados rasos, pessoas com

Qual é a situação da Câmara neste momento? patente superior à de major, em aliança com ex-Se-
Temos quorum completo, a Casa está pronta para cretário de Segurança Pública e com narcotrafican-
votar, cinco medidas provisórias estão obstruindo a teso Temos de vencer de vez o crime organizado, sob
pauta e a Ordem do Dia foi prematuramente encerra- pena de sermos dominados.
da às 17h30min. Juntamente com a Deputada Vanessa Grazzio-

Esta não é a melhor forma de fazer as coisas. tin e com representantes do Conselho de Defesa da
Aliás, discutimos, em reunião de Lideranças de que Pessoa Humana, do Ministério da Justiça, tivemos ali
participei, a importância de os Relatores preparem a certeza de que aquele povo precisa ter coragem de
seu relatório, de preferência, com 24 horas de antece- denunciar. É importante que seja feita pelo povo de
dência da apreciação da matéria. Não devem utilizar Boqueirão a denúncia da matança de dezesseis me-
o dia em que o relatório tem que ser apresentado, por- nores em ação nefasta do crime organizado, do nar-
que a pauta está trancada, para solicitar mais 24 ho- cotráfico.
raso Tal procedimento faz com que percamos mais um O Presidente João Paulo Cunha, com certeza,
dia de importantes votações. vai aprovar a instauração da referida CPI nesta Casa.

Aproveito esta oportunidade, Sr. Presidente, O SR. REGINALDO LOPES - Sr. Presidente,
para convocar todos os Deputados do Partido dos peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra. VExa. a palavra.

O SR. REGINALDO LOPES (PT - MG. Pela or- A SRA. MANINHA (PT - DF. Pela ordem. Sem
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
Srs. Deputados, demos hoje um passo importante putados, inscrevi-me para falar de diversos assuntos,
para pagar uma dívida que o Estado brasileiro tinha mas mudei de idéia em função de pronunciamento fe-
com a juventude: instauramos a Comissão Especial ito por um Deputado do Distrito Federal que veio à tri-
de Políticas Públicas para a Juventude, da qual tive a buna fazer acusações ao Partido dos Trabalhadores
honra de ser eleito Presidente pelos nobres colegas. local.

Aproveito a oportunidade para agradecer a to- Costumo repetir um ditado popular: "Em cachor-
dos os Líderes de bancada que apoiaram a instaura- ro morto não se bate': O referido Deputado sentiu-se
ção dessa Comissão Especial, particularmente ao incomodado com programa eleitoral regional do PT
Presidente João Paulo Cunha, que envidou todos os exibido no rádio e na televisão. O partido não disse
esforços para sua criação. nada demais. Declarou apenas o óbvio e o que a po-

Agradeço ainda aos membros da Mesa: Deputa- pulação de Brasília repete todos os dias: a eleição no
da Alice Portugal, Vice-Presidenta da Comissão, re- DF foi fraudulenta.
presentante do PCdoB da Bahia; Deputado Lobbe O candidato que assumiu o cargo de Governa-
Neto, 2° Vice-Presidente, do PSDB de São Paulo; De- dor não ganhou as eleições. O PT continua na disputa
putado Marcelo Guimarães Filho, 3° Vice-Presidente, do segundo turno e aguarda decisão do Tribunal Su-
do PFL da Bahia; e Relator, Deputado Benjamin Ma- perior Eleitoral, que vai demonstrar que no pleito do
ranhão, do PMDB da Paraíba. Distrito Federal houve ações corruptas. Utilizou-se a

O SR. HELENO SILVA - Sr. Presidente, peço a máquina eleitoral para a compra de votos.
palavra pela ordem. Os Parlamentares que vêm à tribuna tratar des-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem se assunto não devem se esquecer de que houve dis-
VExa. a palavra. tribuição de camisetas nas quais se camuflou deter-

O SR. HELENO SILVA (PL - SE. Pela ordem. minada quantia em dinheiro. Utilizou-se a própria es-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. trutura do Governo para a contratação de empresas
Deputados, ontem, o Presidente Luiz Inácio Lula da que financiaram a campanha eleitoral. Então, aqueles
Silva esteve em Sergipe, onde prestigiou a reunião da que se sentirem incomodados evidentemente virão
Frente Nacional de Prefeitos ocorrida em Aracaju, aqui fazer seus discursos.
cujo anfitrião foi o nosso bom Prefeito Marcelo Déda. A população do Distrito Federal sente-se profun-
Parabenizo o Presidente Lula por valorizar o nosso damente enganada. Esperamos que o companheiro
Estado. Geraldo Magela, candidato do PT, possa assumir o

Na ocasião, foi indicado para o Supremo Tribunal cargo de Governador, porque nossos questionamentos
Federal o jurista Carlos Ayres Britto. Justiça seja feita, decorrem de um único motivo: a corrupção eleitoral.
como declarou o Presidente Lula, o futuro Ministro Car- É evidente que aqueles que apóiam este Gover-
los Ayres Britto é um dos maiores juristas do Brasil. Nós, no ficam incomodados ao ouvir as verdades e aca-
sergipanos, temos orgulho dessa indicação. bam dizendo que se trata de mentiras. O programa do

Em Sergipe, o Presidente discursou sobre vári- PT mostrou que, além do Governador, também exis-
os assuntos, além de ter pedido apoio para a aprova- tem Deputados envolvidos com a grilagem de terras
ção das reformas da Previdência e tributária. Em públicas, com o crime organizado. E é isso o que va-
nome do Partido Liberal, afirmo que não haveremos mos provar com a votação no TSE, quando cassare-
de faltar com S.Exa. neste momento em que o Brasil mos o Governador e a Vice-Governadora. Aí, sim, o
necessita das reformas. PT governará novamente o Distrito Federal.

Parabenizo o Prefeito Marcelo Déda pelo traba- Sr. Presidente, as pessoas se sentem incomo-
lho que vem realizando em nossa capital, especial- dadas porque se lembram do Governador Cristovam
mente pela obra da Avenida São Paulo, grande sonho Buarque, do Governo do PT, dos Programas Saúde
do povo da cidade de Aracaju. em Casa e Bolsa-Escola e da qualidade de vida que

Muito obrigado. foi perdida.
A SRA. MANINHA - Sr. Presidente, peço a pa- Para finalizar, quero deixar claro o seguinte: que

lavra pela ordem. os incomodados venham ao microfone fazer seus dis-
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DISCURSO DO SR. DEPUTADO
DANIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. BENJAMIN MARANHÃO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
recebi ofício da Federação Nacional dos Trabalhado
res no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo,
que traz denúncia sobre a desestruturação do setor
de engarrafamento de gás liqüefeito de petróleo 
GLp, com o fechamento de várias unidades, inclusive
da unidade de Cabedelo, no Estado da Paraíba, o que
vai causar a demissão de mais de 130 profissionais e
provocar um problema social, já que o GLP é um pro
duto de consumo essencial, principalmente para as
comunidades mais carentes.

Poroutro lado, registro nossa alegria de ter recebi
do dos companheiros membros da Comissão de Políti
cas Públicas para a Juventude a tarefa de relatar maté
ria que será apreciada na Comissão. Agradeço ao nos
so Líder, o Deputado Eunício Oliveira, a indicação.

Muito obrigado.
O SR. WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re
gistro com enorme satisfação que hoje, por aclama
ção, o grande Deputado mineiro Rafael Guerra foi ele
ito Presidente da Frente Parlamentar de Saúde, com
posta de 170 Deputados Federais e 17 Senadores.

O Deputado Rafael Guerra, um valoroso compa
nheiro, foi Secretário de Saúde do grande Estado de
Minas Gerais. Aliás, nos quatro anos passados,
S.Exa. contribuiu, e muito, para a Comissão da Segu
ridade Social.

Da mesma forma, Sr. Presidente, e com a mes
ma alegria, quero registrar também que ontem tomou
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cursos com provas reais, não com acusações vãs. Fa- nadores das bancadas do PT, PFL, PMDB, PPS e
lar dos outros é fácil, mas comprovar os fatos é difícil. PSDB. Essa é a manifestação da bancada feminina

Por isso, Deputado Wasny de Roure, nós, que nesta Casa. (Palmas.)
somos da bancada do PT do Distrito Federal, não nos O SR. DANIEL ALMEIDA - Sr. Presidente, peço
vamos calar. Todas as vezes em que fizerem discur- a palavra pela ordem.
sos falsos, estaremos aqui para rebatê-los. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

Muito obrigada, Sr. Presidente. VExa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência informa que vai seguir rigorosamente o
Regimento Interno. Não prorrogarei mais o tempo de
VExas., porque esta Presidência, pensando em aju
dar, normalmente concede-lhes mais um minuto, e os
senhores, na verdade, estão abusando do tempo que
lhes é concedido. Concede-se um minuto e são utili
zados quatro, e não podemos desligar o microfone. O
prejuízo não é desta Presidência, mas sim dos nobres
pares que também desejam usar da palavra.

A SRA. IARA BERNARDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo-lhe a palavra pela ordem, para falar em nome
das mulheres da bancada feminina da Casa.

A SRA. IARA BERNARDI (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, gostaria de fazer a leitura do manifes
to da bancada feminina, que se reuniu hoje. Vimos,
com grande espanto, que serão apresentados pelo
Presidente da República três nomes masculinos para
as vagas do Supremo Tribunal Federal. Por isso esta
manifestação da bancada feminina:

"A Bancada Feminina no Congresso Nacional
vem de público reagir com firmeza à decisão do Presi
dente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em indicar
três juristas homens para as vagas do Supremo Tribunal
Federal. A ausência do nome de uma mulher frustra não
só as Parlamentares, mas o conjunto da sociedade bra
sileira. Reafirmamos que a desigualdade racial não é
maior que a de gênero e, por isso mesmo, havia a ex
pectativa, diante do compromisso público assumido
pelo Presidente, de que seriam indicados um negro e
uma mulher para as três vagas iniciais.

Tendo a competência como critério adotado para
a escolha, contemplou-se, com justiça, a raça negra,
que pela primeira vez se vê representada na mais alta
instância do Poder Judiciário. Pelo mesmo critério, o da
competência, choca a ausência de uma mulher, e espe
ramos que tal compromisso seja, de público, imediata
mente reiterado pelo Presidente nas próximas duas in
dicações' que serão feitas em 2004 e 2005".

Assinam as Deputadas das bancadas do PT,
PCdoB, PFL, PMDB, PMN, PSB, PSDB, PTB e as Se-
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posse na Presidência da Frente Parlamentar do Coo- campo para incrementar, imediatamente, a produção
perativismo o Deputado Moacir Micheletto, do PMDB do biodiesel.
do Paraná, em substituição ao grande Deputado Silas Quero informar ainda que tomará posse, dia 28
Brasileiro. deste mês, uma comissão de estudos sobre alta tec-

Desejo sorte aos Deputados Moacir Micheletto nologia, nomeada pelo Presidente João Paulo. Para-
e Rafael Guerra, porque competência ambos têm, e benizo o Presidente da Casa pela iniciativa. O Brasil
muita. tem condições de tornar-se exportador de biodiesel,

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente, já que é excelente produtor da matéria-prima neces-
peço a palavra pela ordem. sária para sua produção. Portanto, está de parabéns

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem a Câmara dos Deputados, que se antecipa ao Gover-
V.Exa. a palavra. n?, obrigan?o-o a. ~sicionar-se sobre a dissemina-

o SR. L1NCOLN PORTELA (PL _ MG. Pela or- çao da teona do blodlesel.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero Muito obrigada, Sr. Presidente.
registrar minha preocupação quanto à Polícia Militar O SR. WALTER FELDMAN - Sr. Presidente,
do Estado de Minas Gerais, que está atravessando peço a palavra pela ordem. ". ..
momentos muito difíceis. Sei que o Governador Aécio O SR. PRESIDENTE (Inocenclo Oliveira) - Tem
Neves encontrou o Estado com muitos problemas. E, V.Exa. a palavra.
em relação à Polícia, não foi diferente. A instituição O SR. WA~TER FE~DMA.N (PSDB - SP. Pel~
encontra-se desaparelhada com salários defasados ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presl-

I· .. 'I't 'd' - . I" dente, Sras. e Srs. Deputados, há 275 anos o café en-
e seus po IClalS ml I ares sem con lçoes pSICO oglcas, t B'l . d d G' F h'.. .... rava no rasl Vln o a U1ana rancesa e a 270
emOCIonaiS e estruturais. O oficialato esta deveras f' .. rt - d ~ d

. anos Izemos a pnmelra expo açao os graos ver es
preocupado com o que esta acontecendo; os cabos, d t f . t I b b'des a asclnan e e secu ar e I a.
soldados e sargentos, da mesma forma. T' h . . . t- h' t . d .

• A' • In a iniCIO en ao uma IS ona e nqueza e pro-
Espero que providencias sejam tomadas urgente- f . . d I t ItI . . . gresso, que o ca e, mais o qua quer ou ra cu ura,

ment~ pe o SecretarIO de ~~fesa do Estado de Minas possibilitou em nosso País. De fato, no Rio de Janeiro,
Gerais, Desembargador Luclo Urbano, que vem traba- em São Paulo no Paraná em Minas Gerais e na Ba-
Ihando com ~u~a c?mpetência para que não venha- hia a cultura d~ café prod~ziu trabalho, criou cidades,
mos a presenciar mais uma vez o problema que ocorreu construiu estradas de ferro, rodovias e portos, toman-
há cerca de 7 anos n:> Estado de Minas Gerais. do-se responsável pela industrialização do Brasil.

A SRA. MARIANGELA DUARTE - Sr. Presi- Mas o café também trouxe arte cultura estilo
dente, peço a palavra pela ordem. arquitetônico e grandes movimentos ~a polític~ naci-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem onal.
V.Exa. a palavra. O café está ligado à nossa história e sempre

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT - SP. Pela teve enorme influência econômica. Até os anos 60 a
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, balança comercial brasileira era extremamente de-
Sras. e Srs. Deputados, hoje pela manhã, das pendente das receitas cambiais geradas pelo café.
11 h30min às 14h30min, realizou-se excelente au- Somos, a mais de um século, o maior produtor e o
diência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, maior exportador mundial do grão.
Comunicação e Informática, requerida por esta Depu- O produto brasileiro ficou marcado na percep-
tada, sobre o tema biodiesel. ção do consumidor mundial como a imagem pos~iva

Ficou claro para o Governo, nesta Casa re- do Brasil. Carnaval, futebol e café, ainda são a lem-
presentado por técnicos do Ministério da Ciência e brança mais freqüente na mente dos consumidores
Tecnologia e do Ministério da Agricultura, que a estrangeiros.
própria Câmara dos Deputados mostra-se mais Em 1998 as exportações brasileiras de café em
avançada ao levar em consideração a capacidade grão e solúvel alcançaram o valor de US$ 2,7 bilhões,
ociosa de produção dos nossos pequenos e médi- representando 5,5% do total exportado pelo Pais, o
os produtores na extração do biodiesel da planta- que foi um resultado muito expressivo para um único
ção de mamona e girassol. produto primário. Em 2002, o Brasil colheu a maior

A audiência serviu para que o Governo enten- safra da história - 48 milhões de sacas, o que signifi-
desse que deve valer-se da capacidade ociosa do cou quase 43% do total colhido em todos os 65 paí-

,---------_.,,"....~...,",.~-
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ses produtores do mundo, Naquele ano batemos o re- A cadeia produtiva do café precisa se preparar
corde de exportações do grão verde, com 28 milhões para o grande desafio de iniciar e desenvolver esta
de sacas enviadas para o exterior, A receita cambial, atividade exportadora, Serão milhões e milhões de
entretanto, caiu para US$ 1,4 bilhão em função da dólar~s que poderelTl'?s incorpor~~ à n~s~ receita
queda expressiva dos preços da commodity no mer- cambiaI. As redes varejistas mundiais estao a procura
cado mundial. de novos fornecedores que lhes garantam produtos

Esta enorme diferença na receita cambial gera- com qualidade e preços mais competitivos, e o B,rasil
da pelo café, do qual dependem mais de 5 milhões de pode responder ~ est~ de~~nda no ca~o do ~fe,
brasileiros, empregados na lavoura, na indústria e na Este desafiO vai e,xl~lr grandes Investimentos
exportação, fez acender o sinal amarelo nos gabine- para que o produto brasllelr? possa ocupar ~ gr~dual-

tes do Governo Federal no Ministério do Desenvolvi- mente, um lugar nas prateleiras e na preferencla dos
mento, no Ministério da 'Agricultura, Pecuária e Abas- con~umidores estrangeiro~, ":- indú~tri~ br~sileira de
tecimento, nos escritórios dos exportadores e nas co- cafe, c0n:'p,osta em sua ~alona: por Industnas peque-
operativas e indústrias, nas e médias, com gestao familiar e recursos escas-

N-, 'I d nder a enas da exportação 50S, vai precisar de todo o apoio para formar a suaao e posslve epe p I d ' d " ,
d - d d od'ty, cUJ'o valor e' depreciado cu tura exporta ora, capacitar-se a mlnlstratlva e tec-o grao ver e, a comm I, I ' h' d f '
a cada ano, O Brasil pode e deve ser cada vez mais no og~camente, ter con eClme~t? o unclonamento

t't' , "nd'l I do pro dos diferentes mercados mundiaiS, desenvolver a ne-compe I IVO e agressIvo no comercIo mu a - "" A' ,

, "cessana Intellgencla comerCiai e buscar o sucesso,
duto, para ocupar uma fatia cada vez mais expressl- , , 'd' , " 't t, que vira a me 10 prazo, mas que vai eXigir mUi o ra-
va, compensando, com maiores volumes, as eventua- b Ih d d' -" a o, e Icaçao e recursos,
IS perdas de receita pela queda dos preços da saca, O M" " d DI' I d' ', " Inlsteno o esenvo vlmento, n ustna e

Entretanto, e fundamental que consigamos enn- C " E t' t ' d APEX B 'I d, _ omerclo x enor, a raves a - rasl e o
qu~cer o p~rfll exportador com a colocaçao do pr~u- BNDES, e o Ministério das Relações Exteriores, atra-
~o Industnallzado, com marca, nos ~ercados mun~la- vés do Departamento de Promoção Comercial, são
IS, Agregar valor, exportando o cafe torrado e mOldo, essenciais para garantir o sucesso destas empresas,
empacotado e preparado para o consumo, pode gerar O M' , t" dA' It P " Ab t, ' "" InIS eno a gncu ura ecuana e as e-
emprego e renda para o operano da Industna de cafe" . . ' , .
d . d' t' d b I d' d' t' d " cimento e os diversos mecanismos de estimulo e fi-a In us na e em a agens a In us na e maqUl- . h . d' . - d d. ' nanclamento que oJe Ispomos preclsarao ar to o
nas e Ins~mos, das transportadoras e dos agentes de o suporte possível a esses novos exportadores de
exportaçao, dos empregados nos portos e aero~or- café industrializado. Os recursos do Fundo de Defesa
tos, m~lhorando o~ resultados da balança comerCiai e da Cafeicultura _ FUNCAFE, amplos e criados para o
produzlnd? a recel!a da qual tanto dependemos para desenvolvimento de programas de estímulo ao agro-
a economia, do Pais. . negócio, precisarão ser alocados também para o apo-

Esta e, Srs. Deputados, a nova oportunidade io a esta nova oportunidade exportadora para os Ca-
que temos pela frente para a exportação dos Cafés fés do Brasil, além da tradicional destinação para os
do Brasil. E por que isto representa uma novidade? financiamentos à produção. Afinal, a experiência re-
Porque ao longo destes 270 anos, tornamo-nos os cente da exportação de café torrado e moído, hoje es-
grandes fornecedores apenas da matéria-prima, dei- timulada por um convênio com a APEX-Brasil, tem
xando para os nossos clientes estrangeiros a tarefa mostrado a adesão crescente de produtores altamen-
de industrializar e agregar valor ao café, te capazes, que decidiram não apenas produzir e ven-

Há quase 40 anos exportamos café solúvel, der a sua matéria-prima mas também o seu café tor-
mas quase nunca exportamos café torrado e moído, rado e embalado.
que representa 85% do consumo mundial, gerando Esta será a maneira moderna e efetiva de ga-
receitas de US$ 50 bilhões por ano, Os países euro- rantirmos renda e emprego no campo, sustentabilida-
peus, especialmente Alemanha, Itália e Bélgica, tor- de e agregação de valor ao produto rural, sobrevivên-
naram-se reexportadores deste tipo de produto, pois cia e desenvolvimento para o grande parque industri-
compram a matéria-prima, industrializam e reexpor- ai de café brasileiro e ampliação das nossas receitas
tam com valor agregado superior. Vendem quase US$ cambiais,
1,0 bilhão por ano nesta atividade reexportadora, en- Vamos trabalhar juntos, Srs, Deputados, para
quanto o Brasil, em 2002, só exportou US$ 5,4 mi- estimular esta grande e promissora mudança no perfil
Ihões, isto é, pouco mais de 0,5%. da nossa exportação de café e do agronegócio.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- A Bahia inteira sabe que o Senador Antonio
cedo a palavra ao nobre Deputado Nelson Pellegrino, Carlos Magalhães não só participou do caso, mas
para uma Comunicação de Liderança, pelo PT. Dis- também arquitetou a operação e se utilizou do siste-
põe S.Exa. de dez minutos. ma de grampo depois de já diplomado Senador. Tanto

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Como é que a Mesa Diretora do Senado Federal apenas im-
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Pre- putou advertência ao Senador e remeteu os autos ao
sidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou no início da Supremo Tribunal Federal, por entender que se trata-
tarde, mensagem endereçada ao Sen~do Federal va de crime comum, não sendo, portanto, prerrogativa
com indicação de três juristas para as vagas de Minis- sua determinar abertura de processo ético contra o
tro abertas no Supremo Tribunal Federal. Sena~or.

Entre os indicados está o jurista Joaquim Bene- E lamentável. Foi um di.a triste para o Senado
dito Barbosa Gomes, mineiro de 49 anos, Subprocu- Fe~eral. A bancada do Pa.rtldo dos Tr~~~lhadores
rador da República do Estado do Rio de Janeiro, Pro- mais u~a. vez honrou o partido, porqu~,.lnlclalmente,

fessor de Direito Constitucional da Universidade do seus tres Integrantes do Conselho de Etlca e o Sena-
Estado do Rio de Janeiro Professor visitante da Uni- dor Paulo Paim, integrante da Mesa Diretora, votaram
versidade da Califórnia d~ Los Angeles, Mestre, Dou- pel? abertura do processo. Ontem, 25 Senado~es, i~-
tor e PhD em Direito Público pela Universidade de Pa- c1U1dos os do PT, procederam da mesma ~anel~~, atl-
ris, França. Também foram indicados os Professores tude qu~ honra o Se,~ado Fe~e~al e mantem a etlca e
Carlos Ayres Britto e Antonio Cezar Peluso, todos ju- a moralld~de na polltlca brasileira. . . , .
ristas renomados e respeitáveis, mas, acima de tudo, Infehzmente, em manobra p~ehmlnar, o Plenano
pessoas que têm visão social em relação a como ap~o~ou o voto s~creto para votaçao do recurs~co~?
construir o Brasil. objeyvo de cobn~ co.m o manto do segredo a Id~ntlfl-

E . I S b d J caça0 dos que nao tivessem coragem de assumir pu-
. stlve ~essoa mente com o u procur~.or oa- blicamente sua posição, por saberem que votar con-

qUlm Be~edlto ~arb~sa Gomes, que .me VISI~OU em tra o parecer do Conselho de Ética seria expor-se pe-
meu gabinete. F.lq~e~ profundamente Impresslona~o rante a opinião pública, unânime em confirmar a parti-
~om sua cultura jundlca. De todas as suas caractens- cipação criminosa do Senador Antonio Carlos Maga-
tlcas d~staca-se o fato de s.er ~f~o-descendente. Nos- Ihães no episódio, que não vai ficar impune. Há na Po-
sa mais alta ~o.rte de Justiça j~ tem em seu quadro lícia Federal inquérito que indiciará o Senador como
mulheres, a Mln.'stra Ellen Gracle. Agora se abre para partícipe do esquema. Faço votos de que o Supremo
ter entre seus Integrantes, caso o Senado Federal Tribunal Federal acolha a denúncia do Ministério PÚ-
confirme as indicações, um Ministro negro. blico e o processe.

Extremamente acertada, a decisão do Presi- A Bahia toda está indignada, cobrando provi-
dente Lula merece registro. dências. Não jogamos a toalha, o Estado continua a

Sr. Presidente, quero também lamentar a deci- clamar por justiça e a exigir a cassação do Senador
são adotada ontem pelo Plenário do Senado Federal Antonio Carlos Magalhães.
em relação a recurso que a bancada do Partido dos Apresentarei, na reunião da Executiva Nacional
Trabalhadores, juntamente com outros Senadores, do Partido dos Trabalhadores, na segunda-feira, pro-
apresentaram à decisão da Me~ Diretora de não posta para que o PT represente diretamente à Mesa
acatar o parecer do Conselho de Etica e Decoro Par- Diretora - porque o PT, na condição de partido, tem
lamentar do Senado Federal. Com base nos trabalhos prerrogativa para fazê-lo - para que o Senado Federal
da Comissão de Sindicância instalada, que apurou o abra processo de cassação do mandato do Senador
envolvimento do Senador Antonio Carlos Magalhães Antonio Carlos Magalhães. Vo~o a dizer: fatos novos
no caso dos grampo ilegais na Bahia, o Conselho de ocorrerão. O inquérito da Polícia Federal será concluí-
Ética concluiu, por oito votos a sete, que o Senador do e indiciará o Senador Antonio Carlos Magalhães.
teve envolvimento com o caso e que, na condição de Pergunto: como ficará o Senado Federal diante
Senador da República, quebrou o decoro parlamen- do fato de um de seus integrantes ter sido indiciado
tar. A Comissão de Sindicância do Conselho de Ética em inquérito da Polícia Federal por formação de qua-
e Decoro Parlamentar encaminhou à Mesa Diretora drilha, violação de sigilo, crimes cominados no Códi-
do Senado Federal parecer que recomendava abertu- go Penal Brasileiro? Que resposta o Senado Federal
ra de processo ético contra o Senador Antonio Carlos dará? A Procuradoria da República já entrou com pro-
Magalhães. cesso contra o Senador Antonio Carlos Magalhães



VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra a Sra. Deputada Luiza Erundina,
pelo PSB.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSB - SP. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, colegas Parla
mentares, dois assuntos me trazem a esta tribuna.
Primeiro quero comunicar que a Comissão de Legis
lação Participativa desta Casa realizou, na tarde de
hoje, audiência histórica, a pedido do Movimento Na
cional de Meninos e Meninas de Rua, que veio pres
tar contas dos recursos recebidos do Orçamento de
2002.

Dos 8 milhões de reais aprovados pela Comis
são Mista de Orçamento, foram investidos cerca de
6,5 milhões.

A grande novidade é o fato de uma entidade da
sociedade civil, contemplada com recursos públicos,
tomar a iniciativa de fazer nesta Casa a prestação de
contas do que dinheiro que recebeu. Isso demonstra
a responsabilidade dos movimentos organizados da
sociedade, que adotam novos comportamentos para
contribuir para o aperfeiçoamento do processo demo
crático e da vivência no Poder Legislativo.

A Comissão de Legislação Participativa é, por
tanto, uma grande conquista da sociedade civil e vem
se consolidando graças a iniciativas como a da au
diência pública de hoje à tarde, que contou com a par
ticipação de meninos e meninas representantes do
Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua.

Sr. Presidente, o outro assunto que me traz à tri
buna é a grave situação vivida pela TV Cultura de São
Paulo, uma emissora pública em via de ter de cance
lar suas atividades, dada a extrema dificuldade que
enfrenta para manter sua infra-estrutura e poder con
tinuar prestando excelentes serviços na área de co
municação.

A programação infantil da TV Cultura é reconhe
cida mundialmente, tendo conquistado para o Brasil
prêmios internacionais importantes. Durante oito ho
ras diárias, a TV Cultura exibe programas voltados
para o público infantil, contribuindo para a educação
das crianças brasileiras e para o avanço das comuni
cações de massa em nosso País.

É preciso que esta Casa exija do Governo do
Estado de São Paulo, responsável pela Fundação Pa
dre Anchieta, a adoção de medidas que supram as
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por sua participação no caso, inclusive com pedido de mero de inscrições, vou reduzir à metade o tempo dos
indenização. oradores.

É lamentável que até o presente momento ne- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -
nhum dos envolvidos tenha sido afastado. A ex-Secretá- Vai-se passar ao horário de
ria de Segurança Pública, Kátia Alves, continua a exer
cer função de confiança na Empresa Baiana de Água e
Saneamento. O delegado responsável pelo processo
teve de pedir seu afastamento temporário. Os demais
não foram afastados, e não tenho nenhuma notícia de
que o Governo do Estado tenha determinado qualquer
tipo de apuração séria em relação a eles.

É vergonhoso! Ofícios da Justiça foram frauda
dos, adulterados criminosamente. A máquina do
Estado foi criminosamente utilizada para investigar
adversários, aliados - esse também é método do Se
nador - e até mesmo pessoas que tiveram relação
pessoal com o Senador Antonio Carlos Magalhães. E
o que é mais grave: o delegado que comandou o es
quema ainda o utilizou para investigar mulher de mari
do traído. Trata-se de apropriação da máquina do
Estado para interesses empresariais privados.

É tudo uma vergonha! O Brasil inteiro está indig
nado! Esse resultado desgasta a imagem do Senado
Federal, desmoraliza o Poder Legislativo brasileiro. O
Brasil inteiro clamava por justiça, exigia uma atitude
do Senado Federal.

Sr. Presidente, os fatos de agora são muito mais
contundentes e graves do que os que motivaram o
Senador Antonio Carlos Magalhães a renunciar para
não ter seu mandato cassado.

Enquanto Parlamentar eu for nesta Casa, eu e
outros, não descansaremos. Não pode esse episódio
terminar em pizza e o Senador Antonio Carlos Maga
lhães ficar impune. Os graves crimes cometidos não
só pelo Senador, mas também pela ex-Secretária de
Segurança Pública da Bahia e alguns policiais, mere
cem tratamento exemplar.

Baiano que sou, não posso deixar de registrar
minha irresignação, minha revolta, meu verdadeiro
protesto contra a decisão do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Sras. e Srs. Deputados, o Regimento Interno é nosso
estatuto. Sem ele esta instituição não funcionaria. Te
mos de cumpri-lo. Quando se encerra a Ordem do
Dia, é preciso iniciar as Comunicações Parlamenta
res. É o que vou fazer.

Vou conceder a palavra, alternadamente, a um
orador inscrito para as Comunicações Parlamentares
e um dos constantes da lista que está sobre a mesa,
assim todos poderão falar. Em virtude do grande nú-
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necessidades orçamentárias e financeiras da emis- empresas, porque não podemos perder espaço no
sora, que já teve seu sinal cortado em várias impor- mercado externo. Nos últimos 12 meses, o agronegó-
tantes cidades do interior paulista e hoje mantém um cio obteve superávit de 21 ,6 bilhões de dólares para o
arquivo obsoleto, ficando obrigada a reprisar cerca de Brasil.
70% a 80% da sua programação. Era o que tinha a dizer.

Sr. Presidente, não só o Governo do Estado de O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente,
São Paulo, mas também o Governo Federal precisa peço a palavra pela ordem.
ajudar a TV Cultura, destinando pelo menos 5% da
verba de publicidade pública federal para as emisso- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
ras de televisão públicas, que prestam serviço de ex- V.Exa. a palavra.
celente qualidade, embora enfrentem, sem recursos, O SR. MAX ROSENMANN (PMDB - PR. Pela
a concorrência da rede privada. ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-

Obrigada. dente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna desta
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA - Sr. Presidente, Casa hoje para expressar algumas posições pessoa-

peço a palavra pela ordem. is em relação a um tema que vem dominando os de-
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem bates parlamentares e as atenções do País nos últi-

V Ex I mos dias.. a. a pa avra.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC. Em mais de dezesseis anos de atuação parla-

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden- mentar sempre tive como princípio básico a defesa
te, convido todos os Deputados, assessores e funcio- dos direitos e interesses do cidadão e do contribuinte,
nários desta Casa a participarem, no Espaço Cultural acima dos interesse de governos.
Zumbi dos Palmares, do lançamento do livro Confli- Sempre acreditei que é mais importante um
tos Internacionais no Mundo Globalizado, do nos- povo forte do que um governo forte e um povo fraco.
so camarada José Reinaldo. O prefácio da obra é as- Dentro desse princípio, sempre defendi como
sinado pelo camarada Líder do Governo na Câmara prioridade máxima e urgente para o Brasil uma refor-
dos Deputados, Aldo Rebelo. ma tributária que implicasse a redução da carga de

Obrigada. impostos, com medidas como a desoneração da folha
O SR. ZONTA - Sr. Presidente, peço a palavra de pagamento das empresas.

pela ordem. Sempre acreditei que o País só poderá atingir os
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem níveis adequados de crescimento econômico, neces-

V.Exa. a palavra. sários para atender à demanda pela geração de em-
O SR. ZONTA (PPB-SC. Pela ordem. Sem revi- pregos e renda, se modernizar seu sistema tributário,

são do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar uma criando assim condições para aumentar sua competi-
preocupação, no momento em que o agronegócio tividade no mercado internacional, além de ampliar o
brasileiro constitui o grande alicerce para o desempe- seu mercado interno.
nho econômico e social do País. Na Legislatura passada tivemos, inclusive, a

O Congresso norte-americano aprovou em ju- oportunidade e a satisfação de presidir o Núcleo Par-
nho do ano passado a lei do bioterrorismo, que entra lamentar de Estudos Contábeis e Tributários, pelo
em vigor a partir do dia 12 de dezembro. Eis o motivo qual pudemos apresentar uma proposta completa de
da nossa preocupação.

reforma tributária que previa a redução de 34% para
A referida lei estabelece normas que vão prejudi- 25% na carga de impostos que incide atualmente so-

car as exportações das pequenas e médias empresas bre o Produto Interno Bruto do País.
brasileiras. Basta dizer que todas serão obrigadas a ter
registro de exportador junto ao Departamento de Saúde Por isso, é com alegria que vemos hoje esse tema
americano; a ter agente representante junto ao merca_ dominar os debates nesta Casa, transformando-se ine-
do americano; a compor aviso prévio para indicar a fon- quivocamente numa prioridade para a Nação.
te de origem do produto, inclusive o fabricante do produ- Na atual Legislatura tive a honra de ser indicado
to ou o produtor agrícola, além das inspeções dos con- pelo Líder de meu partido como um dos cinco Parla-
gêneres e do aviso prévio de embarque. mentares paranaenses a integrar a Comissão Especi-

Sr. Presidente, vamos ter de discutir muito bem ai da Câmara Federal que analisará previamente as
este assunto. Teremos de equipar muito bem nossas propostas sobre o assunto.
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Entretanto, gostaria de colocar algumas opi- O Ministério do Desenvolvimento Agrário, por
niões sobre o que consideramos distorções que en- exemplo, deve gastar mais em viagens, cargos e des-
volvem a discussão da reforma em questão. pesas de custeio do que efetivamente nas desapro-

Na nossa visão, a reforma tributária só será efi- priações de terra.
caz se for acompanhada por um plano de redução de E isso acontece de forma generalizada tanto no
gastos por parte do Poder Público estatal em todas as Governo Federal como nos Estados e Municípios.
esferas, a começar pelo Governo Federal. Até porque Apesar da carga tributária ter atingido níveis recor-
a redução da carga de impostos - principal objetivo des, nunca os serviços públicos prestados à popula-
da reforma - só será alcançada se houver vontade ção foram tão precários. Isto é sinal de que alguma
política do Governo em reduzir suas despesas, o que coisa está errada.
não tem sido verificado até agora. Uma das principais dificuldades do atual Governo

O País precisa da reforma tributária, mas desde para enfrentar esse problema é a falta de entendimento
que ao mesmo tempo hajam manifestaçõe~ visíveis entre os vários grupos que chegaram ao poder. Eles
de disposição do Governo em economizar. E hora de não conseguem se entender nem dentro de casa. Cada
cortar a própria carne. vez que jogam uma pelada, um quebra a perna, o que

Lamentavelmente os fatos mostram que falta ra- mostra que estão dando caneladas um no outro.
cionalidade ao Poder Público no País, Fala-se sempre Basta ver a falta de acordo dentro do próprio PT
em aumentar a arrecadação, nunca em reduzir des- em relação aos termos das reformas tributária e pre-
pesas. videnciária.

. Esse quadro fica evidente n? gigantismo da má- O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisa
qu~na estatal, onde atualmente s~ n,? Governo federal demonstrar vontade política e coragem para mudar,
e~l~te~ .nada r,nenos do que 36 org_aos com status de mesmo que para isso tenha que enfrentar o descon-
mlnlsteno, mUitos deles com funçoes que se sobre- tentamento de seus próprios aliados. Foi para isso
põem. Muitos foram criados apenas para acomodar que ele foi eleito com mais de 30 milhões de votos Ele
correligionários e aliado~ p?líti~s. .. ,. _ Lula _ precisa escolher de que lado está, se da' po-

Basta lembrar a eXlstencla do Mlnlsteno do De- pulação ou dos interesses corporativos de grupos po-
senvolvimento Urbano e do Ministério das Cidades, I't'
d

. , - ' I ICOS.
OIS orgaos que cumprem praticamente a mesma

f -O bd' . - d t' M" t" do De nossa parte, vamos trabalhar por uma refor-unçao. u a su IVlsaO o an Igo InIS eno . .., .
E rt li · d P t d' t' t ma tnbutana que efetivamente promova crescimentospo e e unsmo em uas as as IS In as. ft • " •

N
- h' t d t b t- economlCO, retomada do desenvolvimento e Justiça
ao a quem pague a con a e uma ur a ao . I . f . . f I . .

d socla ,poiS OI para ISSO que omos ree eltos por mais
gran ce. P I t d f d . t de 140 mil paranaenses e é para cumprir fielmente

orno ar amen ar que sempre e en eu o In e- " _ .
d t 'b . t d 'd d- . d 't com essa dlsposlçao que estaremos lutando dlutur-resse o con n Uln e e o CI a ao aCima os In eres- t C

, . namen e nesta asa.
ses dos Governos, sou totalmente favoravel a reforma . . ,
tributária, Mas temos o dever de alertar os brasileiros . Esper~mos que os hO,~e~s pub~lcos r~s~nsa-
para o fato de não há fórmula mágica ou milagre em vels do Pais tome~ conscle~cla da Importa~cla ~
economia e administração pública. No Brasil há uma momen~o em que v~vemos. Nao podemos mais c~~tl-
tendência a se acreditar em soluções messiânicas. nuar adiando soluçoes. Chegou a hora de fazer a lIçao
Mas a reforma tributária não pode se transformar em de casa e o Governo tem que dar o exemplo. Nosso
panacéia para todos os nossos males. papel é cobrar, fiscalizar e defender o interesse maior

Não haverá crescimento econômico sem redu- da população, que sonha com um futuro melhor, mais
ção da carga tributária. E não haverá redução da car- dign~ e_feliz para suas família.s e ~eus filhos. Tenho
ga de impostos sem corte de despesas e racionaliza- convlcçao de que, com determlnaçao, esse futuro es-
ção de gastos por parte do Poder Público. Dizer o con- tará ao alcance de nossas mãos.
trário é menosprezar a inteligência da população. Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-

Fica cada vez mais evidente que Estado brasile- vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
iro precisa rever seu papel, já que em muitos casos do Brasil.
gasta-se mais para manter as estruturas governa- Muito obrigado.
mentais do que para atender à população ou às ativi- O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a pa-
dades-fim de muitos órgãos. lavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Mundial de Saúde - OMS recomenda 1 profissional
V.Exa. a palavra. para cada 1.000 habitantes.

O SR. JOÃO LEÃO (PL - BA. Pela ordem. Sem Lamentavelmente, essa oferta não significa
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer uma qualidade no atendimento porque a distribuição de
consulta à Mesa. Estava há pouco no plenário do Se- especialistas é inadequada. Há muitos profissionais
nado, e um Senador me disse que os projetos que nos grandes centros e escassez nas periferias mais
saem de lá morrem na Câmara dos Deputados. Con- distantes, justamente onde se concentra a população
sulto VExa. sobre se é possível realizarmos um le- mais carente.
vantamento de todos os projetos do Senado em tra - O Conselho ressalta que nos últimos oito anos
mitação na Câmara dos Deputados e de todas as pro- houve abertura desenfreada de faculdades de Medi-
posições da nossa Casa em tramitação no Senado, a cina no País. Existem hoje pelo menos 117 escolas
fim de sabermos de que lado pesa mais a balança. médicas criadas. Cerca de 47% são particulares e es-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - No- tão concentradas no Sudeste. A média de preç~ pelo
bre Deputado, posso dizer que também os projetos CU!SO chega ao absurdo pa~a~ar de 1.900_ reais por
que saem da Câmara morrem no Senado Federal. mes, o que nos faz chegar a tnste conclusao de que
(Palmas.) muitas dessas instituições somente visam à lucrativi-

A Presidência fará o levantamento sugerido, dade e são v~rdadeiras fábricas de diplomas.
mas digo a VExa. que, se isso ocorre, não estamos ~r. Pr~sl.dente, p~ra tentar resolver o problema
fazendo mais do que a nossa obrigação. A iniciativa da sau.de ~u?hca, precisamos de ~rogra~as ~overn~-

d I · 'd C ~ d D t d mentais eficientes que ofereçam Incentivos flnancel-as eis e a amara os epu a os. _ . .
., . . ros e apostem na formaçao do profissional.

O Senado representa o eqUlhbno federativo. De- O· f 'd' Ih d AI
liberar sobre a aprovação de embaixadores, do presi- t~~s~no o :recl o precisa s~r me ~ra ~ gu-
dente e de diretores do Banco Central e de outras au- mas en I a es nao poss~em eqUlpamen os a equa-
t 'd d . b ' r E t d M' , . dos para os alunos e mUito menos para o corpo do-
on a es, so re empres Imos a s a os e UnlClpl- cente. Isso compromete a qualidade do ensino.

os, rolagem de dívidas ~t~. ~ ~tribuição .específi~a ~ Os médicos que saem dessas instituições ficam
Senado Federal, mas a iniCiativa das leis cabe a Ca- com a formação prejudicada, "Muitos não têm noções
mara dos Deput~dos. _ . básicas de medicina e não conseguem atender aos

O SR. J?AO LEAO - Sr. Presidente, p~ço a mais simples problemas de saúde", é o que alerta o
VExa. determ.lne o le~antamento desses ,proJetos, Dr. Moacyr Perche, Coordenador da Comissão Inte-
porque o Presidente Joao Paulo Cunha esta queren- rinstitucional de Avaliação do Ensino Médico, Regio-
do fazer um mutirão para a votação das reformas. nal São Paulo.
Quer S.Exa. que deliber~mosde segunda a sexta-fei- Diante de toda essa problemática, o que mais
ra. Quem sabe, consegUimos dar ao Senado Federal preocupa é a falta de conteúdo humanístico no currí-
exemplo trabalhando de domingo a domingo nesta culo. Muitos alunos se tornam médicos sem terem de-
Casa? senvolvido a capacidade de se relacionar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Dan- Para concluir, Sr. Presidente, informo que o
do continuidade às Comunicações Parlamentares, Conselho Nacional de Educação, órgão ligado ao Mi-
concedo a palavra ao Sr. Deputado Lincoln Portela, nistério da Educação, já começou a implementar no-
pelo PL. vas diretrizes para os cursos.

O SR. L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pronun- Era o que tinha a dizer.
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
Deputados, a revista ISTOÉ desta semana publicou cedo a palavra ao Sr. Deputado Coronel Alves, pelo PL.
excelente alerta sobre a proliferação de faculdades O SR. CORONEL ALVES (PL - AP. Sem revisão
de Medicina no Brasil, muitas de qualidade duvidosa. do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

Segundo dossiê divulgado pelo Conselho Regi- quero registrar que tive a honra de compor a comitiva
onal de Medicina do Estado de São Paulo, os proble- de Senadores e Deputados Federais que visitou uni-
mas são graves quando se fala da assistência médica dades militares, especialmente do Exército, na Ama-
oferecida à população brasileira. Concluíram que há zônia. Quero também registrar minha satisfação de lá
profissionais em excesso. A proporção é de 1 médico encontrar brasileiros com espírito nacionalista de de-
para cada 443 habitantes, quando a Organização fesa da Pátria.

""..._,.",.~,,".,~ ..._,~,.-.._.... ,,.",", ... , .." ..,.•_ ..."'""" .......,,_......_, -.....,••,,_._..,~....._ ......__...'....."'__... ,_1 '_-
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Quando se fala na presença militar nas nossas ar seu apoio à Fundação Padre Anchieta. Se essa si-
fronteiras, algumas pessoas ficam preocupadas por- tuação persistir por mais dois ou três meses, a TV
que acreditam que se quer militarizar a Amazônia. Lá Cultura - que conquistou para o País alguns dos mai-
vi o hercúleo e profissional trabalho realizado especi- ores prêmios internacionais na área de programação
almente pelo Exército Brasileiro, com grande apoio da infantil de televisão - pode sair do ar.
Força Aérea Brasileira, dirigido àquelas comunidades Por mais estranho que possa parecer, a TV CuI-
de fronteira, que sofrem as dificuldades de viver na re- tura está sendo levada à inviabilidade operacional e
gião, mas lá estão para defender nossa Pátria e dizer tecnológica e caminhando para o fim. Quando tudo se
que a Amazônia também é solo brasileiro. faz com tecnologia digital, seus equipamentos conti-

Destaco especialmente a assessoria militar do nuam analógicos, podendo, portanto, virar ferro-velho
Exército e da Aeronáutica, que foram ímpares em re- em pouco tempo.
ceber os Parlamentares. Gigantesco ~nsinament~, Desespero - Em correspondência enviada na
c~m certeza, vem f.?r~ar c~da v~z mais nossa Opl.- semana passada à Secretária da Cultura do Estado,
~Iao de que a Am~zonla precisa, Sim, da presença ml- Cláudia Costin, o diretor-superintendente da entidade
htar cada vez m~ls marcante. . _ mantenedora da TV Cultura, a Fundação Padre

Destaco ainda, Sr. Presidente, a preocupaçao Anchieta Manuel Luiz Luciano Vieira relata a situa-
dos militares ~m pedir: no C?rçamento, carinho especi- ção a qu~ chegou a entidade e pede a~ governo esta-
ai para as Unidades la sediadas. dual o cumprimento de sua parte. Vieira recorda que a

Port~~to, registr? ~inha satisfaçã? em integrar TV Cultura efetuou todos os cortes de despesas pos-
essa c~mltlva e contribuir cada vez mais para nossa síveis, inclusive demitindo mais de 300 pessoas, na
formaça~ nest~ Casa. . expectativa de que o governo cumprisse os compro-

MUito obrigado, Sr. Presld~nte: . . missos de apoio financeiro emergencial- cujo mon-
O SR. PRESIDENTE (Ino~encloO.hvelra) - Con- tante não alcança sequer R$ 20 milhões - para ga-

cedo a palavr~ a~Deputa?o.LUIZ A~tonlo Fleury, pelo rantir a sobrevivência da emissora. O superintenden-
PTB. S.Exa. dlspoe de ate CinCO minutos. te menciona os seguintes fatos que mostram bem a

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP. Pro- crise da Cultura:
nuncia o seguinte di~c.urso) - Sr. Pre~ident~, Sras. ~ A caixa d'água da entidade, de 240 mil litros, se-
Srs. Dep.utados, no ultimo dia 4 de maiO, artl~o pu.bh- gundo laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas,
ca~o no Jornal O Est~do C!e S. Paulo, ~e autoria do Jor- corre o risco de ruir. Mas não há recursos para as pro-
nahsta Ethevaldo Siqueira, sob o titulo TV Cultura 'd"' d ".

. d d' f d .. VI enclas e emergencla.
pode sair o ar, elxou-me pro un amente entrlstecl- A' . d . t' t- Ih. maiOria os eqUlpamen os e ao ve a que
do com o descaso e os maus-tratos promovido pelo _ . . .
Governo do Estado de São Paulo. nao suporta sequer r~paros emergenciais. Com ISSO,

P I· . M D' ti' t os programas da emissora começam a sofrer apa-eço Icença a esa Ire ora para er a In egra _ " . .
d f 'd d't' I t . t goes por conta da obsolescencla de transmissores eo re en o e I orla que gos arla que cons asse nos 'do

. repeti res.
AnaiS desta Casa. O I r . .

"Os equipamentos analógicos estão totalmente s te espectad?res pau Istas qu: assistiam ~o~
obsoletos. Uma velha caixa d'água de 240 mil litros pr.?gram~s ret~ansmltldos pelas esta~oes d~ Jundlal,
ameaça desabar. Diante da falta de fitas até para co- Sao Jose do RIO Par~, Dracena, CaJuru, Mirantes do
piar os programas, recorre-se às fitas do arquivo. Os Paranapa~~~, Presidente ~rudente, Leme e Pedro
atrasos de pagamento atingem até os fornecedores de Toled~Ja na? recebem.as Image.ns da T~ Cultura.
de arroz e feijão para o restaurante dos empregados. Esta praticamente interrompido o Sinal aberto
Dívidas parceladas deixam de ser honradas. O sinal que atendia aos telespectadores no município de
da programação em algumas das maiores cidades do Campinas.
interior de São Paulo já foi cortado. O reaproveitamento de fitas chegou ao ponto de

Eis aí um retrato da situação a que chegou a TV canibalizar até material de arquivo, ameaçando a pró-
Cultura, da Fundação Padre Anchieta, mesmo depois pria memória da Fundação Padre Anchieta e da tele-
da demissão de mais de 300 funcionários e de cortes visão brasileira.
profundos em seu orçamento. O governo do Estado As caldeiras e os balcões frigoríficos do restau-
não cumpre nem as promessas de aporte mínimo de rante da emissora já não suportam mais reparos, pois
recursos que fez ao impor as condições para continu- foram instalados em 1977.
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O prejuízo - É uma vergonha para um Estado deo da Cidade de Porto Alegre, Diploma Ação Verde,

como São Paulo, relativamente rico, permitir que a situ- Medalha de Ouro do Festival de Nova Iorque - melhor
ação chegue ao ponto que chegou. Os cortes de recur- vídeo institucional educativo para a televisão, além do
sos, que começaram em 1995, foram crescendo até al- reconhecimento internacional em Nova Iorque, Porto
cançar o nível insuportável de hoje. Na verdade, eles Rico e Havana, pelo melhor programa infantil da TV
acabam retirando o oxigênio essencial para um projeto brasileira: Castelo Rá-Tim-Bum.
c?~provadamente vit~rioso como o da TV Cuhura. Os O Governador que me sucedeu a partir de 1995
dlrlg~n.tes da Fundaç~o ~econhecem que, em~ra ~s- simplesmente abandonou a Fundação Padre Anchie-
sen~Ia.ls e compreenslvels, os cortes foram ~UítO alem ta à própria sorte, e o atual Governo do Estado tem
d~ 1I~lte do bom senso. E o governo A~ckmln parece sérias restrições quanto à administração da TV Cultu-
nao Importar-se com o futuro de uma emissora como a .
TV C I

. d eda d I-dad ra. Prefere trocar o comando da emissora, porque au tura nem com os nscos e qu e qua I e ... _
, . .. dlretona executiva da fundaçao, no cargo desde

de seus programas. Nada parece sensibilizar o govemo, 1996 d t' 'd d I. emons rou Incapacl a e para reso ver os pro-
que se recusa a manter a emissora, mesmo com verbas bl' Ih _

'ít d do emas e me orar a programaçao.mu o menores que as o passa . , . .
Calote _ A sobrevivência da TV Cultura depende O fato e que fiZ mais pela TV Cultura_com meta-

hoje basicamente de dois tipos de recursos. De um lado, de d~ que_atualme~te se ~rrecada e~ S~o Paul? ~
os repassados por lei pelo governo do Estado. De outro, uma I~flaçao de 4010 ao mes do que fOI feito nos ultl-
as receitas obtidas com o patrocínio publicitário de seus mos OitO ano~. .
programas. O governo, entretanto, não tem cumprido Sr. Presidente, faço daqUI meu apelo para que o
sua parte, nem mesmo depois dos cortes que exigiu. Governo do Estado de São Paulo deixe de lado os
Pior. não devolve as verbas economizadas com a de- problemas de ordem política e não mate por inanição
missão de funcionários nem transfere os recursos es- a TV Cultura, pois ela não é patrimônio do Governo do
senciais para o custeio.'Ao mesmo tempo, a Fundação Estado. É patrimônio cultural de valor inestimável
enfrenta a queda das receitas de publicidade, conse- para São Paulo e para o nosso País.
qüência não apenas da conjuntura setorial mas, parti- Era o que tinha a dizer.
cularmente, da faha de atrativo de uma emissora que O SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, peço a
perde competitividade no tocante à qualidade técnica e palavra pela ordem.
à renovação de seus programas:' O SR. PRESIDENTE - Tem V.Exa. a palavra.

Sr. Presidente, não posso ficar calado diante de O SR. NEUTON LIMA (PTB - SP. Pela ordem. Pro-
t~o_duro golpe sofrido pela TV Cultura. E falo ~a ~n- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
dlçao de Parlamentar, de ex-Governador e, pnnclpal- Deputados, cumpre enahecer o empenho do setor em-
mente, de cidad~o paulista_no. presarial e do Governo de São Paulo com o objetivo de

Dur~nte ml~ha gestao fre~te ao. GO,verno do implantar superestrutura para bancar as exportações.
Estado, fiZ questao de dar total incentivo a TV Cul- C t-t - d"d' rt t

• • A' _ ons I UI sem UVI a Impo an e passo para o
tura, porque sei da Importancla da Fundaçao Padre .' '_. ._
A h· t d' . - d rt d It d desenvolvimento das exportaçoes paulistas a cnaçaonc le a na Issemlnaçao a a e a cu ura e a _. .

d
- ' do Conselho Estadual de Relaçoes InternaCionais e

e ucaçao. C ,. E . CERICEX' - d . -
No período de 1991 a 1994, sob a eficiente admi- omerclo ,~tenor - " ,o.rgao e onentaçao

nistração de Roberto Muylaert, a TV Cuhura aumentou o ~a nova polltlca de comercl? ~xtenor?oGoverno pa~:
número de repetidoras dentro do Estado _ possuía uma lista, a qual compreende vanas medidas, algumas Ja
equipe de jornalismo de primeira linha -, instalou a torre em andame~to.
de rádio e TV na Avenida Paulista, reformou e ampliou as Compoem o CERICEX representantes da Fede-
instalações dos serviços administrativos e dos estúdios, ração das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP
sem falar no convênio que assinei com o então Governa- e especialistas em comércio exterior. Inclusive, foi
dor de Pemambuco, hoje Deputado Joaquim Francisco, convidado para integrar o novo órgão o ministro do
para difusão das imagens da TV Cuhura naquele Estado Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz
e do canal de satélite da EMBRATEL, com cobertura em Furlan, que, ao aceitar a incumbência, reforça a im-
todo o território nacional. portância do Conselho e confirma a vinculação do

O retorno recebido foi aumento da audiência, Governo Federal a esse trabalho. Torna-se evidente a
além de láureas, como vários prêmios Líbero Badaró disposição favorável ao desenvolvimento de parceri-
de melhor programa jornalístico de TV, Festival de Ví- as entre as diversas esferas de governo. Para tanto,

. " .__.I ..IllJ_~'''''''''~.''''_,_ ......._ ........,'''·....._ ..."~··........ ,w.... ...............iIl\II$II__,_. ,



Dados da Secretaria de Ciência e Tecnologia
mostram que no ano passado São Paulo foi responsá
vel por US$ 20 bilhões dos US$ 60 bilhões exportados
pelo Brasil. Esses números terão significativo aumento
com as medidas adotadas no Estado de São Paulo.

Trata-se, com efeito, de projeto amplo, que pres
ta enorme contribuição não apenas para a economia
estadual, mas gera benefícios para todo o País. Com
o aumento do volume de exportação de São Paulo,
verifica-se, por exemplo, a criação de maior número
de empregos.

Vale assinalar que a nova política de comércio
exterior do Estado de São Paulo não se restringe ao
CERICEX. O Secretário Estadual de Ciência eTecno
logia de São Paulo, João Carlos Meirelles, e o Secre
tário da Agricultura, Duarte Nogueira, já começaram a
executar uma série de medidas que, se derem o re
sultado esperado pelo Governo, poderão aumentar
em 10% o volume de exportações de produtos com
maior valor agregado.

Em Cubatão, o Governo vai estimular a constru
ção de um agroporto, com unidades de processamento
de matérias-primas, destinando-se suas instalações
principalmente para uso de pequenos e médios expor
tadores. Diferente dos demais portos brasileiros, o agro
porto, além de ser utilizado para armazenagem e des
pacho de mercadorias, servirá para agregar valor aos
produtos. Com investimento em tecnologia, será possí
vel agregar valor aos produtos brasileiros e exportar o
produto final, criando emprego e renda.

O projeto básico de funcionamento do agroporto,
a cargo da Companhia Paulista de Desenvolvimento
CPD, já deverá estar pronto nas próximas semanas.

Conforme estimativa da Secretaria da Agricultu
ra, o investimento inicial em infra-estrutura e instala
ções corresponde a R$ 41 ,7 milhões, com possibilida
de de redução desse valor, uma vez que a prioridade
consiste na integração de pequenos produtores, e os
investimentos devem se concentrar menos na parte fí
sica e mais nos processos para facilitar a exportação.
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pretende-se ainda conquistar o apoio de outros minis- O agroporto será construído entre o terminal
tros. da Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA e a

A proposta do Governador Geraldo Alckmin de Vila de Pescadores, em Cubatão. A expectativa é a
estímulo às exportações paulistas coincide com as de que seja concluído no segundo semestre de
posições defendidas pelo Presidente Lula, que já 2004. Em princípio, o porto para exportação de pro-
afirmou várias vezes que o Brasil tem de conquistar dutos agropecuários com maior valor agregado fun-
o seu espaço no mundo e prometeu estreitar rela - cionará numa área de 185 mil metros quadrados.
ções com a União Européia e com a Ásia, para au- Conforme o crescimento da demanda, a área pode-
mentar as vendas do Brasil nesses dois continen- rá ser expandida para até 7 milhões de metros qua-

t drados. A COSIPA, por exemplo, já manifestou in-es.
tenção de disponibilizar parte do seu porto para o
agroporto, que está afastado do canal marítimo. O
Governo vai investir ainda em infra-estrutura viária.

Outra medida importante refere-se ao projeto
denominado "Poupatempo da Exportação", para o
qual o Secretário da Agricultura, Duarte Nogueira,
destinará quase 50% das instalações da Secreta
ria da Agricultura, localizada numa grande área
perto das Rodovias dos Imigrantes e Anchieta. O
Poupatempo da Exportação disporá de grande in
fra-estrutura física e logística para facilitar a vida
de quem quer vender produtos a outros países.
Contará com postos avançados do Banco do Brasil
e da Câmara de Comércio Exterior - CAMEX e
despachantes aduaneiros. Também serão constru
ídos no local um centro de convenções e um hotel.
As licitações devem ser abertas já no segundo se
mestre deste ano.

O projeto do Governador Alckmin prevê ainda a
instalação de postos de atendimento em regiões es
pecíficas do interior do Estado, tendo como alvo prin
cipal empresários e produtores que ainda não possu
em cultura de exportação. Esses postos vão orientar
os produtores em várias áreas e promover sua asso
ciação para assegurar produção de escala e com o
máximo de valor agregado. Na prática, muitas vezes,
deixa-se de exportar porque a quantidade produzida
sequer é suficiente para completar um contêiner.

Por fim, cumpre reiterar as congratulações e o
apoio merecidos pelo Governo e pelo setor empresarial
no tocante à criação do Conselho Estadual de Relações
Internacionais - CERICEX, ao projeto do agroporto, à
implantação do Poupatempo da Exportação e às dema
is medidas com as quais se pretende superar os vários
fatores que impedem o desenvolvimento do mercado
interno e incentivar as exportações, gerando renda e
mais postos de trabalho, com amplos benefícios para o
Estado de São Paulo e para o País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO - Sr. Presiden

te, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE - Tem V.Exa. a palavra. sua administração, bem como a direção, sócios,
O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PFL - BA. acionistas e empregados da VERACEL, por terem

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre- conseguido viabilizar as condições para a imple-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, a Bahia continua a mentação de mais um importante empreendimento
dar crescente demonstração de que é um Estado para o Estado e para o Brasil, numa demonstração
próspero e administrado com seriedade e responsa- de visão estratégica compartilhada entre Estado e
bilidade fiscal. iniciativa privada.

Esse importante fator, aliado ao seu potencial Estou seguro de que esse será um significativo
econômico e à capacidade empreendedora de sua presente de aniversário para o Município de Eunápolis,
gente, lhe confere condições para atrair cada vez que no próximo dia 12 de maio completa quinze anos
mais investimentos. de emancipação político-administrativa, bem corno para

É com imensa satisfação que anuncio mais um os nove Municípios do extremo sul do Estado, que tam-
empreendimento de vulto a ser implantado no sul do bém se beneficiarão do empreendimento.
meu querido Estado, mais especificamente no Muni- Por fim, Sr. Presidente, registro a presença de
cípio de Eunápolis. dois Deputados Estaduais da Bahia: o experiente He-

Com o apoio do Governo Federal, no próximo raldo Rocha, que com certeza estará nesta Casa na
dia 9 de maio, sexta-feira, o Governo do Estado da próxima Legislatura, e Luiz Argolo.
Bahia e a empresa VERACEL Celulose S/A estarão Muito obrigado.
assinando o protocolo de intenções que irá proporcio- O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
nar a implantação de mais uma fábrica de celulose peço a palavra pela ordem.

naquele Município. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
O empreendimento envolverá investimentos da V.Exa. a palavra.

ordem de 1,3 bilhão de dólares, para a produção de O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela
aproximadamente 900 mil toneladas de celulose ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
branqueada de eucalipto. Será a segunda maior fábri- Sras. e Srs. Deputados, registro meu protesto contra
ca de celulose do Brasil e a terceira do mundo. notícia divulgada pela imprensa nacional sobre a soja

Com a entrada em produção das novas instala- transgênica.
ções industriais, prevista para o segundo semestre de Não me surpreende que, após a edição da me-
2005, o Brasil deverá ampliar suas exportações em dida provisória para solucionar o problema da soja
mais de 500 milhões de dólares por ano, utilizando-se
de uma área de eucaliptos plantados de aproximada- transgênica produzida no Rio Grande do Sul, cuja
mente 70 mil hectares próprios, além de 23 mil hecta- semente é oriunda da Argentina - sem autorização,
res de pequenos agricultores. porque o Brasil não liberou o seu plantio -, a empre-

sa Monsanto queira cobrar royalties, direito de pro
Haverá significativo aumento na oferta de em-

pregos, na arrecadação de tributos e na geração de priedade. Alega que, se existe a medida provisória,
tem esse direito.renda, com forte incremento na economia regional.

No período de construção, estão previstos 12 mil em- Isso é um ultraje! Primeiro pela ilegalidade do
pregos diretos e indiretos. Na fase de operação serão plantio, que deveria ter sido coibido. Segundo, a medi-
2 mil empregos diretos e 8 mil indiretos. da provisória, para corrigir um erro, acrescenta-nos o

A fábrica será uma das mais modernas do ônus de uma empresa transnacional, que tem auferi-
mundo e atenderá às exigências dos padrões inter- do muitos lucros no Brasil.
nacionais de proteção ambiental, preservando in- Empresas monopolistas, oligopolistas, que
c1usive florestas nativas. Com a experiência desen- montam cartéis, trustes e dumpings no País, querem
volvida pelos seus sócios em unidades semelhan- tirar proveito de um problema que o Governo tentou
tes, utilizando tecnologia e equipamentos de eficá - resolver. Temos de apurar a edição dessa medida pro-
cia comprovada, a unidade vai operar em escala de visória e a ação da empresa Monsanto, que, espero,
produção maximizada, com baixo custo fixo e ga- não queira receber algo pela soja transgênica, pouco
nhos em logística, o que lhe conferirá importante produzida no Brasil.
vantagem competitiva. Era o que tinha a dizer.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para- A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presiden-
benizo, pois, o ilustre Governador da Bahia e toda a te, peço a palavra pela ordem.
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Portal do PT ganha o Prêmio I-Best 2003

O Portal do PT (www.pt.org.br) recebeu em São
Paulo, nesta terça-feira, o prêmio I-Best 2003 como a
melhor página de política do país, na categoria Júri
Popular, que representa a opinião dos intemautas. O
prêmio é o mais importante da internet brasileira, e a
categoria política do I-Best contempla sites de parti
dos, de movimentos sociais e veículos especializados.

"O prêmio é resultado de um longo trabalho,
mas ainda podemos avançar mais. Nosso site preci
sa passar por uma reformulação geral, mas mostra
que estamos no caminho certo, que o partido preci
sa valorizar iniciativas modernas como essa", afirma
o secretário nacional de Comunicação do PT, Ozeas
Duarte, responsável pelo portal.

O Portal do PT concorreu com os portais Ver
melho, do PCdoB, e Vote Brasil, que ficaram entre
os Top-3 na categoria. Em 2002, a página petista já
havia ficado entre as três melhores do Brasil no prê
mio I-Best, também na categoria Júri Popular, quan
do foi criada a categoria Política.

Na categoria Academia, com o júri oficial do
prêmio, participaram neste ano os sites do Senado
Federal - que foi o vencedor -, da revista Caros
Amigos e também o portal Vote Brasil.

O Portal do PT, vinculado à Secretaria Nacional
de Comunicação do PT, mantém uma agência de notí
cias e um boletim noticioso enviado por e-mail aos lei
tores cadastrados com informações sobre atividades e
secretarias nacionais do partido, dos movimentos so
ciais e de administrações petistas em todo o País.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS SOUZA (PL - AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminho
à Casa mais uma proposta de emenda à Constituição.
Ela amplia o § 8° do art. 144, que diz respeito às Guar
das Municipais. É a décima oitava que tramita na
Casa sobre o assunto. Levando-se em consideração
que para se dar entrada em PEC há necessidade de
171 assinaturas parlamentares, se multiplicarmos por
dezoito, chegaremos a 3 mil.

É inconcebível o crescimento da violência no
País. Atualmente a Guarda Municipal somente cuida
de patrimônio. Ela deve atuar de forma ostensiva e cu
idar do bem maior: a vida humana.

No início do ano, voltei ao assunto e consultei
a Mesa sobre as providências tomadas em relação
à proposta que havia apresentado. Questionei por
que os funcionários da limpeza não haviam recebido
nada até aquela ocasião.

Fui surpreendida com uma nota no Jornal da
Câmara afirmando que o dinheiro apurado com a ven
da dos papéis estava sendo utilizado em benefícios
indiretos e investido em cultura para os funcionários
da limpeza.

Sr. Presidente, novamente fui procurada por
aqueles funcionários, que me informaram que nin
guém tem conhecimento das promoções oferecidas
por quem arrecada o dinheiro da venda dos papéis.

Portanto, novamente volto a esta tribuna para
pedir à Mesa que intervenha diretamente no assunto
e faça com que os empregados da limpeza recebam
em dinheiro, a parcela que lhes cabe - aliás, é a mi~
nha proposta inicial, acatada pela Presidência.

Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
ORADORA
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, com muito orgulho comunico ao Plenário, e
peço que o fato seja transcrito nos Anais da Casa,
que o Partido dos Trabalhadores ganhou o Prêmio
iBest de 2003 com o melhor portal de política da
Internet brasileira.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro
ainda que na Legislatura passada apresentei à Mesa
da Câmara dos Deputados proposta sobre o aprovei
tamento de todo o papel produzido nesta Casa, que,
após haver sido usado e se transformado em lixo, era
vendido para terceiros.

Naquela ocasião, sugeri que os recursos apura
dos com a venda desse material fossem distribuídos
entre os funcionário da limpeza, o que serviria para
complementar a renda familiar e auxiliar na melhoria
das condições de cada um.

A Presidência da Casa acolheu minha suges
tão, o que deixou contente o conjunto de trabalhado
res que fazem diuturnamente a limpeza das nossas
instalações.

Posteriormente, fui procurada por alguns funci
onários da limpeza, que afirmaram jamais terem re
cebido qualquer participação na venda de todo o pa
pe� considerado inservível.
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Sr. Presidente, peço urgência urgentíssima para concedo a palavra à nobre Deputada Alice Portugal,
a apreciação dessas PECs que se encontram para- pelo PCdoB. S.Exa. dispõe de cinco minutos.
das nas Comissões. Devemos ampliar a competência A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Sem
da Guarda Municipal para que dê segurança à vida revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
humana, o bem mais precioso, que infelizmente está putados, comunico que na tarde de ontem, na Comis-
sendo tirado da sociedade. são de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos

Muito obrigado. Deputados, realizamos audiência pública para discu-
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - tir a crise dos hospitais universitários e o seu enfoque

Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá acadêmico.
conhecimento ao Plenário do seguinte Na oportunidade fizeram-se presentes a Associ-

Ato da Presidência ação Nacional dos Dirigentes das Instituições de
O Presidente da Câmara dos Deputados, no Ensino Superior - ANDIFES, a Associação Brasileira

uso de suas atribuições,Resolve dos Dirigentes dos Hospitais Universitários e de Ensi-
Instituir Comissão de Sindicância, integrada pe- no - AB_RAHUE e ,representantes dos Ministérios da

los Srs. Deputados Luiz Piauhylino, Severino Caval- Educaçao e da Saude,_revelando gr~ndes avanç~s na
canti e Nilton Capixaba, para, sob a coordenação do busca da re~struturaçao dessas unidades hospltala-
primeiro, no prazo de cinco sessões, oferecer parecer res e de ensino.
acerca do contido nos Ofícios nOs 200 e 202, datados A Comissão de Educação, Cultura e Desporto
de 9 e 10 de abril de 2003, respectivamente, do Tribu- ind~cou-me sua represen~ante na Co~is~ão I~terin~t,i-

nal Regional Eleitoral do Acre. t~clonal de ~e:struturaçao ~o~ Hos~ltals, U.n1verslta-
Brasília 7 de maio de 2003. _ João Paulo Cunha nos. Na condlçao de farmaceutlca e bloqulmlca de um

Presidente ' , hospital universitário - o mais antigo da Universidade

O SR. RUBINELLI- Sr. Presidente, e o a ala- Federal da B~hia -, agradeço a indicação.
I d P ç P Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço uso

vra pe a or em. d t t f· d·d I ·d d da
O SR PRESIDENTE (I • . or . ) li es e empo, que OI re UZI o pe a necessl a e

VE·I nocenclo Ivelra - em democratização do debate, para também informar
. xa. a pa avra. que a Bahia está de luto e lamenta a mancha que se

. _O SR. RUBINELLI (PT.- SP. Pela ordem. Sem abate sobre o Senado da República, que lamentavel-
revlsao do orador.) - Sr. Presidente.' Sra~. Srs. Depu- mente afasta do Senador Antonio Carlos Magalhães
tados, todos sabemos do abs~rdo flnanclament? efe- a ameaça de cassação. Ameaça justa, porque há far-
tuado pel~ .BNDES para a gigante n~rte-ar:n~nc~na tas provas de seu envolvimento com o esquema dos
AES adquirir a ELETROPAULO por meio de hCltaçao. grampos de quase 2 mil telefones no Estado. E o que

Aliás, de gigante essa empresa não tem nada, a é pior: usando a estrutura da Secretaria de Seguran-
não ser no que diz respeito a calotes: não honra seus ça Pública, por intermédio da Secretária Kátia Alves,
compromissos com o BNDES e ainda envia os lucros hoje diretora administrativa da empresa de água e sa-
para os Estados Unidos. neamento do Estado da Bahia. Na verdade, a admi-

O Ministério Público Federal tem fe~o, no Rio de nistração dela não foi para coibir a violência na Bahia,
Janeiro, investigações fundamentadas em indícios de mas para escutar os desafetos políticos e pessoais do
práticas de ilícitos penais, entre os quais os de gestão Senador Antonio Carlos Magalhães.
temerária, evasão de divisas e remessa ilegal de lucros. E o Senado, que já teve homens ilustres a sua

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, preocu- frente, que contou com a presença do insuperável Rui
pado com a maneira como foi feito o empréstimo, com Barbosa - hoje, Rui Barbosa deve mexer-se na tumba
o modo como a AES vem tratando os compromissos instalada no fórum que tem o seu nome, no Campo da
assumidos perante o BNDES e com todas as irregula- Pólvora, na Bahia -, não se posiciona no sentido de
ridades existentes, protocolei, na Procuradoria-Geral garantir a ética e o decoro, de abraçar a verdade
da República, representação a fim de que seja verifi- como o signo maior da Câmara mais alta do Legislati-
cado se realmente ocorreram ilícitos penais e, em vo brasileiro.
caso afirmativo, punidos os responsáveis. Por isso, a Bahia está de luto. Mas não desisti-

Era o que tinha a dizer. mos. E todas as pessoas que tiveram suas conversas
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Dan- violadas - as jovens, os políticos, as empresas - nes-

do continuidade às Comunicações Parlamentares, te momento estão protestando. A Bahia, democrática



O SR.IVAN VALENTE(PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
Folha de S.Paulo publicou nesse domingo longa ma
téria sobre a dívida ativa da Previdência. Ela trazia a
lista dos maiores devedores do INSS.

Essa dívida, Sr. Presidente, chega a 180 bilhões
de reais - onze vezes o déficit atual da Previdência,
em que entram milhões de trabalhadores que não
contribuiram, mas que foram incorporados à previ
dência rural, à assistência social. Ao debater a refor
ma previdenciária, a Câmara dos Deputados precisa
ter consciência de quem irá pagar o ajuste fiscal.

Hoje, após o debate da Medida Provisória n°
107 neste plenário, o jornal Folha de S.Paulo estam
pou a seguinte manchete: Governo recua e beneficia
devedor da Previdência.

Para quem deve à Previdência sempre há solu
ção. Entre os maiores devedores estão empresas do
porte da Companhia Vale do Rio Doce, da VARIG, da
VASP, do Banco Itaú.

Imaginem a pobreza do Banco Itaú, que deve
330 milhões de reais à Previdência! Além desses de
vedores, outras 920 empresas devem mais de 20 mi
lhões de reais.

O Governo pretende economizar, até 2011 , de
10 a 12 bilhões de reais. Se as quinze maiores empre
sas devedoras pagassem, arrecadaríamos este ano
6,7 bilhões de reais.

Quero pedir, desta tribuna, já que vários desses
devedores integram o Conselho de Desenvolvimento
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acima de tudo, protesta contra o fim da liberdade de não está desempenhando o seu papel na Nova Dutra,
comunicação. na CRT, na Rio-Teresópolis, na CONCER, na

Sr. Presidente, vamos insistir para que o Minis- Rio-Petrópolis e na Ponte SA
tério Público - neste momento aproveitamos para elo- Essa a denúncia que tinha a fazer.
giar sua atitude de instaurar processo contra o Sena- O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente,
dor - solucione o problema. Estamos aguardando a peço a palavra pela ordem.
decisão do inquérito da Polícia Federal para que a O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
Justiça, em última instância, coloque uma pá de cal V.Exa. a palavra.
sobre a questão e garanta a culpabilidade dos envol- O SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela
vidos nesse processo. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sra.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Bahia e Srs. Deputados, registro que 5 mil pessoas ocupa-
está de luto. Muitos comemoram, mas é uma come- ram as terras dos índios urueuwauwau, na região de
moração de fogo absolutamente brando, pois não tem Burareiro, no Estado de Rondônia.
brilho. Não há o que comemorar, quando um reinci- Essa ocupação ilegal vem causando transtor-
dente tem sua pena abrandada. Trata-se de alguém nos à região. Já foi solicitada à FUNAI e à Polícia Fe-
que cometeu, com outro Senador, crime de fraude no deral a extrusão dos invasores, a fim de que a paz rei-
painel do Senado Federal. Por reincidir no erro, não ne na região.
poderia ter sua pena abrandada nem a mão generosa Muito obrigado.
do Senado sobre sua cabeça. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-

Com que objetivo isso aconteceu? Não se sabe, cedo a palavra ao nobre Deputado Ivan Valente, pelo
mas, com certeza, foi uma seta no coração do Sena- PT.
do, que lamentavelmente abre mão de garantir o de
coro e ser abrigo da verdade.

Esse é o protesto que faço em nome do meu
Estado.

Parabenizo os Deputados Estaduais da Bahia
que não arriaram essa bandeira e toda a imprensa
democrática baiana, especialmente o jornal A Tarde,
prejudicado pelas perseguições do Senador Antonio
Carlos Magalhães e do seu grupo, mas que até hoje
não deixou de publicar a verdade. E com certeza con
tinuará agindo dessa forma.

Não desistiremos de buscar a punição para os
culpados dos grampos telefônicos na Bahia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Rei
naldo Betão.

O SR. REINALDO BETÃO (PL - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, quero, desta tribuna, fazer uma de
núncia: a Agência Nacional de Transportes Terres
tres, que fiscaliza as rodovias privatizadas no Brasil,
especialmente no Estado do Rio de Janeiro, não está
exercendo o seu papel, principalmente na BR-040,
sob a concessão da CONCER - dia 15 de maio faz
um ano que a ANTI não a fiscaliza. Essa rodovia ca
rece de comunicação, mas já está inserido no preço
do pedágio o socorro pelo Call Box.

Espero que a Casa tome alguma providência. O
órgão fiscalizador das rodovias privatizadas no Brasil
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Econômico e Social, que eles expliquem publicamen- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De-
te porque suas grandes empresas devem à Previdên- putada Miriam Reid, encarregado pela Mesa de enca-
cia - elas recorrem à Justiça com os melhores advo- minhar os pedidos de informação, posso afirmar nes-
gados do País para não pagar suas dívidas junto à te momento que já encaminhamos mais de 330 pedi-
Previdência - e se declarem impedidos de debater dos de informação, até mesmo ao Ministro da Previ-
sobre quem vai pagar a conta, se é o servidor público dência Social, a quem solicitamos a lista dos maiores
ou não. Isso não pode continuar. devedores.

Pedimos ao Ministro Ricardo Berzoini que publi- Todos os dados apresentados pelo nobre Depu-
casse a lista dos maiores devedores da Previdência. tado Ivan Valente já foram encaminhados ao Ministro
S.Exa. nos atendeu. Isso tem de ser divulgado pelos Berzoini, que se prontificou a nos mandar pela Inter-
meios de comunicação, para que possamos desmitifi- net a lista dos maiores devedores.
car o déficit e dizer que a seguridade social pode pa- A imprensa está dizendo que há até um Ministro
gar. Com essa atitude, a Câmara dos Deputados terá de Estado entre os maiores devedores. Portanto, es-
moral para pedir sacrifícios ao funcionalismo público, tamos esperando essa lista. Se ela existir - não sei se
que é constituído por pessoas remediadas. existe, foi o jornal que publicou a notícia -, deve ser

Temos de dialogar com a sociedade e eliminar divulgada pelo Ministro.
distorções, como o tempo de permanência no serviço A SRA. MIRIAM REID - Peço que a Casa apoie o
público. O teto de benefícios estipulado ainda é alto. Sr. Ministro na cobrança do pagamento dessa dívida.
Podemos baixá-lo. Os servidores têm de permanecer Sr. Presidente, também gostaria de fazer uma
mais tempo no serviço público. Não podemos deixar denúncia gravíssima. No Município de Serra, Espírito
que se joguem pobres contra remediados. Santo, professores estão sendo demitidos sob a ale-

A reforma da Previdência tem de incorporar as gação de que é inconstitucional o técnico-pedagogo
40 milhões de pessoas ao sistema e elevar o piso do manter dois vínculos empregatícios públicos. Gosta-
salário mínimo. Falta erradicar os sonegadores, que ria de requerer o apoio da Mesa para que seja desar-
não têm compromisso com o País e acabam decidin- quivada a PEC n° 488. Ela resolve definitivamente
do a vida de milhões de pessoas. É o capital financei- essa questão ao conceder a todo funcionário com
ro que deve pagar essa conta, porque foi ele que mais cargo de nível superior o direito de manter dois víncu-
obteve lucros durante todos esses anos, da mesma los empregatícios públicos.
forma que o mercado, que continua querendo deter- O SR. VIEIRA REIS -Sr. Presidente, peço a pa-
minar o destino do bolo da previdência complementar lavra pela ordem.
e ainda tomar posse da Previdência, para que ela se O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
torne privada. V.Exa. a palavra.

A Câmara dos Deputados precisa manifes- O SR. VIEIRA REIS (PMDB - RJ. Pela ordem.
tar-se. Quem deve à Previdência que pague. Não é Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
mais possível que se destinem bilhões de reais para Deputados, venho a esta tribuna registrar que na últi-
contratar os melhores advogados e, com isso, os de - ma segunda-feira, dia 5 de maio, comemoramos urna
vedores protelem o pagamento e sejam anistiados. data importante: o Dia Nacional das Comunicações.

A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a Esse dia não pode passar em branco, porque to-
palavra pela ordem. dos dependemos da comunicação. Na condição de

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Parlamentar e titular da Comissão de Ciência e Tec-
V.Exa. a palavra. nologia, Comunicação e Informática da Casa, desta-

A SRA. MIRJAM REJO (PSB - RJ. Pela ordem. co a importância do trabalho de todos os que estão
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, encami- engajados na área, por meio da imprensa falada, es-
nho requerimento à Mesa da Casa para que envie ao crita ou televisionada.
Ministro Ricardo Berzoini os dados e o documento É importante salientar que a comunicação tra-
apresentados pelo nobre Deputado Ivan Valente, a balha visando ao desenvolvimento social, econômico
fim de que S.Exa. venha cobrar dessas empresas o e político. Hoje, os avanços da sociedade estão dire-
pagamento do INSS. tamente vinculados à eficiência, à modernidade e ao

Não nos podemos omitir diante desses fatos. É profissionalismo da área.
preciso que se faça justiça no País, a começar pelo Quando falamos em comunicação, lembramos a
pagamento das dívidas. necessidade premente de buscar formas de permitir o
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acesso da tecnologia de comunicação ao maior nú- competência privativa para aprovação de processos
mero de pessoas, pois atualmente temos disponíveis sobre demarcação de terras indígenas.
a comunicação eletrônica, os Correios etc. O Senador eleito por Roraima deseja modificar

Aproveito a oportunidade para parabenizar to- a Carta Magna com o objetivo precípuo de permitir
dos os trabalhadores da comunicação. que as atribuições da Fundação Nacional do índio se-

Solicito, Sr. Presidente, que este pronunciamen- jam transferidas para uma instância política.
to seja divulgado pelos meios de comunicação da Repugnam a S.Exa. as garantias constituciona-
Casa. is de que as terras tradicionalmente ocupadas pelos

Obrigado. índios destinam-se à sua posse permanente, caben-
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A do-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos

sessão será prorrogada até que o último orador ins- rios e dos lagos nelas existentes.
crito faça uso da palavra. Em 1991, a Fundação Nacional do índio, sob a

O SR. ADELOR VIEIRA - Sr. Presidente, peço presidência do sertanista Sydney Possuelo, deu início
a palavra pela ordem. à hercúlea tarefa de extrusar da terra dos índios yano-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem mamis os garimpeiros que a haviam invadido, degra-
V.Exa. a palavra. dando o meio ambiente e vitimando seus imemoriais

O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB - SC. Pela or- ocupantes. E o Senador, hoje filiado ao PPS, investe
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, volto o contra a demarcação da área.
relógio vinte horas para falar sobre a Medida Provisó- Com a formalização da proposta de emenda à
ria n° 107, aprovada ontem. Constituição, pretende o Senador Mozarildo Caval-

Gostaria de aplaudir o Sr. Relator, Deputado canti, na realidade, reduzir a terra indígena yanoma-
Professor Luizinho, pela inclusão da categoria dos mi, para que possa, assim, abri-Ia à exploração de-
contabilistas e dos corretores de seguros. Lamento senfreada, que nenhum benefício econômico vai pro-
profundamente o fato de serem excluídos os presta- piciar ao Estado de Roraima e ao Brasil.
dores de serviço - a base de cálculo tributário da ca- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi criada
tegoria vai aumentar de 12% para 32%. recentemente nesta Casa uma frente parlamentar de

Esperamos que o Presidente da República não defesa dos direitos das populações indígenas, inicia-
seja contrário ao Parlamento, vetando a matéria apro- tiva fundamental, capaz de garantir a esses povos di-
vada ontem, acordada por todos. Dessa forma, o Go- versos a ampliação de sua luta e a defesa dos direitos
verno e a Casa terão credibilidade no encaminha- que constitucionalmente lhes cabem.
mento do processo das reformas tributária e previ- Eu, particularmente, apresentei, no dia 17 de
denciária. abril, projeto de lei que objetiva conferir aos procura-

Quero mais uma vez cumprimentar o Deputado dores jurídicos da Fundação Nacional do índio os
Professor Luizinho pelo esforço, pela compreensão e mesmos direitos usufruídos por lei pelos defensores
também pela inclusão dos contabilistas, dos correto- públicos.
res de seguros, lamentando a não-inclusão dos pres- Exatamente por isso, entendo que é tarefa da
tadores de serviços. Câmara dos Deputados estar alerta para impedir que,

Concluindo, Sr. Presidente, também faço coro em função de uma futura decisão do Senado Federal
com as Sras. Deputadas quanto à indicação das mu- que aprove a iniciativa do Senador governista no que
Iheres para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal tange às regras de demarcação de terras indígenas, o
Federal, uma vez que já conquistaram tantos espaços Brasil comprometa, mais uma vez, sua imagem pe-
até o momento. rante a comunidade internacional.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- É fundamental que todos aqueles que cultivam
cedo a palavra ao nobre Deputado Bismarck Maia, os bens maiores do humanismo - e que por isso res-
pelo PSDB. peitam os direitos das minorias - compreendam que

O SR. BISMARCK MAIA (PSDB - CE. Pronun- essa iniciativa, se aprovada, vai resultar, na prática,
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. na extinção da Fundação Nacional do índio.
Deputados, tramita no Senado Federal proposta de Não pode uma decisão que implica conheci-
emenda à Constituição de iniciativa do Senador Mo - mentos antropológicos e etnológicos ser transferida a
zarildo Cavalcanti, integrante da base de sustentação uma corte cujos objetivos maiores não se confundem
do Governo, com o objetivo de reservar àquela Casa com a tecnicidade, com a especialidade requerida ao
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longo do intrincado processo de demarcação de ter- O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
ras indígenas. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Reconheço que o Governo do Presidente Luiz Deputados, ficamos estarrecidos com a situação de
Inácio Lula da Silva, em matéria de meio ambiente, milhares de meninas brasileiras que estão perdendo
tomou há pouco uma decisão no mínimo contraditó- a sua infância trabalhando como empregadas domés-
ria, ao admitir, por decreto, a importação de pneus ticas.
usados. Recebemos na semana passada o Boletim In

Mas não quero crer que o Governo do PT esteja Loco, da Agência de Notícias dos Direitos da Infância
disposto a apoiar iniciativa desse quilate, que causará (ANDI). Nele estão listados os números que retratam
impacto extremamente negativo à imagem do Brasil esta triste realidade brasileira. Segundo o documento,
em toda a comunidade internacional que luta pelos di- mais de 502 mil meninas e adolescentes trabalham
reitos humanos e que se preocupa em impedir que ci- como domésticas em casas brasileiras, numa situa-
vilizações ancestrais desapareçam da face da Terra ção que precisa sair da invisibilidade.
em razão de interesses menores, mesquinhos. Desse contingente de meninas trabalhadoras

A proposta de emenda constitucional destina-se domésticas, 74% estão estudando de forma irregular,
a esvaziar o órgão responsável pela defesa dos direi- com alto índice de atraso escolar; 72% não conhecem
tos indígenas. Se aprovada essa iniciativa, será es- seus direitos; 55,5% não têm direito a férias; 64% re-
cancarada a terra dos yanomami aos garimpeiros, cebem menos de um salário mínimo e trabalham
aos madeireiros, aos negocistas de toda espécie. mais de 40 horas semanais; 21 % têm algum sintoma

Conclamo desde já à Câmara dos Deputados ou problema de saúde relacionado ao trabalho; e
para solidarizar-se de maneira apartidária e singela 14,9% já tiveram acidente de trabalho.
com os povos indígenas deste País, repudiando a ini- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados - pas-
ciativa, derrubando-a, destinando-a ao arquivo morto mem -, estas crianças e adolescentes não têm direi-
da história do Parlamento. to de brincar, porque em casa de terceiros precisam

Muito obrigado. cuidar de outras crianças ou têm de limpar a casa, la-
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem var e passar a roupa e cozinhar. A lista de tarefa é

a palavra, pela ordem, o Deputado Pastor Amarildo. grande, o que torna a jornada desumana. Está mais
O SR. PASTOR AMARILDO (PSB - TO. Pela or- do que na hora de trazer à tona esta discussão, a fim

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e de que a sociedade civil e o Poder Público passem a
Srs. Deputados, quero apresentar minhas condolên- desenvolver alternativas e políticas públicas para eli-
cias pessoais à família do Pastor José Brandão Porto, minar essa forma de exploração infanto-juvenil.
timoneiro da Assembléia de Deus no Estado de Go- A legislação afirma que o trabalho doméstico é
iás, fundador do Ministério da Assembléia de Deus proibido para menores de 16 anos, sendo que a partir
em Anápolis. dessa idade as adolescentes têm direito a Carteira de

O Pastor José Brandão Porto, que há quarenta Trabalho assinada, salário nunca inferior ao mínimo,
anos militava nesse Ministério, foi hoje para a eterni- repouso semanal remunerado, férias, 13° salário e
dade, deixando-nos um legado de vida de santifica- demais direitos previdenciários e trabalhistas. A lei
ção. Ele conseguiu fazer com que o Município de Aná- também proíbe o trabalho noturno, entre 22h e 5h, e
polis fosse o mais bem evangelizado de todo o Brasil. jornadas longas que dificultem o acesso à escola.

Minhas sinceras condolências à família enlutada. Aproveitamos o ensejo para lembrar que o dia
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - 27 de abril é dedicado anualmente à comemoração

Informo que o Presidente João Paulo Cunha pe- do Dia da Trabalhadora Doméstica. É urna data muito
diu-me para convocar sessão extraordinária para importante para a Federação Nacional das Trabalha-
amanhã às 9h, com Ordem do Dia, que começará im- doras Domésticas, que cumprimentamos na pessoa
preterivelmente às 10h30min. Às 14h teremos a ses- da sua presidenta Creuza Maria Oliveira.
são ordinária, também com Ordem do Dia. Pretende- Senhores, esperamos um olhar mais atento
mos limpar a pauta, votando as medidas provisórias. para esta grave situação em que se encontram as me-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- ninas brasileiras, na esperança de que as explora-
cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado João Gran- ções do trabalho infanto-juvenil sejam banidas defini-
dão. tivamente da nossa sociedade.

""h··,-,"'·,""'_,~,_~__..._·__•..'_~ ..,...._·__.._OlI_..._._. ,..._."' ....,_.._..._.._,._,__. ,
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Quero também comunicar à Casa que estamos 500 mil cabeças. A extração e o beneficiamento de
protocolando dois requerimentos, solicitando ao Mi - madeira são também destaques no setor econômico.
nistro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento infor- Embora não tenhamos os números exatos, há signifi-
mações a respeito do Decreto n° 4.680, sobre rotula- cativa movimentação financeira do garimpo de dia-
gem de produtos transgênicos e sobre a safra de mi- mante, atividade em curso na região antes mesmo do
lho transgênico. surgimento da vila que se transformaria em cidade.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que o meu dis- Juína foi no passado a principal produtora de di-
curso seja divulgado pelos órgãos de comunicação amantes comerciais do mundo e poderá reassumir
da Casa. essa posição, sendo que o Município será o pioneiro

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - do País na mineração de corpos quinberlísticos. Dia-
V.Exa. será atendido nos termos regimentais. gem e quinberlito são duas palavras que ainda não

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- conhecemos. Quinberlito é a rocha primária onde se
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Car- encontra o diamante. O nome é uma variação aportu-
los Abicalil. guesada da cidade de Kinberley, na África do Sul,

O SR. CARLOS ABICALlL (PT - MT. Pela or- onde é comum a presença desses corpos.
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- O diamante é o elemento químico carbono, em
te, Sras. e Srs. Deputados, no dia 9 de maio, o Municí- forma cristalizada sob efeito de elevadas temperatu-
pio de Juína, no Estado de Mato Grosso, completa 21 ras e altas pressões em profundidades nunca inferio-
anos de emancipação política e inicia um calendário res a 150 quilômetros da crosta terrestre. Numa lin-
de grandes comemorações pela data. guagem mais acessível, o quinberlito é a rocha que

A colonização de Juína se deu em 1974, quando se forma na superfície terrestre em conseqüência da
a CODEMATfoi convocada para construir, emconvê- erupção de um minúsculo vulcão. Pesquisas e o re-
nio com a Superintendência de Des~nvolvim~ntodo sultado prático da garimpagem não deixam dúvidas
Centro Oeste - SUDECO, a RodOVia AR-1, ligando sobre a qualidade do diamante de Juína.

Vilhena a Arip~~nã. .. _ . Anualmente, em agosto, o Município promove a
~al co~ven~~ pre~la a Implantaçao d~ uma ~~da- exposição agropecuária EXPOJU, cujo ponto alto é a

de. Feita a Identlflcaçao das terras de maior fertlllda- Festa do Peão evento que integra o Circuito Nacional
de, surgiu então o Projeto Juína. de Rodeios. '

Assim, o distrito de Juína, à margem da Rodovia Apesar das riquezas Sr Presidente Sras e Srs
MT-170, foi criado em julho de 1979 e instalado em 1° ,.' . ,..
d d O N d

· d . d 982 f . Deputados, JUlnaalnda sofre com a falta de estrutura. Oe agosto e 198. o la 9 e maio e 1 OI san-. . _ .
. d L' ° 4 456 '. - aCirramento das chuvas e a situaçao cada vez mais pre-clona a a el n . , que promoveu a emanclpaçao , . .

I't' d J' d M .,. dA' - S cana das estradas e pontes ameaçam o abastecimentopo I Ica e uma o unlclplo e npuana. eu nome ,...
, f •. R' J' M" fi t d J com produtos de pnmelra necessidade, como ahrnen-e re erencla ao 10 uma- trIm, a uen e o uruena, ",. _, . , .
da Bacia Amazônica. A população, que já era de apro- tos, remédiOS .: 0100 diesel ~o so no MunlClplO, m~s
ximadamente 13 mil habitantes, festejou a criação. em ~oda a reglao. A recuperaçao das estradas e_os In-

Juína é hoje uma cidade jovem, que oferece mu- vestlmentos dos Governos F~eral e Esta~_ual sao um
itas oportunidades devido às suas grandes potenciali- dos fator~s para o desenvolVimento da rega0. .
dades em agricultura, pecuária, extração de madeira , . ASSim, a~ tem~ em que sauda~os, por Inter-
e diamantes. Localizada na região noroeste de Mato medlo do Prefeito A~lr Peruz~o, do Part.ldo d?~ Traba.-
Grosso, na Bacia Amazônica, tem área de 26 mil qui- Ihadores, a populaçao de JUlna pelo anlversano da CI-
lômetros quadrados, superior à do Estado de Sergipe. dade que hoje alcança sua maioridade, pedimos ao
A cidade fica a 725 quilômetros de Cuiabá - destes, Governo Federal, especialmente ao Sr. Ministro dos
340 quilômetros não têm pavimentação. A população Transportes, Anderson Adauto, que volte os olhos
é de 38 mil habitantes - dos quais, 24 mil são eleito- para essa região de Mato Grosso, que, com todo o po-
res. Quase 40% de sua superfície estão sob tutela da tencial de desenvolvimento, necessita de estradas
FUNAI e pertencem às etnias indígenas enauenena- condizentes para possibilitar o trânsito de seus habi-
uê e cinta-larga. tantes e de quantos queiram conhecê-Ia ou para lá se

Sendo a décima cidade de Mato Grosso em po- deslocar, contribuindo com o seu progresso e o esco-
pulação (IBGE 2000), é também a décima em econo- amento de suas riquezas.
mia, calcada na pecuária, com um rebanho superior a Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta tividade foi muito baixa. Sem produzir, como vai plan-
Presidência informa que o Presidente João Paulo Cu- tar outra vez?
nha nos convocou para votar nas segundas, terças, Mal começou a seca e ela já destruiu pequenas
quartas, quintas e sextas-feiras. De acordo com a pro- lavouras, provocando filas nas bicas d'água, num tris-
dução da semana, S.Exa. poderá nos dispensar de te espetáculo de aviltamento da cidadania. Desde ja-
votar na sexta-feira. neiro, são 67 cidades em estado de calamidade. A si-

Amanhã vamos ter duas sessões: uma extraor- tuação, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se já
dinária, às 9h, e outra ordinária, às 14h. Se a extraor- por si se delineia sob todos os aspectos alarmante,
dinária for produtiva, poderemos pedir ao Presidente muito mais preocupa agora, por se tratar de área
João Paulo Cunha que a sessão da sexta-feira não onde, historicamente, a seca representa o grande fla-
seja realizada. gelo social.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- Se.rá,. assim, i~evitável q~e ~s ~op~lações locai~
cedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado lsa- - na malona sobreVivendo no limite Infenor da capacl-
ías Silvestre. " dade de suportar a tragédia humana da fome, da des-

O SR. ISAíAS SILVESTRE (PSB _ MG. Pela or- nutrição, do d~sa~paro ~overnam~ntal, em especial
. .. . no que tange a saude e a educaçao - tenham forte-

demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Preslden- t f t d ' . . b d d'
S S D d

· .. men e a e a a a precansslma economia, asea a 1-
te, raso e rs. eputados, friJo-me neste momento t d t t . It sob t d, . _ . . re a e prepon eran emen e na agncu ura, re u o
ao Plenano tomado de enorme preoc~paçao. S~llClto a a ricultura familiar de subsistência.
aos nobres colegas da bancada de Minas Gerais es- g M t S P 'd t' ,
pecial atenção. Quero me referir especificamente ao as a na ure,z~, r. resl en e, ~ 0_ que e, com
V I d J l h h M" _.. sua carga de tragedla e alento, destrUlçao e beleza,

a e o eqUlIn on .~.. ,lnelrOS e nao ~lnelrOS, o~ que se alternam num determinismo do qual não se
que conhecem a reglao Ja podem antecipar os motl- f N- f B'I' - f.. oge. ao se oge no raSI, assim como nao se oge
vos,~ue .~qUl me trazem: as Ime~sas, as dolorosas, as em nenhuma parte do mundo _ vez por outra temos
cruels dlflculdad~s de seus habitantes. . . notícia de furacões, terremotos, nevascas e demais

Luta e sofnmento seculares c~nstituem a tnste intempéries em algum lugar. Ocorre que os países
marca daquele povo. No entanto, mais do que nun~, desenvolvidos sabem como lidar com as agruras do
neste momento, tendem a se agravar em face do cll- lima ao passo que no Brasil sempre faltou a vontade
~a, já d~ há?ito impiedo~: e agora deixando antever ~Iíti~a de realmente superá-Ias.
p~ores dias ainda, nos proxlmos meses. Vel~a conh~- Diante disso nobres colegas é preciso desta-
clda dos moradores do Vale, a seca anuncia-se tern- ... '. . ' __

I t It d d t - h d f' it' , . car algumas iniCiativas que, se SOZinhas nao vao erra-
ve es e ano, resu a o a es açao c uvosa e IC ana. d' I ' . d" - b

M I d '00 d h R J Icar o ma , no mlnlmo atestam uma Isposlçao as-
. . a encerra o o pe~1 o as c uvas, o I~ e- tante sintomática. Entre elas, a iniciativa sumamente

qUlt~nhonha apres~nta hOJe o m.esmo volume de agua inovadora da Prefeitura Municipal de Araçuaí, que
hab~tualment~ reglstr~do no .mes,~e setem?ro, quan- aposta na cultura regional como forma de aplacar
do fica reduzido ao ~Ivel mais cntlco, em Virtude dos este que é o pior, o mais perverso dos efeitos da seca:
longos meses de estiagem. a fome.

De aco~d~ ~om o Centr.o de Pre~isão do Temp? Juntamente com o Instituto Telemig Celular e a
e Estudos ~~Imatlcos, do I~stl..uto Na~lon~l?e P~sqUl- Federação das Indústrias de Minas Gerais, foi criado
sas Espaciais, este ano o Indlce ~I.uvlometnco fOI pelo o Projeto Tá na Mesa, cuja principal ação consiste em
menos 25% menor do que o venflcado entre outubro levar o grupo Ponto de Partida e o coral Os Meninos
e março. Registrou-se precipitação média de 600 milí- de Araçuaí para apresentações em todo o País. Os re-
metros, quando o normal é de 800 milímetros. Em al- cursos arrecadados serão destinados ao Programa
guns Municípios choveu pouco mais que metade da Fome Zero, tanto nos Municípios que os receberem
média histórica. quanto em Araçuaí. E o Tá na Mesa não se restringe a

Além da falta de chuva, as precipitações ocorre- isso. Ele prevê também a formação de hortas coleti-
ram todas ou quase todas de uma vez, em quinze vas e de um sistema de armazenagem de água.
dias apenas, na segunda quinzena do mês de janeiro, Outro exemplo é o de Itinga, onde uma rede de
o que, no lugar de favorecer, prejudicou bastante a solidariedade foi instalada. No momento, a Prefeitura
atividade agrícola. negocia com a comunidade israelita de São Paulo

O produtor começou a plantar em setembro e apoio para projetos de irrigação agrícola, além de aju-
outubro, e não choveu. Plantou de novo, mas a produ- da emergencial para a contratação de cami-
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nhões-pipa e caixas d'água a serem destinadas à como Deputado Federal legitimamente eleito pelo
zona rural. meu Estado, de permanecer em Comissão Temática

São iniciativas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- onde possa exercer o meu trabalho parlamentar.
putados, nobres colegas, que não excluem de todo o O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
assistencialismo, porque ele é necessário, infelizmen- Presidência recebe a questão de ordem de VExa. e a
te, em circunstâncias graves como a atual. Mesmo encaminhará ao Presidente da Casa, Deputado João
isoladas, atitudes desse tipo sinalizam para uma ad- Paulo Cunha, para decisão. S.Exa. lhe dará a respos-
mirável conscientização no sentido de promover ta posteriormente.
transformações verdadeiras. O SR. OSMÂNIO PEREIRA - Sr. Presidente,

O grande desafio do Presidente da República, e peço a palavra para uma questão de ordem.
que ele próprio anuncia como a principal bandeira de O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
seu Governo, diz respeito ao combate à fome. E a VExa. a palavra.
fome est~_ali, mais perto do que se ~magina. S.Exa. O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSDB - MG. Qu-
teve ocaslao d~ !azer.e~sa constataçao qua~do atr~- estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
~essou, co~ ~an?s Mlnlstro~, um trecho do RIO JeqUl- dente, minha questão de ordem é na mesma direção
tlnhonha, dlmlnuldo quase a metade. da questão de ordem apresentada pelo nobre Depu-

Combater a fome exige mais do que programas tado Salvador Zimbaldi.
de curto prazo. Exi~~ pol!ticas sociais adequ~das, in- Estou apresentando requerimento à Mesa para
fra-es~rutura. e moblhzaçao ger~l, porque só ISSO r:s- resgatar os meus direitos, porque o dispositivo do Re-
gatara um dia a~ enorm~s deSigualdades da Naçao. gimento Interno assegura até àquele que não tem

Era o que tinha a dizer. partido o direito de pertencer a uma Comissão.
Muito obrigado. Sr. Presidente, repudio todas as insinuações do
O SR. SALVADOR ZIMBALDI- Sr. Presidente, nosso Líder Jutahy Junior ou qualquer acusação feita

peço a palavra para uma questão de ordem. a mim e ao meu companheiro Salvador Zimbaldi. O
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem que queremos é trabalhar não para um Líder ou para

VExa. a palavra. um partido, mas para o bem do Brasil. E vamos conti-
O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP Qu- nuar votando as reformas e tudo o que for de interes-

estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- se para o nosso País.
dente, minha questão de ordem está embasada no Muito obrigado.
art. 26, § 3°, do Regimento Interno da Casa. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Da

"Art.26 mesma forma, a Presidência recebe a questão de or-
§ 30 Ao Deputado, salvo se membro da dem de VExa. e a encaminha ao Presidente da Casa,

Mesa, será sempre assegurado o direito de Deputado João Paulo Cunha, que posteriormente lhe
integrar, como titular, pelo menos uma Co- dará uma resposta.
missão, ainda que sem legenda partidária O SR. WELlNTON FAGUNDES - Sr. Presiden-
ou quando esta não possa concorrer às va- te, peço a palavra pela ordem.
gas existentes pelo cálculo da proporcionali- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
dade". VExa. a palavra.

Sr. Presidente, essa questão de ordem é devido O SR. WELlNTON FAGUNDES (PL - MT. Pela
a uma decisão da Liderança do PSDB, que, de forma ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
arbitrária, totalitária, no dia de ontem comunicou à Sras. e Srs. Deputados, tenho a grata satisfação de
Mesa da Câmara dos Deputados a minha exclusão e comunicar a esta Casa a realização do 7° Congresso
a do Deputado Osmânio Pereira das duas Comissões Ordinário da Confederação Geral dos Trabalhadores
a que pertencemos, como titular e como suplente. - CGT, cuja abertura acontece nesta data, 7 de maio,
Para mim se trata de vingança barata, da parte do em Praia Grande, no Estado de São Paulo.
nosso Líder, Deputado Jutahy Junior, de forma a nos A CGT é a mais antiga entre as centrais sindica-
retaliar. S.Exa. alega que o ato refere-se às votações, is brasileiras, e esse congresso, que se realiza trienal-
mas são questões pessoais em virtude de termos dito mente, acontece num dos momentos mais importan-
que ele não havia cumprido determinado acordo. tes da história do País, pois estamos na expectativa

Recorro a VExa., Sr. Presidente, por meio deste de importantes mudanças estruturais. A CGT tem
requerimento, a fim de que garanta o meu direito, participado das discussões, com condições de influ-
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enciar nas decisões, no âmbito do Poder Executivo, e mercados é, em grande parte, conseqüência da pres-
de apoiar o Congresso Nacional, oferecendo suges- são exercida pelos grandes oligopólios. Nos setores
tões que poderão servir de base para os debates par- que mais obedecem esse domínio, como produtos de
lamentares. higiene e limpeza, há aumentos que superam em mu-

As reformas que a CGT defende são necessári- ito os índices inflacionários medidos pelo IPCA, divul-
as e inadiáveis. Portanto, tem enfrentado essas dis- gados pelo IBGE. Como na fabricação de detergen-
cussões, colocando as razões e as propostas do mo- tes, sabonetes, cremes dentais e outros produtos da
vimento sindical cegetista em todas as instâncias e linha não há influência de fatores sazonais que alte-
oportunidades que surgem. Daí reafirmarmos a im- ram a produção agropecuária, a conclusão óbvia é
portância e a oportunidade da realização do 7° Con - que predominam a exploração e a especulação - am-
gresso Ordinário da CGT bas, práticas qualificadas como crime contra a econo-

Esse congresso discutirá e deliberará sobre os mia popular.
temas dos quais os sindicalistas da CGT têm bastan- Por que razão, Sr. Presidente, não se age para
te conhecimento, cujos resultados, temos certeza, se- impedir tal prática? Se a legislação penal para os cri-
rão extremamente proveitosos para as entidades sin- mes financeiros fosse aplicada, a população sentiria
dicais e, conseqüentemente, para todos os trabalha- imediatamente alívio no bolso.
dores representados pela Confederação Geral dos O feijão, o tomate, a cebola, o chuchu ou outros
Trabalhadores. produtos agrícolas que têm sido apontados como vi-

Queremos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- lões da inflação, os produtos oligopolizados escapam
dos, desejar aos dirigentes nacionais da CGT, nas deliberadamente dessa classificação. Não se tem no-
pessoas do seu Presidente, Antônio Carlos dos Reis tícia de que, a despeito de se registrarem aumentos
(Salim), e de Canindé Pegado, Secretário-Geral, vo- muito acima dos índices inflacionários, tenham rece-
tos de pleno sucesso pela organização e realização bido a culpa pela progressão inflacionária, talvez pelo
desse importante evento, que reúne novecentos diri- fato de o poder dos oligopólios ser semelhante ao dos
gentes sindicais de todos os Estados brasileiros, filia- bancos, o setor mais privilegiado da economia do
dos à combativa Confederação Geral dos Trabalha- País, invulnerável em qualquer crise.
dores. Com os salários engessados e o desemprego

Aproveito a oportunidade para também, da mes- mantendo ritmo de crescimento em algumas regiões
ma forma que o Deputado Carlos Abicalil o fez, regis- do País, ou pelo menos mostrando-se estável, a con-
trar o aniversário da cidade de Juína. Portanto, apen- seqüência óbvia é o desequilíbrio do orçamento fami-
so ao meu pronunciamento as palavras do Deputado liar. Sem ter como multiplicar os salários, as famílias
Carlos Abicalil. passam a restringir o mixde compras em até 30%. Se

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e a massa salarial não se amplia, o varejo vende menos
Srs. Deputados. e a arrecadação de impostos, que onera a cadeia pro-

Muito obrigado. dutiva, conseqüentemente se torna menor.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- A indústria, principalmente de setores oligopoli-

cedo a palavra ao nobre Deputado Claudio Cajado, zados, pode resistir a uma queda de comercialização
pelo PFL. de seus produtos, assim como as grandes redes su-

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Sem revi- permercadistas. Mas os pequenos mercados, que
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- ainda representam alternativa para a população mais
dos, ocupo a tribuna nesta noite para expressar a mi- pobre, vêem-se pressionados e num beco sem saída.
nha grande preocupação com a numerosa massa de Se resistirem aos preços das indústrias oligopoliza-
trabalhadores assalariados, que é predominante em das, ficarão sem abastecimento; se cederem aos
nosso País. A cada dia que passa, vêem o seu salário seus caprichos, não terão clientes com poder de com-
valer menos, com a freqüente alta dos preços - não pra para suportar o repasse dos aumentos.
somente dos produtos agrícolas que compõem a ces- É por todos esses motivos que trago aos meus
ta básica, mas também dos produtos das indústrias nobres pares esta minha preocupação com a sofrida
oligopolizadas. classe do trabalhador assalariado, com as donas de

Quero chamar a atenção dos nobres pares para casa e com todos aqueles que estão à mercê desse
esses produtos. A indústria varejista tem denunciado abuso de poder praticado pelas grandes indústrias
que a alta dos preços vista nas prateleiras dos super- oligopolizadas e pelos supermercados.

,-------_......._...._,;........_,--" ..,..-......,._..,.,~,......_~--,--_ ..._"'----------"'~



Durante o discurso do Sr. Antônio Car
los Magalhães Neto, o Sr. Inocêncio Olivei
ra, 10 Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. João
Paulo Cunha, Presidente.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fruto
bom não cai longe do pé.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É
verdade.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Quero cum
primentar o grande Parlamentar Antônio Carlos Ma
galhães Neto. S.Exa. está mostrando a estirpe e a tra
dição da família.

Parabéns, Deputado! V.Exa. está acrescentan
do muita inteligência, talento e experiência a esta
Casa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Maga
lhães, pelo PFL.

O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, algumas vezes aqui estivemos alertando os
Parlamentares desta Casa para o fato de que não po
deríamos transigir na luta pelo salário mínimo de 100
dólares - uma bandeira do Senador Antonio Carlos
Magalhães e deste Parlamento -, que dê condições
ao trabalhador de manter sua família com dignidade.

Venho a esta tribuna extremamente à vontade
para dizer a V.Exas. que, enquanto lutamos pelo salá-
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Espero que, juntamente com os órgãos de fisca- É evidente que os baianos estão atentos. Não
lização do Governo Federal, coloquemos em prática a será aceito nenhum tipo de atitude que caracterize
extensa e eficaz legislação que regulamenta e prote- perseguição ou ódio político, principalmente por parte
ge não só nossa economia, mas principalmente a d: Parlamentares baianos da base d~ Governo que
dona de casa e o pai de família mais pobre da nossa nao querem o progresso e o desenvolvlment~ ~o ~eu
classe social. Estado. Estamos atentos para cobrar e reiVindicar.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Esta, si~, é a preocup~ção do P?Vo baiano~
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Con- Nos, do PFL, partido que da. sustentaçao ao Go-

cedo a alavra ao nobre Deputado Antônio Carlos vernador Paulo So~o, vamos continuar batalha~do .por
y " . esses recursos. Nao estamos falando de partldanza-

Magalhaes Neto, que usara tambem o tempo destlna- - . d t nd' t 'Ih d idad-
d P

'd d F t L'b I çao, mas sim e a e Imen o a ml ares e c aos.o ao artl o a ren e I era. .,
O SR ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES Sr. Presidente, o povo bala.~ espera que, ~e fato, a

. . _ . esperança vença o medo; que jamais predomine esse
NETO (PFL - BA. Sem revlsao do orador.) - ~r. Presl- medo, que ainda está latente, devido ao ódio de poucos
dente, Sras. e Srs. Deputados, fala-se muito nesta em detrimento do desenvolvimento de muitos.
Casa da Bahia e do seu povo. Muito obrigado.

Pois bem. Quero neste momento falar sobre o
povo baiano e a preocupação da grande maioria dos
cidadãos do meu Estado.

O povo baiano está preocupado com a liberação
de recursos para a recuperação de 48% de sua malha
rodoviária federal, considerada totalmente destruída.

O povo baiano está preocupado com a liberação
de recursos para a área da saúde, a fim de que o nos
so teto de verbas no SUS seja equiparado ao de Esta
dos que prestam atendimentos com a mesma quali
dade dos nossos e em igual quantidade.

O povo baiano está preocupado com a liberação
de recursos para a área da educação, a fim de que se
compensem as sucessivas perdas com o FUNDEF e
se corrija essa grande e histórica injustiça com a Ba
hia, um dos poucos Estados com a aquela dimensão
que possui apenas uma universidade federal.

O povo baiano está preocupado com a liberação
de recursos para a conclusão do metrô, a mais importan
te obra em desenvolvimento de Salvador, Capital do nos
so Estado, nos últimos anos. Os recursos, que já estão
alocados, dependem apenas da liberação do Executivo
Federal.

O povo baiano está preocupado com a liberação
de recursos para a terceira etapa do Programa Luz no
Campo, que leva energia elétrica ao homem mais po
bre do interior do Estado.

O povo baiano está preocupado com a liberação
de recursos para a área de saneamento básico. Mui
tas ações que vão beneficiar os mais carentes depen
dem desses recursos.

Sr. Presidente, apesar de todas essas preocu
pações, ainda há motivos para continuarmos a acre
ditar no Presidente Lula. A minha esperança e a de to
dos os baianos ainda não acabaram.
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rio mínimo de 100 dólares, o Governo da Bahia esta- casos de excepcionalidade a viagem de Congressis-
beleceu o salário mínimo de 312 reais aos funcionári- tas aos países em que há risco de contágio da Sín-
os públicos. drome Respiratória Aguda Grave - SARS. Tal proces-

É assim, Sras. e Srs. Deputados, que adminis- so não só protege os Parlamentares desta Casa
tramos nosso Estado. Tudo isso graças a trabalho de como também toda a comunidade que trabalha no
longo tempo, que começou com o ajuste das contas Congresso Nacional.
públicas, em 1991, com o então Governador Antonio Os funcionários, os representantes da imprensa
Carlos Magalhães; em seguida, Paulo Souto gover- e todos os que aqui trabalham correm o risco direto
nou com maestria; posteriormente, César Borges; e ou indireto de ter sacrificada a saúde por conta da dis-
hoje, novamente, Paulo Souto está no comando do seminação da enfermidade que está presente no ex-
Governo da Bahia. terior, porque alguns Parlamentares, inadvertidamen-

Os baianos têm condição de dizer que em seu te, podem tomar contato com o vírus transmissor da
Estado o servidor público é respeitado, porque o me- doença.
nor salário pago é de 312 reais. Acrescente-se a isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, anuncio
Sras. e Srs. Deputados, vários outros ganhos que per- também, na qualidade de Vice-Líder do PDT, que hoje
mitem aos Deputados baianos usar esta tribuna para começamos a realizar o debate acerca das reformas.
dizer ao Brasil que a Bahia é bem governada. A maioria do nosso partido, de forma absoluta, não se

É nessa vertente, Sr. Presidente, que estamos nega a discutir ambas as reformas, com o foco princi-
aqui a olhar alguns Deputados que não têm consciên- pai na reforma da Previdência Social.
cia da necessidade do povo baiano e que, em vez de Começamos informando que o PDT, através da
se unir a nós na luta pela melhoria da qualidade de sua página na Internet, quer receber todas as contri-
vida e das estruturas da Bahia, querem criticar o Go- buições que a sociedade brasileira possa dar para o
vemo baiano e denegrir a sua imagem. Mas o povo debate das questões, democratizando assim o aces-
baiano não aceita tal atitude. Ele está feliz e em esta- so às informações.
do de graça, porque o seu comandante dá ao Estado Trago o exemplo que nos foi apresentado. Tra-
estatura digna e também confiança aos seus Parla- ta-se de artigo de Érica Paula Barcha Correia, profes-
mentares para usar esta tribuna e mostrar ao País sora de pós-graduação, Doutora de Direito Previden-
que estamos no caminho certo. ciário da PUC de São Paulo. A autora estabelece c1a-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos à ramente os aspectos históricos do déficit orçamentá-
vontade para dizer que a Bahia dá ao Brasil um exemplo rio da Previdência Social. Cita a utilização do orça-
de como tratar corretamente o servidor público. mento da Previdência Social no passado - os brasilei-

Muito obrigado. ros não podem deixar de recordar tais fatos - para
O SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Concedo a construção das usinas nucleares de Angra I e Angra

palavra ao Deputado Dr. Hélio, pelo PDT, por cinco 11, da Transamazânica e da cidade de Brasília.
minutos. No artigo, a professora nos remete a algumas si-

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do tuações de nossa responsabilidade, quando observa
orador.) - Sr. Presidente, antes de iniciar a minha fala, que, no art. 167 da Constituição Federal de 1988, é
desejo pleno restabelecimento a sua filha recém-ope- vedada a utilização, sem autorização legislativa espe-
rada. cífica, de recursos dos orçamento fiscal e da seguri-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, encami- dade social para suprir as necessidades e cobrir o dé-
nho à Mesa duas sugestões e conto com o apoio do ficit de outras áreas. Ela diz claramente que foram reti-
Deputado Inocêncio Oliveira, na condição de médico. rados do caixa da seguridade social, em dois meses-

A primeira é sobre a antecipação da vacina con- novembro e dezembro de 2002 -, mais de 5 bilhões e
tra pneumonia e contra gripe para todos os que traba- 70 milhões de reais, de acordo com publicações do
Iham nesta Casa, porque somos um grupo de risco. Diário Oficial da União.
Portanto, ao antecipar a vacinação para o início do in- Citarei alguns exemplos.
vemo, faríamos trabalho de prevenção adequado O decreto de 8 de novembro de 2002 destina
para todos os que trabalham nesta Casa: Deputados, aos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento,
funcionários etc. Indústria e Comércio Exterior, do Planejamento,

A segunda proposta é que o Presidente da Câ- Orçamento e Gestão 74 milhões, 386 mil e 185 reais
mara dos Deputados e a Mesa autorizem apenas em de transferências aos Estados, ao Distrito Federal e



"Art. 55. Perderá o mandato o Deputa
do ou Senador:

V - quando o decretar a Justiça Eleito
ral, nos casos previstos nesta Constituição;"

Sr. Presidente, solicito que os casos sejam rea
bertos, desta vez com a participação da Polícia Fede
ral. Solicito também ao Conselho de Defesa dos Direi
tos da Pessoa Humana e à Secretaria Nacional dos
Direitos Humanos que marquem data para que uma
comissão visite o Maranhão e acompanhe a investiga
ção desses crimes que envergonham aquele Estado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
licito a atenção das Sras. e Srs. Deputados presentes
na Casa para as seguintes decisões: primeiro, fica
anulado o ato da Presidência que criou a Comissão
de Sindicância para examinar os Ofícios nO 200 e n°
202 do Tribunal Regional do Acre, que tratam da per
da do mandato do Deputado Narciso Mendes.

Em segundo lugar, o art. 55 da Constituição Fe
deral estabelece:

O § 3° do mesmo artigo diz que, na hipótese
acima prevista, a perda será declarada pela Mesa,
assegurada ampla defesa.

A Presidência recebeu comunicação do Tribunal
Regional Eleitoral do Acre no sentido da decretação
da perda do mandato do Deputado Narciso Mendes
por meio dos Ofícios n° 200 e nO 202, datados de 9 e
10 de abril de 2003.

De pronto, a Presidência solicitou parecer do 2°
Vice-Presidente e Corregedor da Casa, Deputado
Luiz Piauhylino, a respeito da matéria. O parecer foi
dado após o prazo de cinco sessões, assegurada a
ampla defesa e tendo o Deputado Narciso Mendes
efetivamente exercitado esse direito.
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aos Municípios; a Lei n° 10.572, de 25 de novembro emascular o adolescente Welson Frazão, crime ocor-
de 2002, retirou mais de 677 milhões da seguridade rido em 8 de outubro de 2001.
social, em favor do Ministério dos Transportes, crédito Welson integra a lista dos 22 meninos emascu-
suplementar; a Lei n° 10.576 retirou mais de 142 mi- lados no Maranhão. Até hoje, infelizmente, não houve
Ihões da educação e da saúde para os Ministérios; o solução para esses casos. A situação precária em
decreto de 2 de dezembro de 2002 abriu para a segu- que se encontra a segurança pública no Estado não
ridade social do Ministério da Ciência e Tecnologia permite investigar e julgar de forma adequada os cri-
crédito no valor de 20 milhões de reais, e assim por di- mes que ocorrem.
ante. Nossa preocupação com o assassinato desses

Temos um elenco de medidas que resultam em meninos demonstra, acima de tudo, que a Justiça não
mais de 5 bilhões e 70 milhões de reais retirados da tem conseguido julgar e punir aqueles que vêm come-
Previdência Social. Tais débitos contrariam o texto do tendo esses crimes hediondos, da mesma forma que
art. 167 da Constituição Federal. a Polícia não tem conseguido investigá-los. São 22

A professora coloca as seguintes questões: o casos ocorridos entre 1991 e 2002. Até agora, os acu-
atual Governo, efetivamente, tem controle sobre essa sados que foram a julgamento conseguiram absolvi-
situação? Estaremos cumprindo o nosso dever, daqui ção.
em diante, de não retirar da receita da Previdência
Social verba para outros Ministérios, a não ser para a
seguridade social e para os aposentados?

Vamos apresentar tais inquietudes ao Sr. Minis
tro Berzoini, abrir diálogo verdadeiro e aprofun
dar-nos nos tópicos principais que apontam para cor
tes importantes nos benefícios dos aposentados e
pensionistas. Queremos estar perfeitamente consci
entes de que o déficit da Previdência, neste País, nos
anos de 1990, era de cerca de 19 bilhões de reais, e
hoje alcança quase 80 bilhões de reais. Tais números
não podem ser gerados em cima do desvio de recei
tas da Previdência Social, em confronto com o que
rege o art. 167 da Constituição Federal.

Sr. Presidente, estaremos aqui todas as sema
nas recebendo uma série de subsídios da sociedade
brasileira, como esse artigo da Profa. Érica, para que
possamos nos aprofundar no assunto e votar consci
entemente, no sentido de fazer o melhor para o povo
e, acima de tudo, para a Nação brasileira.

Os Deputados do PDT abrem seus endereços
eletrônicos - o meu é dep.dr.helio@camara.gov.br-
para receber as contribuições da sociedade, como
esse texto da professora da PUC de São Paulo, a fim
de que possamos votar com consciência a favor do
País.

A SRA. TEREZINHA FERNANDES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. TEREZINHA FERNANDES (PT - MA.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, quero falar sobre uma notícia que a imprensa ma
ranhense divulgou ontem. Trata-se do julgamento do
Sr. Washington Luís, acusado de violentar, asfixiar e



"Prometo manter, defender e cumprir a constitu
ição, observar as leis, promover o bem Geral do povo
Brasileiro e sustentar a União, a Integridade e a Inde
pendência do Brasil".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
claro empossado o Sr. João Tota Soares de Figueirê
do. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
licito aos órgãos técnicos da Casa que substituam, na
lista dos Deputados do Acre, o nome do Deputado
Narciso Mendes pelo nome do Deputado João Tota.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

Dando cumprimento à decisão da Justiça Elei
toral, do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, esta
Presidência declara a perda do mandato do Deputa
do Narciso Mendes, do PP do Acre, ad referendum
da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sras. e Srs. Deputados, encontra-se presente o Sr.
João Tota Soares de Figueirêdo, representante do
Estado do Acre, eleito pela coligação
PMDB/PSDB/PPB, que tomará posse em virtude do
afastamento definitivo do Sr. Narciso Mendes pela
Justiça Eleitoral. Convido S.Exa. a prestar o compro
misso regimental, com o Plenário e as galerias de pé.

(Comparece à Mesa o Sr. João Tota
Soares Figueirêdo e presta o seguinte com
promisso):
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A Mesa reuniu-se no dia 30 de abril para exami- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
nar o parecer, tendo o Sr. Deputado Severino Caval- VExa. a palavra.
canti, 2° Secretário, solicitado vista do parecer. O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela

O art. 15, parágrafo único, do Regimento Inter-ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cum-
no, após fixar as atribuições da Mesa Diretora, esta- primento VExa pelo gesto grande e corajoso. VExa.
belece: enfrentou dificuldades na Mesa, que estava presa a

"Art.15. um procedimento político e queria discutir o mérito da
Parágrafo único. Em caso de matéria decisão que o Judiciário já havia tomado. VExa. toma

inadiável, poderá o Presidente, ou quem o decisão correta, ad referendum da Mesa.
estiver substituindo, decidir, ad referendum Sempre levantei minha voz na Casa contra a
da Mesa, sobre assunto de competência cassação de Parlamentar por Parlamentar. Quando
desta". um Deputado investiga o outro, permeiam a investiga-

Diz ainda o Regimento, no art. 17: ção idiossincrasias pessoais, partidárias e ideológi
cas.lsso sempre ocorre.

"Art. 17. São atribuições do Presidente, Tenho vinte anos de mandato e acompanhei al-
além das que estão expressas neste Regi- gumas CPls. Nelas há diferentes rancores regionais:
mento ou decorram da natureza de suas vermelho contra branco; esquerda contra direita; cen-
funções e prerrogativas: tro contra centro-esquerda. Isso existe na Casa.

VI..................... A cassação do Deputado Narciso Mendes não
a) deliberar, ad referendum da Mesa, foi feita pela Casa, por um Deputado ou por urna CPI.

nos termos do parágrafo único do art. 15;" Não há rancor regional, não há enfrentamento ideoló
gico, não há investigação.

Trata-se de decisão da Justiça Eleitoral, confir
mada pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Supremo
Tribunal Federal. Não há mais o que discutir. Ele tem
cinco sessões para se defender, apenas para se apli
car administrativamente o Regimento Interno, porque
a decisão de mérito quanto à anulação da diplomação
foi confirmada nas Justiças de 1°, 2° e 3° graus.

Não há envolvimento parlamentar nessa anula
ção. Não há ódios. Não há diferenças regionais, ideo
lógicas ou políticas, mesmo porque o Deputado João
Tota, que o sucede, é do mesmo partido. Esse Parla
mentar, que foi aplaudido aqui, é grande companheiro
de Legislaturas anteriores, homem honrado e sério,
que sempre representou bem o povo do Acre e é do
mesmo partido do Deputado Narciso Mendes.

Sr. Presidente, ao tornar essa atitude, VExa.
não está cassando ninguém, e sim aplicando a Cons
tituição e a lei.

Recebemos informações de que o Tribunal Re
gional Eleitoral enviaria à Câmara dos Deputados um
mandado de segurança decretando o perdimento do
mandato do Deputado Narciso Mendes e determinan
do a posse do Deputado João Tota. VExa. se antecipa
a essa medida e põe um ponto final a uma indecisão
momentânea pela qual passou a Mesa - digamos as
sim -, evitando o excesso de corporativismo em rela
ção a um Deputado que foi eleito com grande número
de votos, mas desrespeitou a Constituição Federal e
infringiu a lei eleitoral. Infelizmente, ele perdeu na Jus-



Sr. Presidente, preocupa-me ver V.Exa. revogar
o direito de defesa expresso na Constituição Federal
e no Regimento Interno. Não pelo caso específico do
Deputado Narciso Mendes, mas, sim, nobre Líder Ro
berto Jefferson, porque amanhã pode ser VExa. a ví
tima de processo jurídico em cujo trâmite nos escape
o prazo legal de comprovação.

A preclusão na Justiça Eleitoral é uma faca de
dois gumes, que pode ferir qualquer um de nós. Ainda
mais neste caso específico, em que o Deputado tem
em mãos documento oferecido pelo Ministério das
Comunicações e assinado por representante legal
daquele Ministério, afirmando textualmente que ele
jamais exerceu a gerência do órgão de comunicação
objeto da impugnação de candidatura.

Concordo plenamente com VExa., Deputado
Roberto Jefferson, em que não nos cabe discutir o
mérito da questão neste momento jurídico, mas sabe
mos que é injusta a cassação imposta pelo Tribunal
Regional Eleitoral. Portanto, pedimos apenas e
tão-somente que se ofereça ao Deputado Narciso
Mendes o direito de defesa garantido na Constituição
e no Regimento Interno.

Levanto a seguinte questão a VExa, Sr. Presi
dente: por que mudou de opinião tão rapidamente?
Por que o ato assinado hoje foi revogado menos de
uma hora depois? Quero que VExa. me explique o
porquê dessa mudança de atitude. Entendo que seria
mais justo o que já havia conversado com VExa.: a
concessão do direito de defesa.

Esclareço ao Plenário e a todos que nos ouvem
que tanto o Deputado Narciso Mendes como o re
cém-empossado Deputado João Tota, presentes no
plenário neste momento, são do Partido Progressista.
O Deputado João Tota já foi Parlamentar nesta Casa
e é meu amigo pessoal. Portanto, não defendo uma
posição pessoal. Preocupa-me o fato de essa decisão
abrir um precedente que, amanhã ou depois, poderá
vitimar qualquer um de nós.

Sr. Presidente, queremos ter o direito de defesa.
É só o que peço a V.Exa.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem, pois fui citado pelo lí
der do Pp, e quero aduzir uma informação final antes
que V.Exa. dê sua sábia palavra sobre este conflito
político que há entre nós.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V Exa. a palavra.
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tiça O direito de manter o mandato, após exaurir todo processuais e ritualísticos da Câmara dos Deputa-
seu direito de defesa, até o Supremo Tribunal Federal. dos.

VExa. põe um ponto final a essa questão com
serenidade, grandeza e coragem. Respeito os ho
mens de atitude e de coragem.

Quero dizer que VExa. acrescenta à convicção
pessoal do Líder do PTB, Deputado Roberto Jeffer
son, a mais profunda admiração pela sua pessoa.
VExa. está no caminho certo, honra esta Casa e en
grandece o mandato de cada um de nós, ao acolher
serenamente decisão transitada em julgado no Judi
ciário. VExa. engrandece o Parlamento brasileiro com
a coragem e a grandeza da sua atitude.

Em nome do PTB, cumprimento VExa.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mui

to obrigado, Deputado Roberto Jefferson.
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 (PPB - MT. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço um es
clarecimento a V.Exa.

Em primeiro lugar, como nosso partido foi citado
pelo nobre Líder do PTB, Deputado Roberto Jeffer
son, quero aqui frontalmente discordar das palavras
de S.Exa. Eu o respeito como Líder partidário nesta
Casa, mas não posso, de forma alguma, concordar
com sua fala.

O mandato conferido pelo voto, neste caso es
pecífico, do povo acreano, não pode ser subjugado.

Tenho em mãos ato datado de hoje, 7 de maio
de 2003, e entregue ao Deputado Narciso Mendes há
menos de meia hora, noqual o Presidente da Câmara
dos Deputados, no uso das suas atribuições, resolve
instituir Comissão de Sindicância integrada pelos Srs.
Deputados Luiz Piauhylino, Corregedor desta Casa 
diga-se de passagem -, Severino Cavalcanti, 2° Se
cretário, e Nilton Capixaba, 3° Secretário, para, sob a
coordenação do Sr. Corregedor, oferecer parecer, no
prazo de cinco sessões, acerca do contido nos Ofíci
os nOs 200 e 202, datados de 9 e 10 de abril de 2003,
respectivamente, do Tribunal Regional Eleitoral do
Acre.

Sr. Presidente, VExa. assinou esse ato e, agora,
neste plenário, o revoga, dessa forma invalidando o
direito de defesa contemplado na nossa lei mais sa
grada: a Constituição Federal. Mais do que isso, o ato
que VExa. assinou referenda o Regimento Interno
desta Casa, que deve normatizar os procedimentos
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O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela Parlamento como carrascos da reputação do colega
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de- que querem expor à opinião pública. Quantas vezes
fendi, sem exceção, todos os Deputados acusados VExas. me viram enfrentar colegas até do meu parti-
nesta Casa e levados ao pelourinho pelas CPls. To- do quando se excediam nas manifestações dentro
dos, sem exceção. Com alguns, marcados pela im- das Comissões Parlamentares de Inquérito?
prensa e ao lado dos quais as pessoas tímidas tinham O ex-Deputado Narciso Mendes teve prazo de
medo de serem vistas, eu fazia questão de entrar cinco sessões para sua defesa. O caso se exauriu.
abraçado neste plenário. Sr. Presidente, VExa. tomou uma atitude corajo-

No dia do julgamento, quando eles se sentavam sa, que engrandece o Parlamento e, a meu ver, não
isolados aqui na frente, eu me sentava ao lado deles. abre precedente. Se o faz, o precedente é positivo,
E mais: fui à tribuna em todos os processos, pelo me- porque sentença transitada em julgado no Supremo
nos para pronunciar palavras de respeito àquele que Tribunal Federal declarou nulo o diploma do Deputa-
estava sendo julgado e cassado naquele momento. do, e só pode ser Deputado quem tem diploma. Eu só
Não aceito essa lição. tomei posse no dia 10 de fevereiro deste ano depois

Fui até o final na defesa do Presidente Collor, de ter o meu diploma carimbado e entregue à Secre-
sabendo que essa era uma atitude escoteira isolada. taria-Geral da Mesa.
Eu, minha mulher, meus filhos e meu pais não podía- Em nome do Partido Trabalhista Brasileiro, cum-
mos andar nas ruas por causa disso. No entanto, ja- primento V.Exa. pela audácia do homem de bem que
mais abdiquei de fazer aquilo em que acreditava. agiu em defesa deste Parlamento, com correção e sa-

Neste caso, é diferente. Não houve uma CPI, piência, resguardando a soberania da Casa.
não foi a Casa que julgou e condenou o Deputado O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Narciso Mendes. Não há uma idiossincrasia parla- Agradeço a VExa. as palavras, Deputado Roberto
mentar, como nas CPls em que se cassava, por Jefferson.
exemplo, um Deputado do PDT que confrontava uma O SR. PEDRO HENRY - Sr. Presidente, peço a
corrente mais à esquerda ou outro do PFL que tam - palavra pela ordem.
bém estivesse em algum confronto. Presenciei esse O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
fato várias vezes. VExa. a palavra.

Agora, é diferente. Ele perdeu no Tribunal Regi- O SR. PEDRO HENRY (PPB - MT. Pela ordem.
onal Eleitoral e no Tribunal Superior Eleitoral. Houve a Sem revisão do orador.) - Nobre Presidente, quero
anulação do diploma. Ele apresentou recurso extraor- registrar minha admiração pelo profundo conheci-
dinário, que foi negado. Impetrou embargos regimen- mento que tem o Líder Roberto Jefferson sobre este
tais e perdeu. Ingressou com embargos declaratórios caso específico. S.Exa. realmente conhece o proces-
no Supremo Tribunal Federal, e este entendeu que so. Ontem, neste mesmo plenário, fez-me considera-
eles eram protelatórios. ções sobre suplentes.

Apelar mais a quem? Ao Papa? A Deus? E va- É preciso deixar claro que há interesses políti-
mos ficar neste conflito da firula jurídica? Sr. Presi- cos e partidários envolvidos neste episódio, e este Lí-
dente, VExa. teve de tomar decisão política, porque der vai proceder da mesma forma agora e sempre
há o direito dele anulado e há o direito do Deputado que tiver de tratar questões dessa natureza. Não pos-
João Tota, que teve quase o mesmo número de votos so aceitar que atos que privam a liberdade de defesa
e também representa o povo do Acre. Mas V.Exa. não sejam aqui referendados por discursos sem conteúdo
ficou preso a firulas regimentais. jurídico suficiente para contestar coisa alguma.

Há preocupações da Mesa. É uma decisão sobe- Desculpe-me, meu amigo e companheiro Deputa-
rana, em que não há mais como se discutir o mérito. A do Roberto Jefferson. Respeito VExa. pela forma bri-
certidão do Ministério das Comunicações já deveria Ihante como usa a oratória, neste momento. Entretanto,
constar do processo desde o início, no Judiciário, e não ela é completamente destituída de subsídios legais.
no final, numa medida claramente protelatória. Não houve prazo de apresentação, e há nesta

VExa., Sr. Presidente, agiu com sapiência, e Casa precedente, como o Ato nO 30, de 2000, que te-
quem diz isso é o Roberto Jefferson, que não assina nho em mãos, caso alguém o queira ler. O processo
pedidos de CPI e enfrenta os companheiros Presi- do Deputado Paulo Marinho era similar. Houve oca-
dentes dessas Comissões sempre que entende que sião em que a Mesa constituiu Comissão, como
eles se exacerbam, que eles se colocam acima do VExa. já tinha feito, Sr. Presidente.
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A Constituição garante o direito de defesa, mes- Ocorre que, só para notificá-lo, gastamos quatro
mo que a conclusão do processo seja pela cassação dias. Foi difícil localizá-lo no gabinete, na sua casa em
do mandato. Brasília ou na sua casa em Rio Branco. Só o encon-

Deputado Roberto Jefferson, o ato de diploma- tramos no quarto dia, e ainda lhe demos 48 horas de
ção de um Deputado compete ao Tribunal Regional prazo. Vencido esse tempo, ou pouco antes, o Depu-
Eleitoral, mas a declaração de vacância do mandato tado Narciso Mendes apresentou sua defesa.
só cabe à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, Deputado Pedro Henry, seguindo estritamente o
que não pode sofrer influência de interesses pessoa- Regimento desta Casa e a Constituição, solicitei do
is, partidários ou políticos, quaisquer que sejam. Corregedor da Câmara, Deputado Luiz Piauhylino, do

Não estou fazendo a defesa específica do De - PSDB de Pernambuco, que preparasse um relatório
putado Narciso Mendes. Faria o mesmo em defesa de para ser apresentado à Mesa, em substituição ou
qualquer outro Parlamentar de qualquer outro partido, equivalente ao da Comissão.
porque o direito de defesa deve ser preservado. O Ato n° 30, lido por V.Exa., foi específico. VExa.

Sr. Presidente, não quero polemizar nem afrontar mesmo disse que aquela decisão teve validade para o
a autoridade de VExa. Fui seu eleitor. Se VExa. está caso específico do Deputado Paulo Marinho e exau-
sentado nessa cadeira e preside a mais importante riu-se exatamente na hora em que S.Exa. tomou pos-
Casa do Congresso Nacional, teve o meu voto, e espero se, por decisão da Justiça.
que VExa. seja merecedor da confiança que depositei .. Esta Casa n~o tem a prerrogativa do ato universal
na justiça dos seus atos. Trabalhei para ajudar a ele- soh~ltado pelo Regimento para apreciarcasos em que a
gê-Io Presidente desta Casa exatamente porque queria ~ustlça decreta ~ perda de mandato, mas dispomos de
ver resguardados os direitos de cada um. Instrumentos analogos. Fui buscar a9ue1e mais preciso

V.Exa. sabe que tenho sido até meio chato com para o caso em tela: o Conselho de Etica.
a condução dos trabalhos. Desculpe-me, mas faço Fora. as 48 horas, demos ainda ao Deputado o
questão de que o Regimento seja cumprido. Faço prazo de Cinco sessões, admitindo no meio um feriado,
questão de que os projetos de lei de conversão sejam mesmo sabendo que, ess~ procedimento - d~scul-
anunciados com prazo mínimo de 24 horas, para que pem-~e VExas., ~ste : um JUIZO pes~l- podena ca-
possam ser estudados e debatidos. Posso parecer ractenzar procrastlna?ao.. Mesn:x' aSSim, dei o prazo.
chato, mas gosto mesmo de ver as coisas funcionan- . O Deputado LUIZ Plauhyhno apresentou parecer
do em conformidade com o Regimento da Casa. est~l~amente legal, sem fazer nenhuma consideração

Volto a perguntar: por que VExa. anulou o ato? pohtlca, por~u.e esta ~r~sidência, assim solicitou a
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ De- S.~.a. Tentei ficar o m~xlmo pos~lvel fora da disputa

putado Pedro Henry, primeiro vou fazer uma conside- pohtlca local, ~~~ue sei que e aCirrada. ~onheço mu-
ração de ordem pessoal. ItO be~ as hlston~s do Deputado. NarCISO Mendes,

V E b d d' - mas nao me pautei por elas. Pautei-me pelo rigor da
. xa. sa e a a mlr~çao que tenho por VExa., lei e do Regimento.

sabe como prezo a sua amizade. Quero continuar pri- V E pod f t '''1
vando desse contato. VExa. engrandeceu o PPB _ . xa. e Icar ranq~1 ,o ~orque, ne~se aspec-

PP d d
. L'd to, sempre vou buscar seguir a nsca o Regimento e a

agora - es e que assumiu a I erança do parti- Constituição
do, e tem ajudado a Câmara a se firmar como uma S' t '. d'd O d
C d d

"'I o ornei essa me I a, eputa o Pedro Henry
asa e laogo. . h' ', ,. porque tIVe con eClmento de todos os aspectos do
. .VExa. e mediCO e, ~omo ta:, bem sabe que deve processo. Vi a defesa do Deputado Narciso Mendes e

pnonzar o olhar para a Vida, e nao para a morte. Essa o parecer do De t d L " P' h I' d'_ , , , . pu a o UIZ lau y Ino e posso Izer
nao e uma parabola e~blematlca..O que quero dizer é que a decisão da Presidência da Câmara dos Deputa-
que VExa. tem uma Virtude a mal~. . dos foi serena e a melhor para a Casa.

Dep~tado Pedro Henry, no dia 10 de abnl, o De- Não faço nenhuma questão em manter este epi-
p~tado Joao !ota chego~ a esta Ca~a portando um sódio na minha biografia, porque ele não me engran-
dlpl.oma de titular expedido. p:lo. Tr~bunal Regional dece nem me orgulha. Não me dá prazer cassar um
Eleitoral do Acre. Esta Pres~dencla la dar posse ao Deputado, por mais que ele o mereça. Mas, por mim,
Deputado naquele mesmo dia. Entretanto, depois de não há problema. Não gostaria de ter tomado decisão
conversar com assessores e alguns colegas Deputa- dessa natureza, mas fui levado a ela e a tomei com a
dos, decidiu ouvir o Deputado Narciso Mendes. consciência tranqüila.
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RONDONIA

AMAZONAS

PARÁ

COMPARECEM MAIS OS SRS:

VIII - ENCERRAMENTO

Anselmo PT
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PL

Átila Lins PPS
Humberto Michiles PL
Total de Amazonas: 2

Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
José Priante PMDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PL
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará: 6

Dr. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra PTB
Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá :3

Alceste Almeida PMDB
Maria Helena PMDB
Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima: 3

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
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Deputado Pedro Henry, esta decisão não é im- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

perial nem definitiva. Ela pode ser mudada. Tenho de Aproveito para pedir desculpas ao Deputado Geraldo
preservar o direito do Deputado João Tota, que já es- Thadeu, que havia solicitado a palavra mas não foi
tava com o diploma e queria tomar posse. Se não o atendido.
preservasse, a Presidência seria acusada de procras- O SR. GERALDO THADEU - Sr. Presidente,
tinação. peço a palavra pela ordem.

Apesar da tolerância e da tentativa de agir o má- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
ximo possível com base na justiça, não tenho voca- VExa. a palavra.
ção para colocar as coisas na gaveta. O SR. GERALDO THADEU (PPS - MG. Pela

Deputado Pedro Henry, a Mesa poderá tomar a ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, abro
decisão de constituir nova comissão, em que pese à mão da palavra, mas peço que minha inscrição conti-
minha opinião pessoal de que devemos dar cumpri- nue valendo para amanhã.
mento à Constituição, que estabelece expressamen
te, no art. 55, § 3°, que a Mesa da Casa declarará a
perda do mandato.

Não há condicionante, nobre Deputado. Se hou
vesse, a Mesa poderia ter optado pela decisão con
trária.

Portanto, peço a VExa. que separe essa deci
são do apreço que tenho por VExa. como Líder, como
Deputado e como pessoa. Minha amizade e conside
ração por V.Exa. continuam as mesmas, porque este
episódio não vai abalá-Ias.

Minha decisão, tenho certeza, foi a melhor para
a Casa. Se a Mesa e o Plenário decidirem o contrário,
vou me resignar perante essa decisão.

O SR. PEDRO HENRY - Sr. Presidente, na for
ma regimental, quero recorrer da decisão de V.Exa.

Quero registrar fato que talvez VExa. não co
nheça: a ação rescisória sobre a cassação do manda
to do Deputado Narciso Mendes ainda não pôde ser
apresentada à Justiça porque o acórdão formulado
até hoje não foi publicado. Quer dizer, o acórdão vigeu
mesmo antes da sua publicação. Veja a dificuldade
que se está tendo para ingressar com ação rescisória.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Pedro Henry, a essa decisão não cabe recur
so, porque é ad referendum da Mesa. Só ela pode
revê-Ia.

Se o ex-Deputado Narciso Mendes trouxer à
Casa decisão judicial a seu favor com base em ação
rescisória, mudarei minha decisão e darei posse ime
diatamente a ele.

Informo aos Líderes presentes que amanhã, na
sessão extraordinária convocada para a apreciação
da Medida Provisória n° 108, não estarei presente por
motivos familiares. Peço desculpas antecipadas. Con
tudo, na sessão da tarde, estarei aqui à disposição
para qualquer debate sobre o caso do Deputado Nar
ciso Mendes.
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Nilton Capixaba PTB
Total de Rondonia: 4

ACRE

João Tota PPB
Júnior Betão PPS
Perpétua Almeida PCdoB
Total de Acre :3

TOCANTINS

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUT~DOS -º!:!lnta-feira_-ª-J_9083

Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Lúcia Braga PMN
Marcondes Gadelha PFL
Wellington Roberto PL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba:4

Darci Coelho PFL
Eduardo Gomes PSDB
Kátia Abreu PFL
Pastor Amarildo PSB
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins :5

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
João Castelo PSDB
Remi Trinta PL
Terezinha Fernandes PT
Total de Maranhão :6

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Ariosto Holanda PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Gonzaga Mota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
Manoel Salviano PSDB
Roberto Pessoa PFL
Rommel Feijó PSDB
Total de Ceará: 8

PIAuí

B. Sá PPS
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Lavoisier Maia PSB
Nélio Dias PPB

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB
Eduardo Campos PSB
José Chaves PMDB
Marcos de Jesus PL
Maurício Rands PT
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Raul Jungmann PMDB
Renildo Calheiros PCdoB
Ricardo Fiuza PPB
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PSDB
Total de Pernambuco :12

ALAGOAS

Benedito de Lira PPB
Givaldo Carimbão PSB
João Lyra PTB
José Thomaz Nonô PFL
Maurício Quintella Lessa PSB
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas:6

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PPB
Jackson Barreto PTB
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Daniel Almeida PCdoS
Edson Duarte PV
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PFL
José Carlos Aleluia PFL
Luiz Carreira PFL
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Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PPB
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano PFL
Walter Pinheiro PT

Total de Bahia :15

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Cabo Júlio PSB
Carlos Mota PL
Cleuber Carneiro PFL
Edmar Moreira PL
Fernando Diniz PMDB
Geraldo Thadeu PPS
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Isaias Silvestre PSB
João Magalhães PTB
José Militão PTB
Júlio Delgado PPS
Leonardo Mattos PV
Lincoln Portela PL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Maria do Carmo Lara PT
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Osmânio Pereira PSDB
Patrus Ananias PT
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Romeu Queiroz PTB
Sérgio Miranda PCdoB
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais :26

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT
Neucimar Fraga PL
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo :3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PSB
Almir Moura PL
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Bernardo Ariston PSB
Bispo Rodrigues PL
Chico Alencar PT
Deley PV
Eduardo Paes PFL
Fernando Gabeira PT
Francisco Dornelles PPB
José Divino PMDB
Josias Quintal PSB
Julio Lopes PPB
Leonardo Picciani PMDB
Maria Lucia PMDB
Moreira Franco PMDB
Paulo Baltazar PSB
Renato Cozzolino PSC
Rodrigo Maia PFL
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 21

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Bispo Wanderval PL
Celso Russomanno PPB
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Evilásio PSB
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Enéas PRONA
Gilberto Nascimento PSB
IIdeu Araujo PRONA
Jefferson Campos PSB
José Mentor PT
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

Maio de 2003
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PARÁ

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Gervásio Silva PFL
João Matos PMDB
Jorge Boeira PT
Vignatti PT
Total de Santa Catarina :5

RIO GRANDE DO SUL

Ary Vanazzi PT
Beto Albuquerque PSB
Érico Ribeiro PPB
Kelly Moraes PTB
Nelson Proença PPS
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo Pimenta PT
Pompeo de Mattos PDT
Tarcisio Zimmermann PT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 10

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL
Total de Roraima: 1

Zé Lima PPB
Total de Pará :1

MARANHÃO

Sebastião Madeira PSDB
Total de Maranhão :1

PIAuí

Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí: 1

MATO GROSSO

MATO GROSSO DO SUL

Carlos Abicalil PT
Ricarte de Freitas PTB
Rogério Silva PPS
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso :4

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal :4

GOIÁS
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Medeiros PL Iris Simões PTB
Michel Temer PMDB José Borba PMDB
Milton Monti PL José Carlos Martinez PTB
Nelson Marquezelli PTB José Janene PPB
Paulo Lima PMDB Max Rosenmann PMDB
Rubinelli PT Moacir Micheletto PMDB
Salvador Zimbaldi PSDB Oliveira Filho PL
Teima de Souza PT Osmar Serraglio PMDB
Valdemar Costa Neto PL Paulo Bernardo PT
Vicente Cascione PTB Takayama PSB
Vicentinho PT Total de Paraná: 14
Walter Feldman PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 41

Jovair Arantes PSDB
Rubens Otoni PT
Vilmar Rocha PFL
Total de GOIÁS 3

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
João Grandão PT
Nelson Trad PMDB
Waldemir Moka PMDB

Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Alex Canziani PTB
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PL
Hermes Parcianello PMDB
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RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 2

PERNAMBUCO

Osvaldo Coelho PFL
Total de Pernambuco :1

ALAGOAS

João Caldas PL
Total de ALAGOAS 1

BAHIA

Fernando de Fabinho PFL
Luiz Alberto PT
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

Carlos Melles PFL
Carlos Willian PSB
César Medeiros PT
Total de Minas Gerais :3

RIO DE JANEIRO

Itamar Serpa PSDB
Total de Rio de Janeiro: 1

SÃO PAULO

Delfim Netto PPB

João Herrmann Neto PPS

Orlando Fantazzini PT

Professor Luizinho PT
Total de São Paulo: 4

GOIÁS

Enio Tatico PTB
João Campos PSDB
Total de Goiás: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Colombo PT
Total de Paraná: 2

SANTA CATARINA

Luci Choinacki PT
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

José Ivo Sartori PMDB
Paulo Gouvêa PL
Total de Rio Grande do Sul 2

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordinária,
para amanhã, quinta-feira, dia 8, às 9 horas. Convoco
também Sessão Ordinária para amanhã, às 14 horas,
ambas com as seguintes

ORDENS DO DIA

MA TÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES
ESPECIAIS

DISCUSSÃO

1
MEDIDA PROVISÓRIA N° 108, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó
ria n° 108, de 2003, que cria o Programa Nacional de
Acesso à Alimentação - "Cartão Alimentação". Pen
dente de Parecer da Comissão Mista do Congresso
Nacional.

Prazo na Comissão Mista: 13-3-03
Prazo na Câmara: 27-3-03
Sobresta a pauta em: 14-4-03 (46° Dia)

2
MEDIDA PROVISÓRIA N° 109, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó
ria n° 109, de 2003, que autoriza o Poder Executivo a
conceder subvenção econômica à Companhia de Na
vegação do São Francisco - FRANAVE. Pendente de
parecer da Comissão Mista do Congresso Nacional.

Prazo na Comissão Mista: 25-3-03
Prazo na Câmara: 8-4-03
Sobresta a pauta em: 26-4-03 (46° Dia)

3
MEDIDA PROVISÓRIA N° 110, DE 2003

(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisó

ria n° 110, de 2003, que cria a Carreira de Agente Pe
nitenciário Federal no Quadro de Pessoal do Departa
mento de Polícia Federal e dá outras providências.
Pendente de parecer da Comissão Mista do Congres
so Nacional.

Prazo na Comissão Mista: 30-3-03
Prazo na Câmara: 13-4/03



2
MEDIDA PROVISÓRIA N° 109, DE 2003

(Do Poder Executivo)

3
MEDIDA PROVISÓRIA N° 110, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó
ria n° 110, de 2003, que cria a Carreira de Agente Pe
nitenciário Federal no Quadro de Pessoal do Departa
mento de Polícia Federal e dá outras providências.
Pendente de parecer da Comissão Mista do Congres
so Nacional.

Prazo na Comissão Mista: 30-3-03
Prazo na Câmara: 13-4-03
Sobresta a pauta em: 1-5-03 (46° Dia)

SESSÃO ORDINÁRIA

MA TÉRlA SUJEITA A DISPOSiÇÕES
ESPECIAIS

DISCUSSÃO

1
MEDIDA PROVISÓRIA N° 108, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó
ria n° 108, de 2003, que cria o Programa Nacional de
Acesso à Alimentação - "Cartão Alimentação". Pen
dente de Parecer da Comissão Mista do Congresso
Nacional.

Prazo na Comissão Mista: 13-3-03
Prazo na Câmara: 27-3-03
Sobresta a pauta em: 14-4-03 (46° Dia)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó
ria n° 109, de 2003, que autoriza o Poder Executivo a
conceder subvenção econômica à Companhia de Na
vegação do São Francisco - FRANAVE. Pendente de
parecer da Comissão Mista do Congresso Nacional.

Prazo na Comissão Mista: 25-3-03
Prazo na Câmara: 8-4-03
Sobresta a pauta em: 26-4-03 (46° Dia)

4
MEDIDA PROVISÓRIA N° 111, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó
ria n° 111, de 2003, que cria a Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Previ
dência da República, e dá outras providências. Pen
dente de parecer da Comissão Mista do Congresso
Nacional.

Prazo na Comissão Mista: 3-4-03
Prazo na Câmara: 17-4-03
Sobresta a pauta em: 5-5-03 (46° Dia)

5
MEDIDA PROVISÓRIA N° 112, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó
ria n° 112, de 2003, que cria cargos na Carreira Polici
ai Federal e o Plano Especial de Cargos do Departa
mento de Polícia Federal e dá outras providências.
Pendente de parecer da Comissão Mista do Congres
so Nacional.

Prazo na Comissão Mista: 6-4-03
Prazo na Câmara: 20-4-03
Sobresta a pauta em: 8-5-03 (46° Dia)

URGÊNCIA

(Artigo 64, § 2° da Constituição Federal, c/c art.
204, I, do Regimento Interno)

DISCUSSÃO

6
PROJETO DE LEI N° 331-A, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
331, de 2003, que autoriza a União a conceder indeni
zação a José Pereira Ferreira; tendo parecer da Co
missão de Finanças e Tributação, pela adequação fi
nanceira e orçamentária (Relator: Dep. José Pimen
tel). Pendente de parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça de Redação.

Prazo na Câmara (45° Dia): 28-4-03

7
PROJETO DE LEI N° 354-A, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
354, de 2003, que altera a Lei nO 8.213, de 24 de julho
de 1991, para restabelecer o pagamento, pela empre-
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Sobresta a pauta em: 1-5-03 (46° Dia) sa, do salário maternidade devido às seguradas em
pregada e trabalhadora avulsa gestantes; tendo pare
cer da Comissão de Seguridade Social e Família pela
aprovação (Relator: Dep. Arlindo Chinaglia). Penden
te de parecer da Comissão de Constituição e Justiça
de Redação.

Prazo na Câmara (45° Dia): 1-5-03



AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS
11 - RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3° com
binado com ART. 132, § 2°
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 882-A/01 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Fundação Sônia Ivar a executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ços de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, com fins exclusivamente educativos, na localida
de do Gama/DF.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

4
MEDIDA PROVISÓRIA N° 111, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó
ria n° 111, de 2003, que cria a Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Previ
dência da República, e dá outras providências. Pen
dente de parecer da Comissão Mista do Congresso
Nacional.

Prazo na Comissão Mista: 3-4-03
Prazo na Câmara: 17-4-03
Sobresta a pauta em: 5-5-03 (46° Dia)
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pregada e trabalhadora avulsa gestantes; tendo pare
cer da Comissão de Seguridade Social e Família pela
aprovação (Relator: Dep. Arlindo Chinaglia). Penden
te de parecer da Comissão de Constituição e Justiça
de Redação.

Prazo na Câmara (45° Dia): 1-5-03

5
MEDIDA PROVISÓRIA N° 112, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó
ria n° 112, de 2003, que cria cargos na Carreira Polici
ai Federal e o Plano Especial de Cargos do Departa
mento de Polícia Federal e dá outras providências.
Pendente de parecer da Comissão Mista do Congres
so Nacional.

Prazo na Comissão Mista: 6-4-03
Prazo na Câmara: 20-4-03
Sobresta a pauta em: 8-5-03 (46° Dia)

URGÊNCIA

(Artigo 64, § 2° da Constituição Federal, c/c art.
204, I, do Regimento Interno)

DISCUSSÃO

6
PROJETO DE LEI N° 331-A, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
331, de 2003, que autoriza a União a conceder indeni
zação a José Pereira Ferreira; tendo parecer da Co
missão de Finanças e Tributação, pela adequação fi
nanceira e orçamentária (Relator: Dep. José Pimen
tel). Pendente de parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça de Redação.

Prazo na Câmara (450 dia): 28-4-03

7
PROJETO DE LEI N° 354-A, DE 2003

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nO
354, de 2003, que altera a Lei n° 8.213, de 24 de julho
de 1991, para restabelecer o pagamento, pela empre
sa, do salário maternidade devido às seguradas em-

N° 1.270-A/01 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura
de Fernandópolis Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Fernandópolis, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 1.311-A/01 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga à Rádio São José Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Itabuna, Estado da Bahia.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 1.852-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação Rai-



N° 2.455-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Cultural de
Campos, para executar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Campos dos Goyta
cazes, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.458-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Vila Rica de Rá
dio e Televisão Educativa, para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Cam
buquira, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.453-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Cachoeira Alta Te1ecomu
nicações Uda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Pa
dre Paraíso, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.452-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão ao Sistema Alfa de Comuni
cação Uda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Nova
Era, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.450-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Cachoeira Alta Telecomu
nicações Uda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Pe
dra do Indaiá, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03N° 2.153-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo

gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Governador Ma
noe� de Castro, para executar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Morada
Nova, Estado do Ceará.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.393-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Radiodifusão Oeste Pau
lista Uda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Drace
na, Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.427-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Integra
ção do Oeste Uda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de São
José do Cedro, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.430-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Pioneira Andrelân
dia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Andrelân
dia, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.448-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato

N° 2.081-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Claret , para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Batatais, Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03
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nha da Paz, para executar serviço de radiodifusão que outorga permissão à Sociedade Centro Minas
sonora em onda média, com fins exclusivamente de Rádio Uda. para explorar serviço de radiodifusão
educativos, na cidade de Brasília, Distrito Federal. sonora em freqüência modulada, na cidade de Bom
DECURSO: 3a SESSÃO Despacho, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03 DECURSO: 3a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03
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N° 2.460-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo- N° 2.511-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Alternativa FM Ltda., para que outorga permissão ao Sistema Syria de Comu-
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda nicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
média, na cidade de Lambari, Estado de Minas Ge- sonora em freqüência modulada, na cidade de Cafe-
rais. lândia, Estado do Paraná.
DECURSO:3a SESSÃO DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03 ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.461-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Pepuira FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Entre Rios de Mi
nas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.464-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Comunicações FM Passos
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Passos,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.481-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Ecológica Natu
reza e Vida, para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Aracaju, Estado de
Sergipe.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.502-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Rádio Sol Maior Ltda para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Maceió, Estado de Alagoas.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.504-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Fundação Gilvan Costa, para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Palmares, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.517-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Coroados Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de São Fidé
lis, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.519-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Nova
Sumaré Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Sumaré, Esta
do de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.520-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura
de Mogi Mirim Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Mogi Mi
rim, Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.526-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Sociedade Pe
dritense de Rádio Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de
Dom Pedrito, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.532-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Juriti de
Paracatu Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Paracatu,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03
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N° 2.538-A/02 {Comissão de Ciência e Tecnologia, N° 2.560-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo-
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re- gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
nova a permissão outorgada à Sompur Vale do Paraí- que renova a concessão outorgada à Rádio Ubá
ba Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodi- Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de em onda média, na cidade de Ivaiporã, Estado do
São José dos Campos, Estado de São Paulo. Paraná.
DECURSO:3a SESSÃO DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03 ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.539-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura
de Jales Sociedade Limitada para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Jales, Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.540-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Media
neira Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Santa Maria,
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.548-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Verde
Vale Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Braço do Norte,
Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.549-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Arapu
an Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de João Pessoa, Esta
do da Paraíba.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.556-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Socie
dade Nova Esperança Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Nova Esperança, Estado do Paraná.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.570-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Poti SA
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.572-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à JPB Empresa
Jornalística Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Lages,
Estado de Santa Catarina.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

~ 2.574-AIfY1. (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que reno
va a permissão outorgada à Rádio Videira Ltda. para ex
piorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Videira, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.579-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Alto Vale Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Rio do
Sul, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.590-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Fundação Televisiva Edu
cativa de Poços de Caldas para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Poços de Caldas,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03



N° 2.607-AI02 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Fundação Cultural Monte Sião, para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Jacareí, Estado de São Paulo.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.609-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Educa
dora Marechal Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Mare
chal Cândido Rondon, Estado do Paraná.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.610-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Clube
Tijucas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Tijucas, Esta
do de Santa Catarina.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.638-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Valente Propaganda e Pu
b�icidade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ser
ranópolis, Estado de Goiás.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.641-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Fundação São Domingos Sávio,
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Dourado, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.643-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Rio Pontal FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Afrânio, Estado de
Pernambuco.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.645-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Portugal Telecomunica
ções Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Britâ
nia, Estado de Goiás.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.656-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Portugal Telecomunica
ções Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Faxinal
dos Guedes, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.657-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão ao Sistema Syria de Comu
nicações Ltda para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ica
raíma, Estado do Paraná.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.667-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Marajó
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Breves, Estado do
Pará.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.669-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Alvora
da de Santa Cecília Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Santa Cecília, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 2.796-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Martins, para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Ipu, Estado do Ceará.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03
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15:00 JOÃO GRANDÃO (PT - MS)
15:25 DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA)

15:00 COLBERT MARTINS (PPS - BA)
15:25 JOSÉ L1NHARES (PPB - CE)

10:00 JAMIL MURAD (PCdoB - SP)
10:25 L1NCON PORTELA (PL - MG)
10:50 MARCONDES GADELHA (PFL - PB)

15:00 CHICO ALENCAR (PT - RJ)
15:25 LAVOISIER MAIA (PSB - RN)
15:50 ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA)
16:15 PASTOR PEDRO RIBEIRO (PTB - CE)
16:40 PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)
17:05 MACHADO (PFL - SE)
17:30 JOSÉ CHAVES (PMDB - PE)
17:55 SILAS CÂMARA (PTB - AM)
18:20 JOSÉ IVO SARTORI (PMDB - RS)
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Dia 9, 68 -feira

Dia 12, 28 -feira

Dia 14, 48 -feira

Dia 13, 38 -feira
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1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETO DE LEI

N° 7.201/02 (SENADO FEDERAl) - Altera a Con
solidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, para
autorizar o não comparecimento ao serviço, sem
prejuízo do salário, para a procura de parente desa
parecido.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54
(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS DO
ART. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1° INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART
58, § 3° combinado com ART. 132, § 2°

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETOS DE LEI

N° 156/99 (BISPO WANDERVAL) - Regulamenta o
art. 5°, inciso XXVI da Constituição Federal. (E seu
apensado: PL 653/99, do Dep. Giovanni Queiroz).
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

N° 5.461/01 (SENADO FEDERAL) - Altera o art. 44
do Decreto-Lei n° 2848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Penal, para permitir que as penas restriti
vas de direito possam ser aplicadas diretamente.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO, ARTIGO 202, § 1°
DO RI.

N° 446/97 (GONZAGA PATRIOTA) - Acrescen
ta parágrafos ao art. 85 da Constituição Federal.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-5-03

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE MAIO DE 2003

Dia 8, 58 -feira

15:00 JOÃO CASTELO (PSDB - MA)
15:25 ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)

Dia 15, 58 -feira

15:00 JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)
15:25 L1NCOLN PORTELA (PL - MG)

Dia 16, 68 -feira

10:00 FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA)
10:25 ONYX LORENZONI (PFL - RS)
10:50 FÁBIO SOUTO (PFL - BA)
11 :15 WELLlNGTON ROBERTO (PL - PB)
11 :40 GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL)
12:05 CARLOS SOUZA (PL - AM)
12:30 MARCELO CASTRO (PMDB - PI)
12:55 PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP)
13:20 LEONARDO VILELA (PPB - GO)

Dia 19, 28 -feira

15:00 JOÃO BATISTA (PFL - SP)
15:25 SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG)
15:50 ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP)
16:15 MARCELO ORTIZ (PV - SP)
16:40 PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC)
17:05 MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL - BA)
17:30 LUPÉRCIO RAMOS (PPS - AM)
17:55 LUIZA ERUNDINA (PSB - SP)
18:20 OSÓRIO ADRIANO (PFL - DF)



Dia 21, 48 ·feira

Dia 22, 58 ·feira

15:00 RODRIGO MAIA (PFL - RJ)
15:25 RENATO CASAGRANDE (PSB - ES)
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Dia 20, a8 ·feira 10:50 CLAUDIO CAJADO (PFL - BA)

15:00 JOAQUIM FRANCISCO (PFL - PE) 11 :15 JOSÉ ROCHA (PFL - BA)
15:25 AFFONSO CAMARGO (PSDB _ PR) 11 :40 BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB)

12:05 LUIZ BITIENCOURT (PMDB - GO)
12:30 JULIO SEMEGHINI (PSDB - SP)
12:55 C\EZAR SILVESTRI (PPS - PR)
13:20 ANGELA GUADAGNIN (PT - SP)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

15:00 PAULO RATIES (PSB - RJ)
15:25 RAFAEL GUERRA (PSDB - MG)

Dia 2a, 68 ·feira

10:00 ROGÉRIO TEÓFILO (PFL - AL)
10:25 PASTOR PEDRO RIBEIRO (PTB - CE)
10:50 GONZAGA MOTA (PSDB - CE)
11 :15 ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PR)
11 :40 RUBINELLI (PT - SP)
12:05 LEONARDO MATIOS (PV - MG)
12:30 MOISÉS L1PNIK (PDT - RR)
12:55 EDUARDO PAES (PFL - RJ)

13:20 PAULO BAUER (PFL - SC)

Dia 26, 28 ·feira

15:00 MARIA DO CARMO LARA (PT - MG)
15:25 MARCOS DE JESUS (PL - PE)
15:50 NELSON PROENÇA (PPS - RS)
16:15 SANDRA ROSADO (PMDB - RN)
16:40 CARLOS NADER (PFL - RJ)
17:05 ELlSEU RESENDE (PFL - MG)

17:30 ÉRICO RIBEIRO (PPB - RS)
17:55 JOSÉ PIMENTEL (PT - CE)
18:20 ROBERTO PESSOA (PFL - CE)

Dia 27, a8 ·feira

15:00 JOÃO CORREIA (PMDB - AC)
15:25 LEONARDO MONTEIRO (PT - MG)

Dia 28, 48 ·feira

15:00 MARCOS ABRAMO (PFL - SP)
15:25 CABO JÚLIO (PSB - MG)

Dia 29, 58 ·feira

15:00 JOÃO CAMPOS (PSDB - GO)
15:25 CORONEL ALVES (PL - AP)

Dia ao, 68 ·feira

10:00 PAULO AFONSO (PMDB - SC)
10:25 OSVALDO COELHO (PFL - PE)

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POlíTICA
RURAL

LOCAL: Plenário 06 do Anexo 11 HORÁRIO: 10h

SEMINÁRIO

A - Seminário
INOVAÇÕES BIOTECNOLÓGICAS NA

AGRICULTURA 2a ETAPA: INOVAÇÕES
BIOTECNOLÓGICAS, SAÚDE E
COMPETITIVIDADE NO AGRONEGÓCIO Exposito
res: Dr. RUBENS NODARI- Professor da Universida
de Federal de Santa Catarina; Dr. ERNESTO
PATERNIANI - Professor Titular de Genética da
USP/ESALQ; Membro da Academia Brasileira de
Ciências e da Academia de Ciências de São Paulo;
Dr. CARLOS BRITIO CRUZ - Reitor da UNICAMP e
ex-Presidente da FAPESP.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS~SESSÕE~

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 623/99 - do Sr. Ricardo Izar
que "dispõe sobre a conservação e o uso sustentá
vel das florestas e demais formas de vegetação na
tura� brasileiras."
RELATOR: Deputado B. SÁ
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.166/95 - do Sr. Feu Rosa 
que "institui o "Programa de Apoio à Formação de
Hortas Comunitárias" e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION



AVISOS

REUNIÃO ORDINÁRIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

"Discussão e votação das emendas
a serem apresentadas pela Comissão à
Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2004".

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

LOCAL: Plenário 09, Anexo 11 HORÁRIO: 10h

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

LOCAL: Anexo 11, Plenário 01 HORÁRIO: 10h

A - Redação Final

PROJETO DE LEI N° 256/91 - da Sra. Jandira Feg
hali - que "regulamenta o disposto no inciso 111 do
artigo 221 da Constituição Federal, referente à regi
onalização da programação artística, cultural e jor-

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 614/03 - da Sra. Mariângela
Duarte - que "define as diretrizes do Programa Bra
sileiro de Ecologia Molecular para o Uso Sustentável
da Biodiversidade da Mata Atlântica, da Zona Coste
ira e Marítima, da Amazônia, e outros Biomas Naci
onais, e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-05-03
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PROJETO DE LEI N° 2.096/99 - do Sr. Feu Rosa - PROJETO DE LEI N° 740/03 - do Sr. Dr. Rosinha-
que "cria o Programa Nacional de Mineralização dos que "altera a Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989,
Solos e dá outras providências." que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a
RELATOR: Deputado FRANCISCO TURRA produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o

° armazenamento, a comercialização, a propaganda
P.ROJETO"DE LEI.N 6.008~0~ -:: do S~. Agnald~ Mu- comercial, a utilização, a importação, a exportação,
nl~ - que det~rmlna ,? prOlblçao da Importaçao de o destino final dos resíduos e embalagens, o regis-
leite e seus denvados. (Apensado: PL 7296/2002) tro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscali-
RELATOR: Deputado ORLANDO DESCONSI zação de agrotóxicos, seus componentes e afins, e

PROJETO DE LEI N° 6.291/02 - do Sr. Chico da Prin- dá outras providências."
cesa - que '1ica o Poder Executivo autorizado a criar o RELATORA: Deputada KÁTIA ABREU
Fundo de Reserva contra riscos e danos causados
por poluição genética ambiental, riscos a saúde huma
na causados por organismos vivos geneticamente mo
dificados, os chamados alimentos transgênicos, às
contaminações químicas e por agrotóxicos:'
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO

PROJETO DE LEI N° 501/03 - do Sr. Beto Albu
querque - (PL 859/2003) - que "cria o Programa
Nacional de Primeiro Crédito para a Juventude Ru
ral- PRONAJUR."
RELATOR: Deputado LEANDRO VILELA

PROJETO DE LEI N° 546/03 - do Sr. Reginaldo Lo
pes - que ""Estabelece a inclusão do leite na pauta
de produtos amparados pela Política de Garantia de
Preços Mínimos (PGPM)"."
RELATOR: Deputado ODAIR

PROJETO DE LEI N° 547/03 - do Sr. Reginaldo Lo
pes - que "dispõe sobre a obrigatoriedade das em
presas de beneficiamento e comércio de laticínios
informar ao produtor de leite o valor pago pelo pro
duto até o dia cinco de cada mês e a proibição de
diferenciação de preços entre produtores e a proibi
ção da prática de cotas de excedente, chamado de
produção excedente, entre os períodos das águas."
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA

PROJETO DE LEI N° 636/03 - do Sr. Nelson Proen
ça - que "institui o Fundo de Desenvolvimento do
Setor Pesqueiro e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RENATO CASAGRANDE

PROJETO DE LEI N° 727/03 - da Sra. Edna Mace
do - que "define prioridades para a destinação de
produtos de origem animal e vegetal apreendidos na
forma da Lei."
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI

PROJETO DE LEI N° 730103 - do Sr. Nelson Marque
zelli - que ''concede isenção do Imposto sobre a Propri
edade Territorial Rural-ITR, no caso que especifica."
RELATOR: Deputado JOSIAS GOMES
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nalística das emissoras de rádio e TV e dá outras Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público
providências". da União, e a criação de Funções Comissionadas,
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH no âmbito do Ministério Público Federal, e dá outras

providências."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.014/02 - da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional - (MSC 1413/2001) - que
"aprova o texto da nova versão do Acordo Internaci
onal do Cacau (ALCACAU/2001), que substituirá o
Alcacau/1993."
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

URGÊNCIA ART. 155 RI

PROJETO DE LEI N° 2.982/00 - do Sr. Robson
Tuma - que "prevê nova redação para o art. 289 do
Código Penal - Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de de
zembro de 1940, acrescentando modalidade de fal
sificação de moeda de polímero." (Apensado: PL
5115/2001 )
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição
deste, e do PL-5115/2001, apensado.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI
N° 4.476/01 - que "acrescenta incisos aos arts. 10 e
11 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
"Estabelece as diretrizes e bases da educação nacio
nal" e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela const~ucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa do Subst~utivo do Senado Federal.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 743/99 - do Sr. Roberto Pes
soa - que "revoga o art. 366 da Lei n° 4.737, de 15
de julho de 1965, que institui o Código EleitoraL"
(Apensado: PL 2257/1999)
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação des
te e do PL 2257/1999, apensado. Vista ao Deputa
do Vicente Arruda, em 06/05/2003

PROJETO DE LEI N° 6.025/01 - MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO - (MSC 2/2001) - que "dispõe
sobre a criação de Cargos Efetivos na Carreira de

RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Vista ao Deputado Vicente Cas
cione, em 29/04/2003

PROJETO DE LEI N° 6.028/01 - MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO - (MSC 5/2001) - que "dispõe
sobre criação de cargos efetivos na carreira de Apo
io Técnico-Administrativo do Ministério Público da
União, criação e transformação de Funções Comis
sionadas, no âmbito do Ministério Público do Traba
lho, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Vista ao Deputado Vicente Cas
cione, em 29/04/2003

PROJETO DE LEI N° 6.039/02 - MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO - (MSC 1/2002) - que "dispõe
sobre a criação de cargos e ofícios no âmbito do Mi
nistério Público do Trabalho, visando à interiorização
de suas atividades, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Vista ao Deputado Vicente Cas
cione, em 29/04/2003

PROJETO DE LEI N° 6.240/02 - do Senado Federal
- que "fixa normas de formação de recursos huma
nos na área de saúde, regulando o inciso 111 do art.
200 da Constituição FederaL"
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO
PARECER: pela inconstitucionalidade deste. Vista
conjunta aos Deputados Antônio Carlos Magalhães
Neto, José Eduardo Cardozo, Maurício Quintella
Lessa e Zenaldo Coutinho, em 07/05/2003

PROJETO DE LEI N° 6.256/02 - do Sr. Valdemar
Costa Neto - que "estabelece interpretação autênti
ca do Art. 6° da Lei nO 9.504 de 1997."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
subst~utivo. Vista conjunta aos Deputados José Edu
ardo Cardozo e Osmar Serraglio, em 07/05/2003

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 23191 - do
Senado Federal - (PLS 164/1989) - que "regula a
competência para instituição do imposto sobre
transmissão causa mortis e doação de quaisquer

...."...._-_....,..-.---,-,_.-------,.....'..._._-_._..-
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
257/00 - do Sr. José Carlos Martinez - que "acres
centa parágrafos aos artigos 77, 28 e 29 da Consti
tuição Federal."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela admissibilidade, com emenda. Vis
ta conjunta aos Deputados João Paulo Gomes da
Silva e José Divino, em 23/04/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
384/01 - do Sr. Edir Oliveira - que "altera o § 1° do
art. 29-A da Constituição Federal."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
465/01 - do Sr. Orlando Desconsi - que "modifica o
inciso V e acrescenta parágrafo ao art. 30 da Consti
tuição Federal."
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS
PARECER: pela admissibilidade. Vista conjunta aos
Deputados Antônio Carlos Magalhães Neto, Bosco
Costa, Inaldo Leitão e José Eduardo Cardozo, em
07/05/2003

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 2.095/02
- do Sr. Romeu Queiroz - que "convoca plebiscito so
bre a criação do Estado" Minas do Norte"."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 812/95 - do Sr. João Fassarel
la - que "altera a redação do artigo 74, da Lei n°

ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
103195 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dá nova re
dação ao artigo 9° da Constituição Federal"
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. Osmar Serraglio, pela admissibilidade. Vista
ao Deputado João Campos, em 23/04/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
122/95 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dá nova re
dação ao artigo 195 da Constituição FederaL"
(Apensado: PEC 259/1995)
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: Parecer com Complementação de Voto
(oral) , Dep. Ricardo Fiuza, pela admissibilidade
desta e da PEC 259/1995, apensada. Vista conjun
ta aos Deputados Inaldo Leitão e José Ivo Sartori ,
em 24/04/2003
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bens ou direitos nas condições previstas no inciso 111 PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
do § 1° do artigo 155 da Constituição Federal" 221/00 - da Sra. Luiza Erundina - que "acrescenta
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY alínea "e" ao inciso VI do art. 150 da Constituição
PARECER: pela inconstitucionalidade. Vista conjun- FederaL" (Apensado: PEC 229/2000)
ta aos Deputados Inaldo Leitão, Marcelo Ortiz e RELATOR: Deputado NEY LOPES
Mendonça Prado, em 23/04/2003 PARECER: pela admissibilidade desta, com substi-
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 225/01 - tutivo e; pela admissibilidade da PEC 229/2000,
do Sr. José Pimentel- que "acrescenta artigos à Lei apensada, com substitutivo.
Complementar nO 79, de 7 de janeiro de 1994, que PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N0
"cria o Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), e 224/00 _ da Sra. Almerinda de Carvalho - que
dá outras providências."

"acrescenta parágrafo ao art. 236 da Constituição
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY FederaL"
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. Vis- RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
ta ao Deputado Inaldo Leitão, em 07/05/2003 PARECER: Parecer com Complementação de Voto,

Dep. Paulo Magalhães, pela admissibilidade. Vista
ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 24/04/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
37/99 - do Sr. Miro Teixeira - que "modifica o art. 14
da Emenda Constitucional n° 20." (Apensado: PEC
198/2000)
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela admissibilidade desta, e da PEC
198/2000, apensada. Vista conjunta aos Deputados
Alexandre Cardoso, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Ney Lopes, Paulo Magalhães e Sandra Rosa
do, em 23/04/2003. O Deputado Paulo Magalhães
apresentou declaração de voto.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
185/99 - do Sr. José Carlos Elias - que "acrescenta
parágrafo ao art. 143 da Constituição FederaL"
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela admissibilidade.



PROJETO DE LEI N° 5.684/01 - do Sr. Valdemar
Costa Neto - que "acrescenta parágrafos aos arti
gos 49 e 57 da Lei nO 9.096/95, definindo regras
para as inserções em rádio e televisão mencionadas
nos artigos 49, inciso "11" e 57, inciso 111, alínea "b"."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.216/02 - da Sra. Luiza Erun
dina - que "acrescenta incisos aos artigos 44 e 45
da Lei n° 9.096, de 19 de setembro de 1995:'
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com substitutivo e, no méri
to, pela aprovação.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões - Art. 24 li:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 2.080/96 - MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO - (MSC 2/1996) - que "dispõe
sobre a criação das Procuradorias da República nos
Municípios de Franca, de Cascavel e de Volta Re
donda, nos Estados de São Paulo, do Paraná e do
Rio de Janeiro, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. Vis
ta conjunta aos Deputados Bosco Costa e Inaldo
Leitão, em 24/04/2003

PROJETO DE LEI N° 3.180/97 - do Senado Federal
- (PLS 219/1996) - que "dispõe sobre o seguro con
tra acidentes pessoais, a cargo dos promotores e or
ganizadores de rodeios, em benefício dos partici
pantes desses eventos, amadores ou profissionais,
e dos seus dependentes, e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 2.294/00 - do Senado Federal
- que "acrescenta § 5° ao art. 32 da Lei n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretri
zes e bases da educação nacional", incluindo os
símbolos nacionais como tema transversal nos currí
culos do ensino fundamentaL"
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4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do Serviço Mi- Deputados Aloysio Nunes Ferreira e Inaldo Leitão
litar." (Apensados: PL 889/1995 e PL 1666/1996) apresentaram votos em separado
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicida
de deste, do PL 889/1995, e do PL 1666/1996,
apensados.

PROJETO DE LEI N° 1.467/99 - do Sr. Dr. Rosinha
- que "altera a redação do art. 26, § 3°, e do art. 92
da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
"Estabelece as diretrizes e bases da educação naci
onal", e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da Emenda do Senado Federal.

PROJETO DE LEI N° 2.799/00 - do Sr. Jair Bolso
naro - que "acrescenta o § 4° ao art. 261 do Decre
to-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
PenaL"
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.

PROJETO DE LEI N° 4.202/01 - do Poder Executivo
- (MSC 208/2001) - que "declara revogado o Decre
to Legisltivo n° 3.724, de 15 de janeiro de 1919, e os
demais atos que menciona, relativos à matéria pre
videnciária."
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.953/01 - do Sr. Neuton Lima
- que "altera a redação do artigo 295, do Decre
to-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal (CPP)."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.081/01 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "inclui art. 61 O-A, no Decreto-lei 3689, de
03 de outubro de 1941, que institui o Códogo de
Processo Penal." (Apensado: PL 6706/2002)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição deste,
e do PL 6706/2002, apensado. Vista conjunta aos
Deputados Aloysio Nunes Ferreira, Antonio Carlos
Biscaia, Inaldo Leitão, Juíza Denise Frossard, Luiz
Antonio Fleury e Marcelo Ortiz, em 09/04/2003 Os
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.823/96 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "altera a redação do artigo 544 do Código
de Processo Civil que dispõe sobre a sustentação
oral de recurso."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.

PROJETO DE LEI N° 1.824/96 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "acrescenta parágrafo único ao artigo 177
do Código de Processo Civil, que se refere aos pra
zos para a realização dos atos processuais." (Apen
sado: PL 360/1999 (Apensado: PL 484/1999))
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição deste,
do PL 360/1999, e do PL 484/1999, apensados.

PROJETO DE LEI W 3.142/97 - do Sr. Fernando
Gabeira - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
aquisição de títulos publicados no País pelas biblio
tecas das instituições de ensino superior."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e das emen
das da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

PROJETO DE LEI N° 4.355/98 - do Sr. Coriolano
Sales - que "altera a Lei nO 9.503, de 23 de setem
bro de 1997, que "institui o Código de Trânsito Brasi
leiro"."
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 4.738/98 - da Sra. Yeda Crusi
us - que "altera o inciso V do art. 88 da Lei n° 8.069,

PROJETO DE LEI W 6.425/02 - do Poder Executivo
- que "dá nova redação ao caput e ao § 3° do art.
304 do Decreto-Lei n° 3689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal."
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 2.354/00 - do Poder Executivo
- (MSC 114/2000) - que "exclui uma fração da área
da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, localiza
da nos municípios de Guajará-Mirim e Vila Nova
Mamoré, no Estado de Rondônia."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Vista ao Deputado Patrus Anani
as, em 09/04/2003

PROJETO DE LEI W 2.891/00 - do Senado Federal
- (PLS 380/1999) - que "altera dispositivos da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro, de modo a permitir dispensa de
exame de saúde a categorias profissionais específi
cas:'
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.018/01 - do Poder Executivo
- (MSC 35/2001) - que "concede pensão especial a
Maria José Pereira Barbosa Lima."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 5.453/01 - do Senado Federal
- (PLS 172/1999) - que "altera o art. 261 da Lei n°
9503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 5.463/01 - do Senado Federal
- (PLS 7/2001) - que "altera o art. 69 da Lei 9099,
de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição. Vista
conjunta aos Deputados Marcelo Ortiz e Maurício
Quintella Lessa, em 09/04/2003

PROJETO DE LEI N° 6.385/02 - do Senado Federal
- (PLS 416/1999) - que "proíbe a fabricação, a im
portação, a exportação, a manutenção em estoque,
a comercialização e o uso de diclorodifeniltricloreta
no (DDT) e dá outras providências."
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RELATOR: D~putado JAIME MARTINS PARECER: RELATOR: Deputado RUBINELLI
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis- PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
lativa, com emenda. técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comis

são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias.



EDUARDOLUIZ

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-05-03

SÚMULA W 1/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria:

PROJETOS AUTORIZATIVOS - Entendimento: a)
Projeto de lei , de autoria de Deputado ou Senador,
que autoriza o Poder Executivo a tomar determinada
providência, que é de sua competência exclusiva, é
inconstitucional. b) Projeto de lei, de autoria de De
putado ou Senador, que dispõe sobre a criação de
estabelecimento de ensino é inconstitucional. - Fun
damento: § 1° do art. 61 da Constituição Federal e §
1° e inciso 11 do art. 164 do Regimento Interno."

SÚMULA W 2/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria:

UTILIDADE PÚBLICA - Entendimento: Projeto de lei
que declara de utilidade pública associação, socie
dade, entidade, fundação ou instituição é inconstitu
cional e injurídico. - Fundamento: § 1° do art. 61 da
Constituição Federal e § 1° e inciso 11 do art. 164 do
Regimento Interno. - Fundamento: art. 84, 11 da
Constituição Federal; Lei n° 91, de 28/08/1935, regu
lamentada pelo Decreto n° 50.517, de 02/05/1961;
Decreto n° 60.931, de 04/07/1967; Lei n° 6.639, de
08/05/1979; Lei nO 5.726, de 29/10/1971 (art. 3°) e §
1° e inciso 11, do art. 164 do Regimento Interno."

SÚMULA W 4/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria:

DATAS COMEMORATIVAS - Entendimento: Projeto
de lei que institui dia nacional de determinada clas
se profissional é injurídico. - Fundamento: § 2° do
art. 215 da Constituição Federal e § 1° e inciso 11, do
art. 164 do Regimento Interno."
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de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do de Execução Penal para vincular o juiz que proferiu
Adolescente, e dá outras providências." a setença à execução penal."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES RELATOR: Deputado
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicida- GREENHALGH
de. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e

má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

D-Súmulas

PROJETO DE LEI N° 3.489/00 - do Sr. Luciano Piz
zatto - que "proíbe o transporte de valores em aero
naves que efetuam transporte de passageiros, regu
lar ou não-regular." (Apensado: PL 4388/2001)
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, do Substituti
vo da Comissão de Viação e Transportes, com su
bemenda, e do PL 4388/2001, apensado, com
emenda; e pela constitucionalidade, juridicidade e
anti-regimentalidade da Emenda apresentada nesta
CCJR ao Substitutivo da Comissão de Viação e
Transportes.

PROJETO DE LEI N° 3.522/00 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "acrescenta dispositivos ao art. 649, da
Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "Institui
o Código de Processo Civil"."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comis
são de Seguridade Social e Família, com subemen
da, e no mérito, pela aprovação deste e pela rejei
ção do substitutivo da Comissão de Seguridade So
cial e Família. Vista conjunta aos Deputados Aloysio
Nunes Ferreira, José Eduardo Cardozo e Juíza De
nise Frossard, em 29/04/2003

PROJETO DE LEI N° 4.478/01 - do Sr. Osmar Serra
glio - que "dispõe sobre o usufruto de bem móvel na
execução por quantia certa contra devedor solvente,
alterando o art. 647 do Código de Processo Civil."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.850/01 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "altera o Código de Processo Penal
para vincular o juiz da instrução à sentença e a Lei

PROJETO DE LEI N° 1.730/99 - do Sr. Josué Beng
tson - que "modifica o art. 1° da Lei n° 9.608, de 18
de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço vo
luntário."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 4.696/98 - do Poder Executivo
- (MSC 954/1998) - que "acrescenta dispositivos à
Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre
execução na Justiça do Trabalho." (Apensado: PL
4814/1998)
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS

PROJETO DE LEI N° 3.148/00 - do Sr. Romeu Que
iroz - que "dá ao trecho da BR-418 situado no Esta
do de Minas Gerais, o nome de "Rodovia Deolisano
Rodrigues de Sousa"."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

PROJETO DE LEI N° 3.259/00 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "determina a obrigatoriedade da existên
cia de banheiros e bebedouros nas agências bancá
rias." (Apensado: PL 4525/2001)
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI N° 3.341/00 - do Sr. Neuton Lima
- que "altera o art. 10 da Lei na 9.965, de 27 de abril

8 - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 4.521/98 - do Sr. Antonio Car
los Pannunzio - que "altera dispositivo da Lei na
9.437, de 1997, dispondo sobre a autorização de
porte de arma de fogo para os Guardas Municipais."
(Apensado: PL 4588/1998)
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS

PROJETO DE LEI N° 3.343100 - do Sr. Dr. Hélio - que
"acrescenta parágrafos aos arts. 50 e 91 da Lei na
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PROJETO DE LEI ND 3.589/97 - do Sr. Valdemar 9.615, de 24 de março de 1998, que "Institui normas
Costa Neto - que "modifica a Lei na 9.472, de 16 de gerais sobre desporto e dá outras providências"."
julho de 1997, que dispõe sobre a organização dos RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

serviços de tel~c~municações, a criação e funci~na- PROJETO DE LEI N° 3.694/00 - do Sr. Pompeo de
mento de um orgao regulador e outros aspectos Ins- M tt " t bit I f' I' - do. . . .. ° a os - que es a e ece con ro e e Isca Izaçao
tltuclonals, nos termos da Emenda Constitucional n d t d t . I t I f". . . . esmon e e carros e mo OCIC e as pe as o IClnas
8 de 1995, Visando a permitir o uso de central pnva- d . d d f Ih f . d'
. d . - I fft . f' t' enomlna as e erro ve o, na orma que In Ica e

tlva e comunlcaçao te e onlca com InS coopera 1- d' t 'd ft . " (A d PL 4064/2001),. d b' d . 't' "(A a ou ras provI enclas. pensa o:
vos por usuanos e alxo po er aqulsllvo. pen- RELATORA D d EDNA MACEDO
sado: PL 3799/1997) . eputa a
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES PROJETO DE LEI N° 4.249/01 - do Sr. João Caldas

PROJETO DE LEI N° 410/03 _ da Sra. Maninha _ - que "acrescenta dispositivo à Lei na 8.0!8,. de ~ ~
"d' - b tifO - xt' d' . I de setembro de 1990, para estabelecer a Invlolablh-que Ispoe so re a no lcaçao e raJu ICla e o pro - . _ . .. .

t t d t 't I t d t d d"d It dade de Informaçoes pessoais e patnmonlals emes o e I u os e ou ros ocumen os e IVI a, a e- ,.. . "
rando a Lei na 6015, de 31 de dezembro de 1973, posse de fornecedor, e da outras proVidencias.
que dispõe sobre os registros públicos e dá outras RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO
providências, e a Lei na 9492, de 10 de setembro de PROJETO DE LEI N° 6.234/02 - do Sr. Pompeo de
1997, que define competência, regulamenta os ser- Mattos - que "dispõe sobre o tratamento dos casos
viços concernentes ao protesto de títulos e outros de hipotireoidismo congênito e de fenilcetonúria di-
documentos de dívida e dá outras providências." agnosticados precocemente."
RELATOR: Deputado JOÃO FONTES RELATOR: Deputado CARLOS SAMPAIO

PROJETO DE LEI N° 418/03 - do Sr. Chico Alencar PROJETO DE LEI N° 6.684/02 - do Sr. Jairo Carnei-
- que "torna obrigatória a manutenção de registro ro - que "amplia o rol de profissionais que podem di-
fotográfico pelos estabelecimentos e instituições que rigir estabelecimento penitenciário."
menciona." RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO DECURSO: 38 SESSÃO

PROJETO DE LEI N° 429/03 - do Sr. Paes Landim _ ÚLTIMA SESSÃO: 12-05-03
que "acrescenta parágrafos 30,40e 50 ao art. 652 da
Lei 5.869 / 73 (Código de Processo Civil)."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N° 560/03 - do Sr. Elimar Máximo
Damasceno - que "dispõe sobre a fraude em con
curso público."
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PROJETO DE LEI N° 705/03 - do Sr. Max Rosen
mann - que "extingue os cartórios de protesto de tí
tulos no País, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL



AVISOS

A - Audiência Pública

REUNIÃO ORDINÁRIA AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOCAL: Plenário 08 do Anexo 11 HORÁRIO: 10h

DISCUSSÃO SOBRE A POLíTICA INDIGENISTA
EXPOSITORES EDUARDO AGUIAR DE ALMEIDA,
Presidente da Fundação Nacional do índio - FUNAI
AILTON CRENACK, Assessor para Assuntos Indíge
nas do Governo do Estado de Minas Gerais
AGAMENON NASCIMENTO, Articulação dos Povos
Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito
Santo - APOINME ESTEVÃO CARLOS TAUKANE,
Coordenação das Organizações Indígenas da Ama
zônia Brasileira - COIAB RICARDO VERDUM,
Assessor Técnico, do Instituto de Estudos Socioeco
nômicos - INESC ü EGON HECK, Secretário-Exe
cutivo, do Conselho Indigenista Missionário - CIMI
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de 2000, que restringe a venda de esteróides ou PROJETO DE LEI N° 3.809/00 - do Sr. Max Rosen-
peptídeos anabolizantes e dá outras providências." mann - que "inclui as pequenas centrais hidrelétri-
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES cas - PCH na prática do conceito de energia asse-

° gurada, e dá outras providências."
P~OJETO DE LEI N 5.038/01 - do Sr. GI~con Terra RELATOR: De utado LUIZ ANTONIO FLEURY
Pinto - que "altera o art. 37, do Decreto-Lei 3688, de p
03 de outubro de 1941 - Lei das Contravenções Pe- COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
nais." (Apensados: PL 5925/2001 e PL 6364/2002) MEIO AMBIENTE E MINORIAS
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

PROJETO DE LEI N° 5.176/01 - da Sra. Iara Ber
nardi - que "dispõe sobre a criação de selo e carim
bo postais comemorativo ao centenário de fundação
do jornal "Cruzeiro do Sul"."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI N° 6.671/02 - do Senado Federal
- (PLS 288/2001) - que "acrescenta dispositivos ao
art. 652 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio
de 1943, para dispor sobre a competência dos juí
zes do trabalho e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS

PROJETO DE LEI N° 153/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "institui o Dia do Peão de Rodeio:'
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA
DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 63/99 - da Sra. Iara Bernardi
- que "dispõe sobre o pagamento de alimentos pro
visórios nas ações de investigação de paternidade e
dá outras providências." (Apensado: PL 504/1999)
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1")

As Proposições abaixo somente receberão emen
das apresentadas por membros desta Comissão

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 3.056/97 - do Senado Federal
- (PLS 77/1996) - que "dispõe sobre a produção, a
utilização e a comercialização no território brasileiro
de substâncias químicas do grupo dos c1orofluoro
carbonos (CFC)."
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO GOMES DA
SILVA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 667/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "define o valor da indenização a ser paga pe
las seguradoras nos sinistros com a perda total do
veículo segurado"
RELATOR: Deputado SANDRO MATOS

PROJETO DE LEI N° 672/03 - do Sr. Rogério Silva 
que "proíbe o registro de inadimplemento de consumi
dor referente ao Sistema Financeiro de Habitação em
cadastro, banco de dados, serviço de proteção ao cré
dito e congêneres, bem como sua divulgação."
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA
DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-05-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

As Proposições abaixo somente receberão emen
das apresentadas por membros desta Comissão

__'_11"_•• '_"__1l_O_.__•__'"__"""'.. ,.,.



REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Apreciação das Emendas à Lei de Diretrizes
Orçamentárias
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PROJETO DE LEI N° 576/99 - do Sr. Simão Sessim LOCAL: Plenário Professor Roberto Campos nO 5
- que "proíbe a instalação de aquecedores a gás no HORÁRIO: 10h
interior de banheiros."
RELATORA: Deputada ANN PONTES
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 718/03 - do Sr. José Divino 
que "dispõe sobre a criação do programa s.o.s. rios
e lagos do brasil, objetivando a sua revitalização."
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.412/02 - do Sr. Neuton Lima
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de as fábri
cas de produtos que contenham látex gravar em
suas embalagens advertência sobre a presença
dessa substância."
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES
FILHO

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 640/03 - do Sr. Celso Russo
manno - que "altera a Lei n° 10.098, de 19 de de
zembro de 2000, para acrescentar normas de aces
sibilidade das pessoas portadoras de deficiência em
hotéis, bares, restaurantes e similares."

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TURISMO

LOCAL: Sala da Presidência, Anexo 11 Sala T-33
HORÁRIO: 09h

REUNIÃO

A - Debate

REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE
TURISMO

Assuntos Internos

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

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 BERNARDO ARISTON

PROJETO DE LEI N° 502/03 - do Sr. Jamil Murad e
outros - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de presta
ção de serviços de acondicionamento ou embalagem
das compras em estabelecimentos comerciais denomi
nados supermercados, hipermercados ou similares."
RELATOR: Deputado BISMARCK MAIA

PROJETO DE LEI N° 580/03 - do Sr. Feu Rosa 
que "altera a Lei n° 8.245, de 18 de outubro de
1991, que "Dispõe sobre as locações dos imóveis
urbanos e os procedimentos a elas pertinentes"."

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

As proposições abaixo somente receberão emendas
apresentadas por membros desta Comissão

PROJETO DE LEI N° 122/03 - do Sr. Wilson Santos
- que "altera a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de
1996, que "dispõe sobre o regime tributário das mi
croempresas e das empresas de pequeno porte,
institui o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, e dá ou
tras providências.'''' (Apensado: PL 280/2003)
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

LOCAL: Plenário 10 do Anexo 11 HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública



Professor JORGE GREGORY Chefe de Gabinete da
Secretaria de Educação Superior do Ministério da
Educação;
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Tema: "Matéria objeto do Projeto de Lei 2.312/200 PROJETO DE LEI N° 5.873/01 - da Sra. Teima de
e apensos, que 'dispõem sobre a permissão de sa- Souza - que "inscreve o nome de José Bonifácio de
que pelo trabalhador na conta do FGTS para paga- Andrada e Silva no Livro dos Heróis da Pátria."
mento de anuidade escolar'." Convidados: RELATOR: Deputado WALFRIDO MARES GUIA

Senhor PAULO EDUARDO CABRAL FURTADO Se- PROJETO DE LEI N° 7/03 - da Sra. Iara Bernardi-
cretário Executivo do Conselho Curador do FGTS; que "dispõe sobre a criação de Programa de Orien

tação Sexual, de Prevenção das Doenças Sexual
mente Transmissíveis e do Uso de Drogas."
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-05-03

Senhor ANTÔNIO LEONEL DA SILVA CUNHA Coo
denador-Geral do Financiamento Estudantil- FIES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 592/03 - da Sra. Zelinda Nova
es - que "institui Programa Permanente de Incentivo,
Educação e Aplicação de Alimentos Alternativos."

PROJETO DE LEI N° 604/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "acrescenta dispositivos à Lei n° 7.853, de 24
de outubro de 1989, de modo a incluir o desporto
nas ações de apoio às pessoas portadoras de defi
ciência."

PROJETO DE LEI N° 610/03 - do Sr. José Ivo Sar
tori - que "inclui os débitos vencidos relativos aos fi
nanciamentos a estudantes de ensino superior no
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, instituí
do pela Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000:'
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.047/01 - do Sr. Givaldo Ca
rimbão - que "altera o art. 16 do Decreto-lei n° 236, de
28 de fevereiro de 1967, para definir os horários de
veiculação e a duração dos programas educativos."
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 5.182/01 - do Sr. Antonio Cam
braia - que "estabelece percentual mínimo de vagas
disponibilizadas pelas Instituições de Ensino para a
Residência Médica." (Apensado: PL 5192/2001)
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 571/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "da nova redação ao inciso I do art. 70 da Lei
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996."

PROJETO DE LEI N° 723/03 - do Sr. Onyx Lorenzoni
- (PL 845/2003) - que "institui a Bolsa-Universidade,
que permite dedução no imposto de renda às pessoas
físicas e jurídicas, e dá outras providências."

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 118/99 - do Sr. Pedro Wilson
- que "dispõe sobre as operações com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte,
do Nordeste e do Centro-Oeste, de que tratam as
Leis n° 7.827, de 27 de setembro de 1989, e nO
9.126, de 13 de novembro de 1995, e altera o art. 5°
da Lei nO 9.138, de 30 de novembro de 1995, e dá
outras providências." (Apensados: PL 2134/1999 e
PL 2341/2000)
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI N° 169/99 - do Sr. José Pimentel
- que "concede isenção do Imposto de Importação e
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) in
cidentes sobre equipamentos e medicamentos desti
nados ao tratamento de diabetes."
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 52/03 - do Sr. Carlos Eduardo
Cadoca - que "dispõe sobre os limites da receita

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



AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 9-5-2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 306/03 - do Sr. Agnaldo Muniz 
que "dispõe sobre a fixação de preços para derivados
do petróleo e álcool etílico hidratado combustível, para
fins automotivos pelo Ministério de Minas e Energia:'
RELATOR: Deputado BASSUMA

PROJETO DE LEI N° 315/03 - do Sr. Vic Pires Fran
co - que "altera dispositivos das Leis n.os 7.990, de
28 de dezembro de 1989 e 8.001, de 13 de março
de 1990 e dá outras providências."
RELATOR: Deputado FRANCISCO GARCIA

PROJETO DE LEI N° 413/03 - da Sra. Teima de
Souza - que "altera a redação do inciso VI do art.
3°, da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, do §
2° do art. 8°, inclui inciso ao art.18 e altera a reda
ção do art. 24 da Lei 9.472, de 16 de julho de 1997,
do art. 9° e seu parágrafo único, da Lei 9.986, de 18
de julho de 2000."
RELATOR: Deputado EDUARDO GOMES

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.979/02 - do Sr. Paulo Maga
lhães - que "regulamenta a cobrança pelo uso dos

REUNIÃO ORDINÁRIA AUDIÊNCIA PÚBLICA

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 3.742/00 - do Sr. Professor
Luizinho - que "dá nova redação ao art. 320 da Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
novo Código Brasileiro de Trânsito." (Apensados: PL
4481/2001 e PL 4629/2001)
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N° 5.890/01 - do Sr. Neuton Lima
- que "dispõe sobre a entrega de informações tribu
tárias pelas instituições financeiras ao Banco Cen
trai do Brasil."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

LOCAL: Plenário 13 do Anexo 11 HORÁRIO:
09h30min

~_aio_~~º-9-ª. ~ ºIÁBIODA CÂMARA DOS DEPUTADOS ~ Quintª=f~ra 8_!~!Q§

bruta anual das empresas inscritas no Sistema Inte- Convidados: Dr. LAFAYETE JOSUÉ PETIER -
grado de Pagamento de Impostos e Contribuições Procurador da República do Ofício do Consumidor e
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Ordem Econômica - Porto Alegre; Dr. WALDIR
- SIMPLES, de que trata a Lei n° 9.317, de 5 de de- ALVES - Procurador da República do Ofício do Con-
zembro de 1996, e dá outras providências." sumidor e Ordem Econômica - Porto Alegre; Ora.
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO ANTÔNIA LÉLlA NEVES S. KRUEGER - Procura-

PROJETO DE LEI N° 402/03 _ do Sr. Mário Herin- dora da República - Curitiba; Dr. Luís ALBERTO
" ' D'AZEVEDO URVALLE - Procurador-Chefe da Pro-

ger - que .re?uz all~u~tas do Imposto sobre Produ- curadoria Regional da República _ 4a Região _ Por-
to~ ~ndustn~hz~dos Incidente sobre canetas esfero- to Alegre; Ora. MARIA SOARES C. CORDIOLl _
graflcas, lapiseiras, canetas e marcadores com pon- P d R' I d R 'bl' la R '- Orocura ora eglona a epu Ica - eglao; r.
tas de feltro ou com outras ponta~ poro,~as, e cargas MILTON MENDES DE OLIVEIRA _ Diretor-Presi-
com ponta para canetas esferograflcas. dente da ELETROSUL; Dr. JOSÉ DRUMOND
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO SARAIVA _ Diretor de Projetos Especiais da Eletro-

PROJETO DE LEI N° 631/03 - do Sr. Pompeo de brás; e Dr. CLÁUDIO ÁVILA DA SILVA - Ex-Presi-
Mattos - que "acrescenta alínea, no inciso 11 do Art. dente da Eletrosul.
8° da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in
cluindo as despesas com pedágio nas deduções re
lativas ao Imposto de Renda."
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO

A - Reunião Ordinária:

Pauta

Apreciação das emendas à Lei de Diretrizes Orça
mentárias apresentadas na Comissão.

B - Audiência Pública

Tema: Discussão sobre a cisão e privatização da
Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do
Brasil SA - ELETROSUL, em razão de requerimento
do Dep. Mauro Passos, aprovado em 19/03/03.



AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-05-03

Convidados: ARLEY MEDEIROS DA MATA Diretor
do Sindicato dos Químicos de Campinas e Região
ROBERTO CARLOS RUIZ Médico do Sindicato dos
Químicos de Campinas e Região ANTONIO DE
MARCO RASTEIRO Representante da Comissão
de Ex-Funcionários da SHELUPaulínia LUIZ
MANESCHY Gerente Coordenador de Saúde, Se
gurança e Meio Ambiente da SHELL do Brasil

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 2.808/97 - do Sr. Jair Bolso
naro - que "altera o art. 83 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"."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES

PROJETO DE LEI N° 604/99 - do Sr. Nilson Mourão
- que "estabelece pensão especial aos dependen
tes das vítimas de violência pela posse da terra e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLlA

PROJETO DE LEI N° 947/99 - do Sr. Severino Caval
canti - que "institui o "Dia do Nascituro", a ser festejado
no dia 25 de março de cada ano, e prescreve as medi
das a serem adotadas pelos Poderes a que se refere,
para efeito da respectiva comemoração."
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI N° 2.132/99 - do Sr. Darcísio Pe
rondi - que "cria contribuição destinada a custear
pesquisas e programas de saúde ligados à preven
ção e ao tratamento das doenças decorrentes do
consumo de cigarros, charutos, cigarrilhas e de be
bidas alcoólicas." (Apensado: PL 4107/2001)
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI N° 2.726/00 - do Sr. Gustavo Fru
et - que "dispõe sobre a adequação do pessoal de
enfermagem nos hospitais privados."
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI N° 3.799/00 - do Sr. Darcísio Pe
rondi - que "acrescenta parágrafo ao artigo 34 da

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.014/02 - do Sr. Tadeu Filip
pelli - que "dispõe sobre a profissão de Agente Co
munitário de Apoio à Vizinhança."
RELATOR: Deputado REGINALDO GERMANO

PROJETO DE LEI N° 434/03 - do Sr. Paes Landim
que "dispõe sobre estágio remunerado para treina
mento e capacitação profissional em serviço, inclusi
ve pelos órgãos de segurança pública."
RELATORA: Deputada PERPÉTUA ALMEIDA

PROJETO DE LEI N° 443/03 - do Sr. José Chaves e
outros - que "dispõe sobre a disponibilização na
Internet do mapa da violência."
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS

PROJETO DE LEI N° 662/03 - do Sr. Antonio No
gueira - que "institui o Ano e o Dia Nacional de
Combate à Violência Praticada à Pessoa Humana."
RELATOR: Deputado ODAIR

PROJETO DE LEI N° 700/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
instalação de câmeras de filmagem nos shopping
centers e similares."
RELATOR: Deputado WASNY DE ROURE

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

LOCAL: Plenário 07 do Anexo 11 HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública
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recursos hídricos no Brasil, instituida pela Lei Fede- Tema: "Esclarecimentos sobre a situação dos ex-fun-
ral n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997 e fixada para o cionários da empresa em função da ocorrência de
uso da geração hidroelétrica pela Lei Federal n° contaminação por atividade da Shell em paulínia."
9.984, de 17 de julho de 2000:'
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI

PROJETO DE LEI N° 603/03 - do Sr. Geraldo Tha
deu - que "altera dispositivos da Lei n° 9.648, de 27
de maio de 1998 para criar Fundo de Preservação
de Recursos Hídricos."
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO,

VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

. . ._011<__........_.,....._ .......i/j....----.".'''''-'-"'
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Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe so
bre os planos privados de assistência à saúde e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI N° 5.482/01 - do Sr. José Linha
res - que "altera dispositivos da Lei n° 8212, de 24
de julho de 1991, para dispor sobre a caracterização
de entidades beneficentes para fins de isenção de
contribuições para o financiamento da Seguridade
SociaL"
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI

PROJETO DE LEI N° 5.964/01 - do Sr. Custódio
Mattos - que "dispõe sobre a cobertura, pelo Siste
ma Único de Saúde, dos custos operacionais dos
serviços hospitalares decorrentes de assunção de
obrigação imposta pelo Poder Judiciário à rede pri
vada e dá outras providências."
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 6.388/02 - do Senado Federal
- (PLS 190/2001) - que "aumenta o período de con
cessão do salário-maternidade e da licença à ges
tante em caso de parto antecipado."
RELATORA: Deputada ORA. CLAIR

PROJETO DE LEI N° 530/03 - do Sr. Carlos Nader 
que "'Cria a embalagem especial de proteção à crian
ça, para medicamentos, produtos químicos ou inflamá
veis de uso doméstico que oferecem risco à saúde.""
RELATORA: Deputada MARIA HELENA

PROJETO DE LEI N° 605/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ''torna obrigatório o uso de tarja como expres
são que ressalta importância do aleitamento mater
no nas embalagens dos produtos utilizados no alei
tamento artificiaL"
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA

PROJETO DE LEI N° 607/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "torna obrigatório a existência de ambulância
e de profissionais da área de saúde nos postos da
Polícia Rodoviária Federal."
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 12-05-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.834/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre o acesso gratuito à justi
ça das pessoas portadoras de deficiência física."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 6.836/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "cria o serviço de atendimento e trata
mento da endometriose e da fertilização in vitro, na
forma que menciona."
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI N° 6.848102 - do Sr. Neuton Lima
- que "dispõe sobre a comercialização e consumo
de guloseimas nas escolas de Educação Básica."
RELATORA: Deputada LUCI CHOINACKI

PROJETO DE LEI W 6.951/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre a obrigatoriedade do
exame de Emissões Otoacústicas Evocadas (código
51.01.039 - AMB), conhecido como "Teste da Ore
Ihinha", nas unidades públicas e privadas do Siste
ma Único de Saúde ou conveniadas e dá outras pro
vidências "."
RELATOR: Deputado ADELOR VIEIRA

PROJETO DE LEI N° 7.006102 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "institui o "Dia Nacional dos Renais
Crônicos e dá outras providências""
RELATOR: Deputado WALTER FELDMAN

PROJETO DE LEI N° 7.267/02 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "adiciona-se dispositivo à Lei n.o
9.656, de 3 de junho de 1998, e dá outras providên
cias." (Apensado: PL 7389/2002)
RELATOR: Deputado DA. FRANCISCO
GONÇALVES

PROJETO DE LEI N° 7.291/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "obriga a rede de hospitais públicos e
particulares, os Postos de Saúde e demais unidades
médicas, a priorizar o atendimento de idosos, acima
de 65 anos."
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE

PROJETO DE LEI N° 7.417/02 - do Sr. Dr. Hélio
que "altera a Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998,
que "dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde"."
RELATOR: Deputado HOMERO BARRETO

PROJETO DE LEI N° 334/03 - do Sr. Paes Landim
que "institui contribuição obrigatória para a Seguri
dade Social."
RELATOR: Deputado GUILHERME MENEZES

PROJETO DE LEI N° 338/03 - do Sr. Paes Landim
que "dispõe sobre valor de salário de contribuição e
de benefício da Previdência SociaL"
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA



Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

As Proposições abaixo somente receberão emen
das apresentadas por membros desta Comissão

PROJETO DE LEI N° 2.576/00 - do Sr. Fernando
Gabeira - que "dispõe sobre a instalação de fontes
emissoras de radiação eletromagnética e dá outras
providências." (Apensados: PL 4399/2001, PL
4505/2001, PL 5241/2001, PL 4587/2001, PL
5843/2001 e PL 6835/2002)
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI N° 3.676/00 - do Senado Federal
- (PLS 421/1999) - que "torna obrigatório o uso do
alfabeto Braile nos manuais de especificações técni
cas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos:' (Apen
sados: PL 1589/1996 (Apensados: PL 1243/1999,
PL 2570/2000 (Apensado: PL 5505/2001), PL
2605/2000, PL 2755/1997, PL 2854/2000, PL
3454/2000 e PL 3574/2000), PL 4278/2001 e PL
5920/2001)
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
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PROJETO DE LEI N° 431/03 - do Sr. Paes Landim - nitário do comércio de drogas, medicamentos, insu-
que "altera a redação do art. 458 da Consolidação mos farmacêuticos e correlatos, e dá outras provi-
das Leis do Trabalho." dências."
RELATOR: Deputado MILTON BARBOSA RELATOR: Deputado PASTOR FRANCISCO

PROJETO DE LEI N° 528103 - do Sr. Carlos Nader OLíMPIO
- que ""Acrescenta o parágrafo único ao Art. 169 do PROJETO DE LEI N° 639/03 - da Sra. Sandra Ro-
Decreto-lei n.o 5.452, de 1° de maio de 1943, da sado - que "obriga a rede hospitalar a priorizar o
Consolidação das Leis do Trabalho."" atendimento de idosos acima de 65 anos, nos ca-
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO sos de epidemia e dá outras providências."

PROJETO DE LEI N° 535/03 - do Sr. Eduardo Paes RELATOR: Deputado WILSON SANTOS

- que "dispõe sobre a Política Nacional de Consci- PROJETO DE LEI N° 670/03 - do Sr. Rogério Silva
entização e Orientação sobre o LES - Lupus Erite- - que "altera a Lei n° 8.899, de 29 de junho de 1994,
matoso Sistêmico, e dá providências correlatas." que concede passe livre às pessoas portadoras de
RELATORA: Deputada MARIA LUCIA deficiência no sistema de transporte coletivo interes-

PROJETO DE LEI N° 543/03 - do Sr. João Mendes tadual."
de Jesus - que "altera a Lei n° 9.263, de 12 de jane- RELATORA: Deputada SELMA SCHONS

iro de 1996, que "regula o § 7° do art. 226 da Consti- PROJETO DE LEI N° 745/03 - do Sr. Bispo Rodri-
tuição Federal, que trata do planejamento familiar, gues _ que "determina que todo medicamento distri-
estabelece penalidades e dá outras providências." buído ou comprado com recursos públicos federais,
RELATORA: Deputada ZELlNDA NOVAES deverá conter na embalagem ou rótulo, um carimbo

PROJETO DE LEI N° 544/03 - do Sr. Nelson Mar- com os seguintes dizeres: "Este medicamento foi
quezelli - que "dispõe sobre a prática da drenagem comprado e distribuído com recursos públicos fede-
linfática manual nos hospitais públicos, contratados, rais, sendo proibida sua venda ou comercialização
conveniados e cadastrados do Sistema Único de sob qualquer pretexto ":'
Saúde - SUS ." RELATOR: Deputado BABÁ
RELATOR: Deputado DA. PINOTII DECURSO: 4a SESSÃO

PROJETO DE LEI N° 561/03 - do Sr. Elimar Máximo ÚLTIMA SESSÃO: 09-05-03
Damasceno - que "acrescenta parágrafo único ao
art. 79 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com o
objetivo de proibir o uso de imagens eróticas, porno
gráficas ou obscenas no material escolar:'
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO

PROJETO DE LEI N° 587/03 - da Sra. Maninha 
que "dispõe sobre a elaboração de tabela de hono
rários médicos, odontológicos e de outros profissio
nais, como base mínima para contratos com as ope
radoras de planos de saúde."
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI N° 597/03 - da Sra. Alice Portu
gal - que "dispõe sobre a contagem de tempo para
efeito de aposentadoria do anistiado político e de to
dos que sofreram punições ou afastamento involun
tário e dá outras providências."
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI N° 612/03 - do Sr. Ricardo Izar
que "modifica o artigo 55 da Lei n° 5991, de 17 de
dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sa-
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PROJETO DE LEI ND 4.264/01 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "altera a Lei n° 8.899, de 29 de junho de
1994, que concede passe livre às pessoas portado
ras de deficiência no sistema de transporte coletivo
interestadual, para estender o benefício às crianças
portadoras de câncer." (Apensados: PL 5196/2001,
PL 5208/2001 (Apensado: PL 6184/2002 (Apensa
do: PL 7031/2002)), PL 5275/2001, PL 5558/2001 e
PL 7299/2002)
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-05-03

Projetos de lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 2.426/96 - do Sr. Cunha Bue
no - que "restabelece a dedutibilidade, para efeito
da apuração da base de cálculo do imposto de ren
da das pessoas físicas, das doações efetuadas às
entidades de que trata o artigo 1° da Lei nO 3.830,
de 25 de novembro de 1960." (Apensados: PL
1441/1999, PL 1559/1999 (Apensado: PL
2337/2000), PL 2125/1999, PL 3200/1997 (Apensa
dos: PL 3368/1997, PL 3389/1997 e PL 4002/1997),
PL 3248/1997, PL 3375/2000, PL 3425/1997, PL
3426/1997, PL 3733/2000, PL 4697/1998 e PL
5272/2001)
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI

PROJETO DE LEI N° 329/99 - do Sr. Dr. Hélio - que
"dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de
marcadores biológicos pela rede de unidades inte
grantes do Sistema Único de Saúde - SUS, como
procedimento auxiliar no atendimento integral da
mulher portadora de câncer de mama."
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE
CARVALHO

PROJETO DE LEI N° 513/99 - do Sr. Cunha Bueno
- que "institui o ressarcimento obrigatório aos esta
belecimentos públicos de saúde, pelas indústrias de
cigarros e derivados do tabaco, das despesas com o
tratamento de pacientes portadores de doenças pro
vocadas ou agravadas pelo fumo e seus derivados."
(Apensados: PL 708/1999, PL 798/1999 e PL
3129/2000)
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA

PROJETO DE LEI N° 975/99 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "obriga os Centros de Habilitação de
Condutores - CHCs, a adaptarem dez por cento de
sua frota para o aprendizado de pessoas portadoras
de deficiência física e dá outras providências."

(Apensado: PL 1510/1999) RELATOR: Deputado
MARCONDES GADELHA

PROJETO DE LEI N° 1.799/99 - do Sr. Milton Monti
- que "altera a redação do art. 30, inciso I, alínea "b"
da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, para prorro
gar o prazo de recolhimento das contribuições previ
denciárias de responsabilidade das empresas."
(Apensados: PL 3207/2000 e PL 5645/2001)
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI N° 1.833/99 - do Sr. Dr. Hélio
que "dispõe sobre o incentivo ao contrato de traba
lho para o adolescente abandonado e infrator."
(Apensado: PL 4125/2001 )
RELATOR: Deputado DA. ROSINHA

PROJETO DE LEI ND 4.645/01 - do Sr. Feu Rosa 
que "altera o inciso XIV do art. 6° da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo
art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
e acréscimo do § 2° do art. 30 da Lei n° 9.250, de 26
de dezembro de 1995, para incluir na isenção do im
posto de renda os trabalhadores em atividade, atin
gidos pelas doenças lá referidas." (Apensados: PL
5510/2001, PL 6454/2002, PL 6534/2002, PL
6929/2002, PL 6991/2002 e PL 490/2003)
RELATOR: Deputado DA. FRANCISCO
GONÇALVES

PROJETO DE LEI N° 5.154/01 - do Sr. Dr. Hélio
que "dispõe sobre a cirurgia ambulatorial no Siste
ma Único de Saúde."
RELATOR: Deputado HOMERO BARRETO

PROJETO DE LEI N° 5.413/01 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre o teor máximo de con
centração de íon fluoreto, nas águas minerais natu
rais e nas águas purificadas adicionadas de sais,
comercializadas no país."
RELATOR: Deputado DA. BENEDITO DIAS

PROJETO DE LEI N° 5.414/01 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "institui a obrigatoriedade dos hospita
is públicos e privados garantirem internação hospita
lar aos doadores de sangue."
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO

PROJETO DE LEI N° 5.975/01 - do Sr. Neuton Lima
- que "proíbe a aplicação de tatuagens e piercings,
na forma em que especifica, em menores de idade."
(Apensado: PL 7380/2002)
RELATOR: Deputado DA. ROSINHA

PROJETO DE LEI N° 6.043/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "assegura ao recém-nascido o direito
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de realização de exames de identificação de catara
ta congênita e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado DURVAL ORLATO

PROJETO DE LEI N° 6.086/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "cria a Semana Nacional de Preven
ção à Obesidade e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado JOSÉ L1NHARES

PROJETO DE LEI N° 6.320/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que '~orna obrigatório o oferecimento pelo
SUS da vacina contra hepatite B, nos casos que
menciona e dá outras providências."
RELATORA: Deputada MANINHA

PROJETO DE LEI N° 6.322/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "assegura o oferecimento, preventivo e
gratuito, pelo Estado, no âmbito do SUS, do exame
de triagem de diagnóstico de deficiência de
alfa-1-antitripsina e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES

PROJETO DE LEI N° 6.551/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre a concessão de financi
amento de equipamentos corretivos a portadores de
deficiência."
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 6.800/02 - do Sr. Neuton Lima
- que "dispõe sobre a renovação do registro de mé
dicos no Conselho Regional de Medicina."
RELATOR: Deputado ROBERTO GOUVEIA

PROJETO DE LEI N° 344/03 - do Sr. Confúcio Moura
- que "dispõe sobre modificações do § 3° do art. 98 da
Lei n° 9.527, de 1997, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS

PROJETO DE LEI N° 374/03 - do Sr. Lincoln Portela
- que "assegura aos idosos o direito de dispor, prio
ritariamente, de assentos em estações e terminais
de transporte de passageiros."
RELATORA: Deputada ZELlNDA NOVAES

PROJETO DE LEI N° 395/03 - do Sr. Paulo Rocha 
que ""Inclui § 3° no art. 102 da Lei nO 8.069, de 13
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adoles
cente"."
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA

PROJETO DE LEI W 404/03 - do Sr. Mário Herin
ger - que "dá nova redação ao § 5°, do art. 47, da
Lei nO 8212, de 24 de julho de 1991, ampliando, de
60 para 180 dias, o prazo de validade da Certidão
Negativa de Débito - CND."
RELATOR: Deputado CARLOS MOTA

PROJETO DE LEI N° 414/03 - da Sra. Thelma de
Oliveira - que "institui nos Estados, no Distrito Fede
ral e nos Municípios o Programa de Atendimento
Integrado à adolescente gestante e dá outras provi
dências."
RELATORA: Deputada KELLY MORAES

PROJETO DE LEI N° 432/03 - da Sra. Mariângela
Duarte - que "define as diretrizes da Política de Pre
venção e Atenção Integral à Saúde da Pessoa Por
tadora de Hepatite, em todas as suas formas, no
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, e dá ou
tras providências."
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR

PROJETO DE LEI N° 478/03 - do Sr. Neucimar Fra
ga - que "altera a redação do art. 44 da Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991, para aplicar a propor
cionalidade ao tempo de contribuição na determina
ção do valor da aposentadoria por invalidez, cuja ca
usa esteja associada ao uso abusivo de substâncias
químicas e alucinógenas."
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS

PROJETO DE LEI N° 491/03 - do Sr. Pastor Reinal
do - que "acrescenta dispositivo ao art. 69 do Códi
go de Trânsito Brasileiro, com o intuito de dispor so
bre a travessia de pedestres portadores de deficiên
cia visual."
RELATOR: Deputado ANTONIO JOAQUIM

PROJETO DE LEI N° 507/03 - do Sr. Almir Moura 
que "altera a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
acrescentando § 6° ao art. 30, a fim de modificar a
sistemática de recolhimento das contribuições previ
denciárias a cargo da empresa."
RELATOR: Deputado LAVOISIER MAIA

PROJETO DE LEI N° 522/03 - do Sr. Paulo Gouvêa
- que "altera a Lei n° 9.311, de 1996, determinando
percentual de arrecadação da CPMF para aplicação
obrigatória em doação de cadeiras de roda a pesso
as carentes."
RELATOR: Deputado REMI TRINTA

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

LOCAL: Plenário 16 do Anexo 11 HORÁRIO: 10h

REUNIÃO

A- Debate

SUBCOMISSÃO ESPECIAL DE ROUBO DE
CARGAS E VEíCULOS REUNIÃO DE DEBATE
PARA SUBSIDIAR O ROTEIRO DOS TRABALHOS A
SEREM DESENVOLVIDOS PELA SUBCOMISSÃO



PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 09/0512003)

PROJETO DE LEI N° 585/03 - da Sra. Maria do Ro
sário - que "dispõe sobre a denominação do Aero
porto Federal de Alegrete, no Estado do Rio Grande
do Sul para Aeroporto Federal Gaudêncio Machado
Ramos."
RELATOR: Deputado OSVALDO REIS

PROJETO DE LEI N° 617/03 - do Sr. Murilo Zauith
que "altera dispositivos da Lei n° 7.418, de 16 de de
zembro de 1985, que institui o vale-transporte, de
terminando que este seja pago em dinheiro ao tra
balhador."
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO

PROJETO DE LEI N° 720/03 - do Sr. Beto Albu
querque - que "dispõe sobre a criação e implanta
ção do Sistema Permanente de Planejamento de
Transporte - SISTRAN"
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES

PROJETO DE LEI N° 735/03 - do Sr. Beto Albu
querque - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, que "institui o Código de Trânsito
Brasileiro" ."
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES

PROJETO DE LEI N° 749/03 - do Sr. Reinaldo Be
tão - que "introduz alterações na Lei n° 10.636, de
30 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a aplica
ção dos recursos originários da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE inciden
te sobre a importação e a comercialização de petró
leo e seus derivados, gás natural e seus derivados,
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PROJETO DE LEI N° 525/03 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setem
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasi
leiro, para dispor sobre renovação da Carteira Naci
onal de Habilitação."

RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO

PROJETO DE LEI N° 539/03 - do Sr. André Luiz 
que "determina a afixação em veículos de transporte
coletivo e de carga de aviso sobre a indenização de
passageiros ou não que sejam vítimas de acidentes
e dá outras providências."
RELATORA: Deputada IRINY LOPES

PROJETO DE LEI N° 540/03 - do Sr. André Luiz 
que "cancela as multas por avanço de sinal aplica
das por fiscalização eletrônica no período compre
endido entre as vinte e três e cinco horas, em todo o
Território Nacional."
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES
FILHO

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 2.718/00 - do Sr. Dr. Rosinha
- que "dispõe sobre a venda de espaços para publi
cidade nos sistemas de transporte rodoviário, ferro
viário e metroviário de passageiros."
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

PROJETO DE LEI N° 3.140/00 - dos Srs. Chico da
Princesa e Chico da Princesa - (PL 827/2003) - que
"altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro." (Apen
sados: PL 3453/2000, PL 6219/2002, PL 6265/2002,
PL 6709/2002, PL 7034/2002, PL 7119/2002, PL
7336/2002, PL 737/2003 e PL 74212003)
RELATOR: Deputado MIGUEL DE SOUZA

PROJETO DE LEI W 3.770/00 - do Sr. Chico da
Princesa - que "dispõe sobre a responsabilidade ci
vil do prestador de serviço de transporte coletivo ur
bano e metropolitano de passageiros e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

PROJETO DE LEI N° 4.033/01 - da Sra. Teima de
Souza - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setem
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasi
leiro." (Apensado: PL 4831/2001)
RELATOR: Deputado ANTONIO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI N° 4.153/01 - do Sr. Chico da
Princesa - que "dispõe sobre gratuidade para as
pessoas portadoras do vírus da AIDS, com renda de
até três salários mínimos, no transporte público co
letivo interestadual."
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI N° 7.152102 - da Sra. Teima de
Souza - que "inclui § ao art. 1° da Lei 8.630 de 25
de fevereiro de 1993, renumera os incisos IV e V e
inclui alíneas"
RELATOR: Deputado FRANCISCO APPIO

PROJETO DE LEI N° 505/03 - do Sr. Bismarck Maia
- que "altera a Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de
1986, que "dispõe sobre o Código Brasileiro de Ae
ronáutica", para disciplinar aspectos relativos à ofer
ta de bilhetes com tarifas promocionais."
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA
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Substitutivo (Art. 119, 11 e §1j

As Proposições abaixo somente receberão emen
das apresentadas por membros desta Comissão

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-05-03

PROJETO DE LEI N° 7.206/02 - do Sr. Gonzaga
Patriota - que "inclui, no art. 29 da Lei na 9.503, de
23 de setembro de 1997, o uso de sinalizadores nos
veículos funerários."
RELATOR: Deputado MIGUEL DE SOUZA

PROJETO DE LEI N° 55/03 - do Sr. João Caldas 
que "altera as Leis na 9.503, de 23 de setembro de
1997, e na 9.602, de 21 de janeiro de 1998, e dá ou
tras providências." (Apensado: PL 329/2003)
RELATOR: Deputado LEODEGAR TISCOSKI
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-05-03
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e álcool etílico combustível, e cria o Fundo Nacional na Legislatura Anterior); e C) Apreciação dos se-
de Infra-Estrutura de Transportes - FNIT." guintes requerimentos:
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES REQUERIMENTO N° 1/03 Da Sra. Vanessa Grazzi

otin - que "solicita sejam convidados os Presidentes
da FIEAM e CIEAM para participarem de audiência
pública a ser realizada por esta Comissão."

REQUERIMENTO N° 2/03 Da Sra. Vanessa Grazziotin
- que "solicita seja convidado o Ministro do Desenvol
vimento, Indústria e Comércio para participar de au
diência pública a ser realizada por esta Comissão."

REQUERIMENTO N° 3/03 Da Sra. Vanessa Grazzi
otin - que "solicita seja convidado o Presidente da
UNAFISCO para participar de audiência pública a
ser realizada por esta Comissão."

REQUERIMENTO N° 4/03 Da Sra. Vanessa Grazzi
otin - que "solicita seja convidado o Superintenden
te da Zona Franca de Manaus para participar de au
diência pública a ser realizada por esta Comissão."

REQUERIMENTO W 5/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "solicita convidar o Senhor Robson Bra
ga de Andrade - Presidente da FIEMG, para deba
ter sobre assuntos pertinentes a esta Comissão."

REQUERIMENTO N° 7/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "solicita convidar o Excelentíssimo Se
nhor Ministro do Turismo Walfrido Mares Guia."

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 j

As Proposições abaixo somente receberão emen
das apresentadas por membros desta Comissão

PROJETO DE LEI W 3.651/00 - do Sr. José Egydio
- que "altera os arts. 133 e 159 do Código de Trânsi
to Brasileiro, para permitir o uso de cópia autentica
da do Certificado de Licenciamento Anual e da Car
teira Nacional de Habilitação." (Apensado: PL
4390/2001)
RELATOR: Deputado CLEUBER CARNEIRO

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR
ESTUDO EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM

TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO TEMA ABRANJA
O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.

LOCAL: Plenário 4 do Anexo 11 HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

a) Eleição do Segundo e Terceiro Vice-Presidentes;

b) Audiência Pública com o Dr. Germano Rigotto,
Governador do Estado do Rio Grande do Sul (Presi
dente da Comissão Especial da Reforma Tributária,

REQUERIMENTO W 8/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "solicita convidar a Excelentíssima Se
nhora Ministra do Meio Ambiente Marina Silva."

REQUERIMENTO N° 9/03 Do Sr. Renato Casagran
de - que "requer convite ao Senhor Ministro da Fa
zenda, Dr. Antônio Palocci Filho para comparecer a
esta Comissão para prestar esclarecimentos sobre
os projetos do Governo no tocante à Reforma Tribu
tária."

REQUERIMENTO N° 10/03 Da Sra. Vanessa Graz
ziotin - que "requer que seja realizada visita à Re
gião Amazônica, especificamente a Zona Franca de
Manaus, com integrantes da Comissão Especial da
Reforma Tributária."

REQUERIMENTO N° 11/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "solicita convidar o Senhor Arthur Lo
pes Filho, Presidente da Federação das Associa
ções Comerciais do Estado de Minas Gerais - Fe
deraminas"

REQUERIMENTO N° 12/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "solicita convidar o Senhor Wellington
Pedrosa, Presidente do Conselho dos Representan
tes Comercial de Minas Gerais - Coreminas"

REQUERIMENTO N° 13'03 Do Sr. Walter Feldman 
que "convida Ministro do Planejamento a prestar escla
recimentos à Comissão Especial de Reforma Tributária:'
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REQUERIMENTO N° 31/03 Do Sr. Júlio Redecker
que "solicita que seja convidado o Sr. PRATINI DE
MORAES, ex-presidente da Associação Brasileira
de Comércio Exterior - AEB/BR e ex-ministro da
Agricultura, Minas e Energia, Indústria e Comércio e
Planejamento, para participar de audiência pública a
ser realizada por esta Comissão"

REQUERIMENTO N° 32/03 Do Sr. Júlio Redecker
que "solicita que seja convidado o Sr. EVERARDO
MACIEL, ex-secretário da Receita Federal, para par
ticipar de audiência pública a ser realizada por esta
Comissão."

REQUERIMENTO N° 34/03 Do Sr. Júlio Cesar 
(REQ 3/2003) - que "requer a criação de Grupo de
Trabalho Especial destinado a subsidiar os estudos
desta Comissão sobre o sistema de repartição de
receitas tributárias entre as três esferas de governo:'

REQUERIMENTO N° 35/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "solicita convidar o Senhor Luiz Paulo
Vellozo Lucas, Presidente da Frente Nacional dos
Prefeitos - FNp, para debater de assuntos pertinen
tes desta comissão:'

REQUERIMENTO N° 29/03 Do Sr. Paulo Rubem
Santiago - que "solicita seja convidado o Presidente
do Superior Tribunal Federal, o Ministro Marco Au
rélio Mendes de Farias Mello para participar de au
diência pública a ser realizada por esta Comissão."

REQUERIMENTO N° 30/03 Do Sr. Armando Montei
ro - que "requer visita de trabalho dessa Comissão
no estado de Pernambuco."

REQUERIMENTO N° 36/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "solicita convidar o Senhor Paulo Ziul
koski, Presidente da Confederação Nacional dos
Municípios - CNM para debater de assuntos perti
nentes desta comissão"

REQUERIMENTO N° 37/03 Do Sr. Walter Feldman 
que "convida o Senhor Clovis Panzarini, ex-coorde
nador de Administração Tributária da Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo, para debater so
bre assuntos pertinentes desta Comissão."

REQUERIMENTO N° 38/03 Do Sr. Walter Feldman 
que "convida o Sr. Emerson Kapaz, Presidente Execu
tivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial
ETCO, para debater sobre assuntos pertinentes desta
Comisssão."

REQUERIMENTO W 16/03 Do Sr. Carlos Eduardo
Cadoca - que "requeremos a realização de Audiên
cia Pública para debater a proposta da PEC 474/01
referente ao Imposto Único FederaL"

REQUERIMENTO N° 17/03 Do Sr. Luiz Carlos Hauly
- que "requer que sejam realizadas visitas com inte
grantes da Comissão Especial da Reforma Tributária
nas cidades de Porto Alegre, São Paulo, Belo Hori
zonte, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Goiânia,
Belém, Salvador e Curitiba com o objetivo de colher
subsidios para elaboração consensual de projeto e
com participação da comunidade."

REQUERIMENTO N° 19/03 Do Sr. André Zacharow
- que "solicita seja convidado o Sr. Heron Arzua 
Secretário de Finanças do Estado do Paraná a com
parecer a esta Comissão Especial do Sistema Tribu
tário Nacional."
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REQUERIMENTO N° 15/03 Do Sr. Walter Feldman - REQUERIMENTO N° 28/03 Do Sr. Paulo Rubem
que "convida Ministro da Previdência a prestar es- Santiago - que "solicita seja convidado o Procurador
c1arecimentos na Comissão Especial de Reforma Geral da Fazenda Nacional, o Sr. Manoel Felipe
Tributária." Rêgo Brandão para participar de audiência pública a

ser realizada por esta Comissão."

REQUERIMENTO N° 21/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "solicita convidar o Senhor Professor Mar
cos Cintra - Vice Presidente da Fundação Getúlio Var
gas, para debater questões da reforma tributária"

REQUERIMENTO N° 22/03 Do Sr. Jorge Bittar 
que "requer que seja convidado o Sr. Ricardo Varsa
no - diretor do IPEA-RJ, para participar de Audiên
cia Pública a ser realizada por esta Comissão."

REQUERIMENTO N° 23/03 Do Sr. Sandro Mabel 
que "solcita que seja convidado o Presidente do Fé
rum Empresarial de Goiás, para patricipar de au
diência pública a ser realizada por essa Comissão:'

REQUERIMENTO N° 24/03 Do Sr. José Militão 
que "convidar a Ora. Mizabel Derzi, Professora da
Universidade Federal de Minas Gerais, para partici
par de reunião da Comissão Especial de Reforma
Tributária."

REQUERIMENTO N° 25/03 Do Sr. Wasny de Roure
- que "convite ao Presidente da Associação Comer
ciai do Distrito Federal para discussão da Reforma
Tributária."

REQUERIMENTO N° 26/03 Do Sr. Wasny de Roure
- que "convite ao Presidente da Federação das
Indústrias do Distrito Federal para discussão da Re
forma Tributária."

REQUERIMENTO N° 27/03 Do Sr. Wasny de Roure
- que "convite ao Presidente da Federação do Co
mércio do Distrito Federal para discussão da Refor
ma Tributária."



(Encerra-se a sessão às 20 horas e 17
minutos.)

EM 7-5-2003

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 54/2003
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) N° 28/2003

Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias:

PROJETO DE LEI N° 3.196/2000
PROJETO DE LEI N° 3.432/2000
PROJETO DE LEI N° 3.912/2000
PROJETO DE LEI N° 5.476/2001
PROJETO DE LEI N° 6.064/2002
PROJETO DE LEI N° 7.113/2002
PROJETO DE LEI N° 363/2003
PROJETO DE LEI N° 363/2003
PROJETO DE LEI N° 453/2003

Comissão de Educação, Cultura e Desporto:

PROJETO DE LEI N° 273/2003
PROJETO DE LEI N° 520/2003
PROJETO DE LEI N° 759/2003

Comissão de Finanças e Tributação:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 18/2003

Comissão de Minas e Energia:

PROJETO DE LEI N° 306/2003

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional:

PROJETO DE LEI N° 495/2003

Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado, Violência e Narcotráfico:

PROJETO DE LEI N° 514/2003

Comissão de Seguridade Social e Família:

PROJETO DE LEI N° 393/2003
PROJETO DE LEI N° 664/2003
PROJETO DE LEI W 75212003

Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público:

PROJETO DE LEI N° 7.494/2002
PROJETO DE LEI N° 496/2003
PROJETO DE LEI W 756/2003
PROJETO DE LEI N° 766/2003
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IV - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA
ÀS COMISSÕES
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A - Audiência Pública

Convidados:

Adacir Reis - Secretário da Secretaria de Previdên
cia Complementar - SPC - Ministério da Previdên
cia Social;

Luiz Peregrino Fernandes Vieira - Diretor da Supe
rintendência de Seguros Privados - SUSEP - Minis
tério da Fazenda e;

Fernando Antônio Pimentel de Melo - Presidente da
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar - ABRAPP RELATOR:
Deputado JOSÉ PIMENTEL

11I - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLlCOSEF~CALaAçÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (15 DIAS)

Decurso: 180 dia Último Dia: 12/05/2003 (Prazo
Prorrogado)

PROJETO DE LEI W 02/2003-CN, que "Dispõe so
bre as diretrizes para a elaboração da lei orçamen
tária de 2004 e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO BERNARDO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR
ESTUDO EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM

TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO TEMA ABRANJA
A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.

LOCAL: Plenário 11 do anexo" HORÁRIO:
09h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA AUDIÊNCIA PÚBLICA

REQUERIMENTO N° 39/03 Do Sr. Gervásio Silva 
que "requer a criação de Grupo de Trabalho para estu
dar a Simplificação do Sistema Tributário em vigor."

REQUERIMENTO N° 40/03 Do Sr. Wasny de Roure
- que "requer que seja convidado o Promotor Za
charias Mustafa Neto da 2a Promotoria de Defesa
da Ordem Tributária para falar sobre o impacto no
DF das desonerações."

REQUERIMENTO N° 41/03 Da Sra. Ann Pontes 
que "requerimento convidando os Governadores do
PARÁ, MINAS GERAIS, RIO GRANDE DO SUL,
BAHIA, SANTA CATARINA e PARANÁ, para debate
rem sobre a criação do Fundo de Compensação aos
Estados Superavitários." RELATOR: Deputado
VIRGíLIO GUIMARÃES

-------------,._-
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de 20m.

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo \0,

item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo

6° da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
RESOLVE nomear, na forma dos artigos ~, item I, e

10 da citada Lei n° 8.112, combinados com o artigo 28 da Resolução nO 30,

de 13 de novembro de 1990, LAUREANO CANABARRO DIOS para

exercer cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuiçüo

Assistente Técnico, Padrão 36, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, em vaga decorrente da aposentadoria de José Batista Costa

Filho, conforme Ato do Presidente de 31 de janeiro de 2002, publicado 1\0

Diário Oficial da União de 05 de fevereiro de 2002.

Câmara dos DepUtadjemt/e ma i o

\I J '
--J\}

JOÃO PAUL CUNHA
Presi ente

de 2003.maio

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo I",

item I, alínea "atl
, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo

6° da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
RESOLVE nomear, na forma dos artigos 9°, item 1, l'

10 da citada Lei n° 8.112, combinados com o artigo 28 da Resolução n° 30.

de 13 de novembro de 1990, SERGIO TADAO SAMBOSUKE para

exercer cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição

Assistente Técnico, Padrão 36, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, em cargo vago transformado pela Resolução n° 20, de 03 de

outubro de 1989, decorrente da aposentadoria de Aristeu Antonio Elsing,

confonne Ato do Presidente de 16 de março de 1998, publicado no Diário

Oficial da União de 19 de março de 1998.
Câmara dos Deputados, em'\) de,

J~J
JOÃO Pl1 CUNHA

Pre dente
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de 2003.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1",

item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo

6° da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma dos artigos 9°, item I, t

10 da citada Lei n° 8.112, combinados com o artigo 28 da Resolução nO 30,

de 13 de novembro de 1990, MARCIA RODRIGUES DE SOUSA para

exercer cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição

Assistente Técnico, Padrão 36, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, em vaga decorrente da aposentadoria de João Batista Gruginski,

confonne Ato do Presidente de 11 de março de 1998, publicado no Diário

Oficial da União de 16 de março de 1998.

Câmara dos Deputad~e\~ d~> ma i o

j~.
JOÃO P~~ CUNHA

Pre (lente
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de 2003.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1",

item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo

6° da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
RESOLVE nomear, na forma dos artigos 9°, item I, l'

10 da citada Lei n° 8.112, combinados com o artigo 28 da Resolução n° 30,

de 13 de novembro de 1990, WAGNER MUNDIM RIBEIRO para exercer

cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atnbuição Assistente

Técnico, Padrão 36, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em

vaga decorrente da aposentadoria de Adhemar Ferreira Dutra Junior,

confonne Ato do Presidente de 17 de março de 1998, publicado no Diário

Oficial da União de 20 de março de 1998.

Câmara dos DeputadoSr ve 'ma i o

J\~\J
JOÃO PAUL CUNHA

Preso ente
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo lO,
item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo

6° da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma dos artigos 9", item I, e

10 da citada Lei nO 8.112, combinados com o artigo 28 da Resolução n° 30,

de 13 de novembro de 1990, TULIO CAMBRAIA para exercer cargo da

Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Assistente Técnico,

Padrão 36, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em vaga

decorrente da aposentadoria de João Agripino da Silva, confonne Ato do

Presidente de 23 de março de 1998, publicado no Diârio Oficial da União de

27 de março de 1998.

Câmara dos Deputados,e~ de/ maio

JOÃol" CUNHA
Preso ente

de 2003.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo l°,
item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo

6° da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma dos artigos 9°, item I, e

10 da citada Lei n° 8.112, combinados com o artigo 28 da Resolução n° 30,

de 13 de novembro de 1990, RICARDO ALBERTO VOLPE para exercer

cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Assistente

Técnico, Padrão 36, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em

vaga decorrente da aposentadoria de Mozart Foschete da Silva, conforme

Ato do Presidente de 31 de março de 1998, publicado no Diário Oficial da

União de 06 de abril de 1998.

Câmara dos Dep'""1~ de

JOÃOl~ CUNHA
Preso ente

maio de 2003.



SUBSTITUTIVO AO PROJETO
DE LEI N° 4.533, DE 2001

Acrescenta dispositivo à Lei nO
9.394, de 20 de dezembro de 1996, pre
vendo prazo para a expedição de certifi
cados de conclusão de curso, e dá outra
providência.

PARECERES

Acrescenta dispositivo à Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, pre
vendo prazos para a expedição de certifi
cado de conclusão de curso e diploma
no ensino médio; tendo parecer da Co
missão de Educação, Cultura e Desporto
pela aprovação, com substitutivo (relator:
DEP. WALFRIDO MARES GUIA).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

PROJETO DE LEI N° 4.533-A, DE 2001
(Do Sr. Léo Alcântara)
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COMISSÕES certificados. Afinal, a ninguém interessa tumultuar o
trabalho das secretarias escolares.

Ao mesmo tempo, sugerimos uma maior ade
quação da proposição à LDB.

Em síntese, somos pela aprovação da matéria
na forma do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002 . 
Deputado Walfrido Mares Guia, Relator.

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Art. 1° O art. 24da Lei n° 9.394, de 20 de dezem
bro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:

I - Relatório

Pelo projeto de lei sob análise, pretende o depu
tado Leo Alcântara estabelecer prazos para a expedi
ção de certificados de conclusão de curso aos alunos
do ensino médio e de diplomas aos alunos concluin
tes de curso de educação profissional de nível médio.
Segundo o nobre colega, na era da informatização
dos serviços administrativos, não mais se justifica
que a comprovação dos estudos feitos seja entregue
ao aluno com a lentidão dos tempos em que os resul
tados escolares eram registrados e reproduzidos ma
nualmente.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.

É terminativo o parecer desta Comissão.
É o relatório.

11- Voto do Relator

Temos grande simpatia pela preocupação exter
nada pelo colega Leo Alcântara neste projeto de lei.
Realmente, a excessiva demora na entrega de docu
mentação necessária à inscrição em concursos públi
cos, à participação em processos de seleção para
emprego ou vaga em universidade e à matrícula em
outros cursos pode realmente prejudicar o estudante.

Achamos apenas mu~o curto o prazo de uma
semana sugerido para a expedição de certificado de
conclusão de curso. De fato, as conclusões de curso
ocorrem normalmente na mesma época, e, assim, é
recomendável que seja dada aos estabelecimentos a
faculdade de escalonar a entrega dos respectivos

"Art.24 .
Parágrafo único. Os documentos esco

lares mencionados no inciso VII deste artigo
serão entregues aos alunos no prazo de
quinze dias a contar da data de conclusão
do curso."

Art. 2° O parágrafo único do art. 41 da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 41 .
Parágrafo único. Os diplomas de cur

sos de educação profissional de nível médio
serão entregues aos alunos:

I - quando registrados, para fins de va
1idade nacional, no prazo de cento e oitenta
dias a contar da data de conclusão dos res
pectivos cursos;

11 - nos demais casos, no prazo de
quinze dias:'

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. 
Deputado Walfrido Mares Guia

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unani
memente, com substitutivo, o Projeto de Lei n°
4.533/2001, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Walfrido Mares Guia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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Gastão Vieira- Presidente, Jonival Lucas Junior de 24 de novembro de 1995, de forma a
e Lobbe Neto - Vice-Presidentes, Alice Portugal, dispor sobre os membros do Conselho
Antônio Carlos Biffi, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Nacional de Educação (CNE); tendo pare-
Carlos Abicalil, Celcita Pinheiro, César Bandeira, Chi- cer da Comissão de Educação, Cultura e
co Alencar, Clóvis Fecury, Costa Ferreira, Eduardo Desporto, pela aprovação, com emenda
Seabra, Fátima Bezerra, Gilmar Machado, Humberto (relator: DEP. GASTÃO VIEIRA).
Michiles, Iara Bernardi, Ivan Valente, João Matos, Mi- (Às Comissões de Educação, Cultura e
riam Reid, Neyde Aparecida, Osvaldo Biolchi, Paulo Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Kobayashi, Paulo Rubem Santiago, Rogério Teófilo, Redação (Art. 54 RICO) - Art. 24, 11)
Severiano Alves, Eduardo Barbosa e Luiz Bittencourt.

Sala da Comissão, em 23 de abril de 2003. - De- PUBLICAÇÃO ~O PARECER DA COMISSÃO
putado Gastão Vieira, Presidente DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CECD

Acrescenta dispositivo à Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, pre
vendo prazo para a expedição de certifi
cados de conclusão de curso, e dá outra
providência.

Art. 1°O art. 24 da Lei na 9.394, de 20 de dezem
bro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:

"Art. 24 ..
Parágrafo único. Os documentos esco

lares mencionados no inciso VII deste artigo
serão entregues aos alunos no prazo de
quinze dias a contar da data de conclusão
do curso."

Art. 20 O parágrafo único do art. 41 da Lei na
9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art.41 .
Parágrafo único. Os diplomas de cur

sos de educação profissional de nível médio
serão entregues aos alunos:

I - quando registrados, para fins de va
lidade nacional, no prazo de cento e oitenta
dias a contar da data de conclusão dos res
pectivos cursos;

11 - nos demais casos, no prazo de
quinze dias:'

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Gastão Vieira, Presidente

PROJETO DE LEI N° 5.107-A, DE 2001
(Do Sr. Léo Alcântara)

Acrescenta parágrafos aos arts. 8° e
9° da Lei nO 4.024, de 20 de dezembro de
1961, com redação dada pela Lei n° 9.131,

I - Relatório

O Projeto de Lei n.o 5.107, de 2001, submetido
pelo ilustre Deputado Leo Alcântara, propõe o acrés
cimo de alguns critérios para a escolha dos membros
indicados para integrar o Conselho Nacional de Edu
cação.

Estabelece, ainda, condições para emissão de
parecer e voto referente a instituições com as quais,
eventualmente, o conselheiro tenha vínculo profissio
nal.

Não foram apresentadas emendas.

11 - Voto do Relator

O Conselho Nacional de Educação, no formato
atual estabelecido pela Lei na 9.131 de 1995, foi insti
tuído de modo a contar com a participação de repre
sentantes de vários setores sociais envolvidos com a
educação. Buscava a salutar contribuição da expe
riência de renomados educadores e educadoras do
setor público e privado, da educação básica e da edu
cação superior, oriundos de todas as regiões do País.

Lamentavelmente, este critérios, aparentemen
te justos e pertinentes, não têm sido suficientes para
tornar o Conselho Nacional de Educação uma institui
ção acima de qualquer suspeita. É freqüente o noti
ciário acerca de pareceres, votos e outras ações de
membros conselheiros coincidentes com interesses
de um ou outro grupo empresarial da área de educa
ção. E estes interesses não são aqueles voltados
para a qualidade da educação, em benefício dos alu
nos e da sociedade.

A legislação e o bom senso determinam que a
prática da gestão pública deve ser orientada pelos
princípios constitucionais da administração pública,
previstos no artigo 37 da Constituição Federal, a sa
ber: legalidade, impessoalidade, moralidade, publici
dade e eficiência.

O Projeto de Lei do ilustre Deputado Leo Alcân
tara, ao propor o acréscimo de alguns novos critérios



11I - Parecer da Comissão

"Art. 3°. O artigo 2° da Lei n.o 9.131, de
24 de novembro de 1995, é acrescido do
seguinte parágrafo único:

"Art. 2° ..

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Parágrafo Único. Os atos dos membros do Con
selho Nacional de Educação estão sujeitos aos princípi
os da administração pública, nos termos do art. 37 da
Constituição Federal e dos incisos 11 e VI, do art. 11 da
Lei n.o 8.429/1992, e são passíveis de punição na for
ma estabelecida na legislação, especialmente no pará
grafo 4° do artigo 37, da Constituição Faleral, e no inci
so 11I do art. 2° da Lei n.o 8.429/1992:'

Sala da Comissão, em 23 de abril de 2002. - De
putado Jonival Lucas Junior, Vice-Presidente no
Exercício da Presidência.

Acrescente-se ao PL n.o 5.107, de 2001, o se
guinte artigo:

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unani
memente, com emenda, o Projeto de Lei n°
5.107/2001, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Gastão Vieira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gastão Vieira - Presidente, Jonival Lucas Junior

e Lobbe Neto - Vice-Presidentes, Alice Portugal,
Antônio Carlos Biffi, Átila Lira, Bonifácio de Andrada,
Carlos Abicalil, Celcita Pinheiro, César Bandeira, Chi
co Alencar, Clóvis Fecury, Costa Ferreira, Eduardo
Seabra, Fátima Bezerra, Gilmar Machado, Humberto
Michiles, Iara Bernardi, Ivan Valente, João Matos, Mi
riam Reid, Neyde Aparecida, Osvaldo Biolchi, Paulo
Kobayashi, Paulo Rubem Santiago, Rogério Teófilo,
Severiano Alves, Eduardo Barbosa e Luiz Bittencourt.

Sala da Comissão, em 23 de abril de 2003. - De
putado Jonival Lucas Junior, Vice-Presidente no
Exercício da Presidência

"Art. 3°. O artigo 2° da Lei n.o 9.131, de
24 de novembro de 1995, é acrescido do
seguinte parágrafo único:

"Art. 2° ..

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao PL n.o 5.107, de 2001, O se
guinte artigo:
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para escolha dos membros do Conselho Nacional de Parágrafo Único. Os atos dos membros do Con-
Educação, possibilita o atendimento a estes princípi- selho Nacional de Educação estão sujeitos aos prin-
os constitucionais, incluindo efetivamente este egré- cípios da administração pública, nos termos do art. 37
gio Conselho no âmbito da administração pública. da Constituição Federal e dos incisos 11 e VI, do art. 11

Em resumo, o Projeto de Lei veda a nomeação da Lei n.° 8.429/1992, e são passíveis de punição na
de cidadãos que tenham sido proprietários, sócios ou forma estabelecida na legislação, especialmente no
acionistas de estabelecimentos privados nos quatro parágrafo 4° do artigo 37, da Constituição Federal, e
anos anteriores à data de sua indicação; da mesma no inciso 111 do art. 2° da Lei n.o 8.429/1992."
forma, veda aos conselheiros, em exercício de man - Sala da Comissão, em 7 de agosto de 2002. -
dato e durante um período de três anos posterior ao Deputado Gastão Vieira.
mandato, que venham a tornar-se proprietários, sóci
os ou acionistas de estabelecimentos privados de en
sino ou nestes venham a assumir função de direção
superior; estas mesmas restrições são estendidas a
indicados que tenham parentes até segundo grau em
qualquer uma da situações mencionadas. Além disso,
reiterando o que está lei e no bom senso, explicita que
nenhum conselheiro poderá relatar ou votar parece
res referentes a instituições nas quais ocupe cargo,
emprego ou função durante o exercício do mandato.
Por fim, estende aos conselheiros, em exercício do
magistério, a vigência dos direitos assegurados a diri
gentes sindicais, nos termos do art. 8°, inciso VIII, da
Constituição Federal.

Por estar inteiramente em acordo com o teor do
Projeto de Lei, julguei conveniente apresentar uma
singela emenda de relator, que visa tornar mais efeti
va a proposta do ilustre deputado Leo Alcântara. Esta
emenda diz respeito a penalidades para o eventual
não cumprimento das novas disposições. Minha pro
posta é, simplesmente, a inclusão dos atos de conse
lheiros nos princípios e normas da administração pú
blica, tornando ato de improbidade administrativa o
não cumprimento de quaisquer princípios legais, es
pecialmente os contidos no presente projeto de lei.

Diante do exposto, pela alta relevância da maté
ria, por sua importância para o melhor funcionamento
e melhoria da qualidade da educação, no País, apre
sento parecer favorável e convoco meus pares a votar
pela aprovação do Projeto de Lei n.o 5. 107, de 2001,
com o acréscimo de uma emenda de relator.

Sala da Comissão, em 07 de agosto de 2002.
Deputado Gastão Vieira, Relator.
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PROJETO DE LEI N° 6.387-B, DE 2002 para a compreensão do texto". Eis por que cabe
(00 Senado Federal) Substitutivo ao Projeto com as correções necessári-

PLS N° 23612001 as.

Altera os arts. 6°, 30, 32, e 87 da Lei
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com
o objetivo de tornar obrigatório o início
do ensino fundamental aos 6 (seis) anos
de idade; tendo pareceres: da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, pela
aprovação (relatora: DEP. Esther Grossi);
e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com
substitutivo (relator: DEP. lnaldo Leitão).

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O Projeto em epígrafe torna obrigatória a matrí
cula no ensino fundamental a partir dos seis anos de
idade. Foi aprovado pelo Senado Federal no corrente
ano e encaminhado a esta Casa. A Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto aprovou o Projeto, segun
do o parecer da Relatora, a Deputada Esther Grossi.

É o relatório.

\I - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão, consoante o que dis
põe a alínea a do inciso 111 do art. 32 do Regimento
Interno desta Casa, examinar os projetos quanto à
constitucionalidade, à juridicidade e à técnica legis
lativa.

O Projeto é constitucional e jurídico. No que
concerne à técnica legislativa, há o que reparar: não
há necessidade de se indicar o número e, ao mes
mo tempo, grafá-lo por extenso. A alínea f do art. 11
da Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de
1998, assim dispõe: "grafar por extenso quaisquer
referência a números e percentuais, exceto data, nú
mero da lei e nos casos em que houver prejuízo

Ante o exposto, voto pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, na forma do Substi
tutivo anexo.

Sala da Comissão, em 21 de novembro de 2002.
- Deputado Inaldo Leitão, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 6.387, DE 2002

Altera os arts. 6°, 30, 32 e 87 da Lei
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com
o objetivo de tornar obrigatório o início
do ensino fundamental aos seis anos de
idade.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 6°, 30,32 e 87 da Lei n° 9.394, de

20 de dezembro de 1996, passam a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 6° É dever dos pais ou responsá
veis efetuar a matrícula dos menores, a par
tir dos seis anos de idade, no ensino funda
mentai." (NR)

"Art.30 .

11 - pré-escolas, para as crianças de
quatro a cinco anos de idade." (NR)

"Art. 32. O ensino fundamental, com
duração mínima de oito anos, obrigatório e
gratuito na escola pública a partir dos seis
anos, terá por objetivo a formação básica do
cidadão mediante:

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

"Art.87 .

§3° .
I - matricular todos os educandos a

partir dos seis anos de idade, no ensino fun
damentai, atendidas as seguintes condições
no âmbito de cada sistema de ensino:

a) plena observância das condições de
oferta fixadas por esta Lei, no caso de todas
as redes escolares;

b) atingimento de taxa líquida de esco
larização de pelo menos 95% (noventa e
cinco por cento) da faixa etária de sete a ca
torze anos, no caso das redes escolares pú
blicas; e
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C) não redução média de recursos por O Congresso Nacional decreta:
aluno do ensino fundamental na respectiva Art. 1° Os arts. 6°,30,32 e 87 da Lei nO 9.394, de
rede pública, resultante da incorporação dos 20 de dezembro de 1996, passam a vigorar com a se-
alunos de seis anos de idade; guinte redação:

....................................................." (NR

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, com eficácia a partir do início do ano le
tivo subseqüente.

Sala da Comissão, em 21 de novembro de 2002.
- Deputado Inaldo Leitão, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Lei n° 6.387-A/2002, nos termos do Parecer do Re
lator, Deputado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias e Juíza Denise Frossard - Vice-Presiden
tes, Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Bispo Rodrigues, Bosco
Costa, Carlos Sampaio, Darci Coelho, Dimas Rama
lho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins,
João Fontes, João Paulo Gomes da Silva, José Divi
no, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José
Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Mau
rício Quintella Lessa, Maurício Rands, Mendes Ribe
iro Filho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Osmar Ser
raglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo Pi
menta, Ricardo Fiuza, Roberto Magalhães, Robson
Tuma, Rubinelli, Sandra Rosado, Sigmaringa Sei
xas, Vicente Cascione, Vilmar Rocha, César Medei
ros, Cezar Schirmer, Eliseu Padilha, Enivaldo Ribei
ro, Heleno Silva, Luiz Couto, Paulo Afonso, Promotor
Afonso Gil, Reginaldo Germano, Rogério Teófilo e
Wilson Santos.

Sala da Comissão, em 29 de abril de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Altera os arts. 6°, 30, 32 e 87 da Lei
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com
o objetivo de tornar obrigatório o início
do ensino fundamental aos seis anos de
idade.

"Art. 6° É dever dos pais ou responsá
veis efetuar a matrícula dos menores, a par
tir dos seis anos de idade, no ensino funda
mentaL" (NR)

"Art.30 ..

11 - pré-escolas, para as crianças de
quatro a cinco anos de idade." (NR)

"Art. 32. O ensino fundamental, com
duração mínima de oito anos, obrigatório e
gratuito na escola pública a partir dos seis
anos, terá por objetivo a formação básica do
cidadão mediante:

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

"Art.87 ..

§3° .
I - matricular todos os educandos a

partir dos seis anos de idade, no ensino
fundamental, atendidas as seguintes
condições no âmbito de cada sistema de
ensino:

d) plena observância das condições
de oferta fixadas por esta Lei, no caso de
todas as redes escolares;

e) atingimento de taxa líquida de esco
larização de pelo menos 95% (noventa e
cinco por cento) da faixa etária de sete a ca
torze anos, no caso das redes escolares pú
blicas; e

f) não redução média de recursos por
aluno do ensino fundamental na respectiva
rede pública, resultante da incorporação dos
alunos de seis anos de idade;

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

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, com eficácia a partir do início do ano le
tivo subseqüente.

Sala da Comissão, 29 de abril de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.



PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

I - Relatório

O Projeto de Lei em tela, aprovado no Senado
Federal, vem a esta Casa para que, nos termos do art.
65 da Constituição Federal, cumpra sua função de
Câmara Revisora.

A proposição em epígrafe modifica o inciso XIV,
do art. 6° da Lei n° 7.713, de 23 de dezembro de 1988,
para incluir os portadores de hepatopatia grave den
tre os doentes com direito a isenção do Imposto sobre
a Renda, em rendimentos especificados na mesma
lei.

Altera a Lei n° 7.713, de 22 de de
zembro de 1988, para incluir entre os ren
dimentos isentos do imposto de renda os
proventos percebidos pelos portadores
de hepatopatia grave; tendo parecer da
Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, pela aprovação deste, e dos de nOs
4.819/01, 4.994/01, 5.550/01, 5.592/01,
6.606/02 e 106/03, apensados, com subs
titutivo (relator: DEP. Athos Avelino).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de Re
dação (Art. 54) - Art. 24, 11. Apensem-se a
este o PL 4819/01 e seus Apensados).

De acordo com os arts. 139, inciso I, e 142, do
Regimento Interno, foram apensados os projetos de
lei acima referenciados, por tratarem de matéria cor
relata ou idêntica.

O primeiro apensado, o Projeto de Lei n° 4.819,
de 2001 do Sr. Bispo Rodrigues, busca estender aos
portadores de Hepatite C os direitos e garantias dos
portadores de HIV e doentes de AIDS previstos: i) na
Lei n° 7.670/88, que define condições especiais para
concessão de licença para tratamento de saúde, apo
sentadoria, pensão especial e auxílio-doença; ii) na
Lei nO 9.313/96, que assegura medicamentos gratui
tos; e, iii) na Lei nO 7.713/88, que isenta os proventos
de aposentadoria ou reforma do Imposto sobre a
Renda.

Na justificação, o autor aponta o caráter de gra
vidade da doença que, em cerca de 85% dos casos,
se torna crônica com grande probabilidade de evoluir
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PROJETO DE LEI N° 6.670-A, DE 2002 para cirrose ou câncer no fígado. Na maioria das ve-

(Do Senado Federal) zes, se desenvolve silenciosamente e apresenta difi-
PLS N° 71/00 culdades para ser corretamente diagnosticada. Por

OFíCIO (SF) N° 389/02 ser de difícil reversão a doença é a responsável pela
maioria das indicações de transplante de fígado.

O segundo projeto apensado, Projeto de Lei n°
4.994, de 2001 , do Deputado Airton Dipp, propõe mo
dificação na Lei nO 8.036/90 - que dispõe sobre o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras
providências - para permitir o saque do saldo da con
ta vinculada pelos trabalhadores acometidos de He
patite C.

Na justificação, além da gravidade da doença, o
autor ressalta o alto custo do seu tratamento - associ
ações de interferon com antivirais, ministradas três
vezes por semana, no mínimo - que inviabiliza a sua
aquisição pela grande maioria dos doentes.

O terceiro apensado, o Projeto de Lei n° 5.550,
de 2001 , do Deputado José Aleksandro, propõe nova
redação ao inciso XIV, do art. 6°, da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, que concede isenção do
Imposto de Renda aos proventos da aposentadoria
ou reforma motivadas por acidentes em serviço e aos
percebidos pelos portadores das moléstias que enu
mera. O objetivo do autor é incluir as hepatites crôni
cas irreversíveis entre as doenças que geram a isen
ção do referido imposto.

A justificação segue os mesmos argumentos
dos outros projetos, centrando-se nas despesas que
os pacientes crônicos são obrigados a suportar.

O quarto projeto também apensado ao principal
foi o PL n° 5.592, de 2001, do Deputado Eduardo
Campos, que tem objetivo idêntico ao do PL n°
4.994/01, já comentado. Ou seja, busca permitir o sa
que do saldo do FGTS aos portadores crônicos de
hepatite do tipo C, para que possam fazer frente às
despesas com o tratamento.

O quinto apensado foi o PL n° 6.606, de 2002,
do Deputado Dr. Heleno, que propõe nova redação ao
inciso XIII, do art. 20 da Lei n° 8.036, de 11 de maio de
1990, para permitir a movimentação da conta vincula
da do FGTS, no caso de trabalhador ou dependente
portador de hapatite virótica.

O último projeto de leí apensado foi o PL n° 106,
de 2003, que tem objetivo idêntico ao projeto acima
comentado, ou seja, busca modificar a Lei n° 8.036,
de 11 de maio de 1990, em seu art. 20, para permitir o
saque do saldo da contra vinculada pelos trabalhado
res acometidos de hepatite C.

Esta Comissão de Seguridade Social e Família
é a única que se manifestará sobre o mérito da maté-



11- Voto do Relator

A matéria aprovada no Senado Federal ao inclu
ir as hepatopatias graves dentre as doenças cujos
portadores ficam isentos do Imposto sobre a Renda,
corrige uma injustiça com estes pacientes, que pade
cem de sua doença de maneira tão dramática quanto
os portadores das outras doenças especificadas na
Lei n° 7.713/88.

Todas as iniciativas apensadas também mere
cem ser louvadas, pois os graves transtornos para a
saúde daqueles que apresentam a forma crônica da
Hepatite C impossibilitam o exercício pleno de suas
ocupações, o que lhes acarreta séria redução em
seus vencimentos. Este fato, acrescido à baixíssima
perspectiva de reversibilidade da doença e à eleva
ção dos gastos com medicamentos e atendimento
médico conforma um quadro muito difícil e doloroso
para toda a família.

O grande crescimento da Hepatite C em nosso
País e o elevado percentual de portadores que evolu
em para a forma crônica justificam plenamente a pro
posição que ora analisamos. Estimativas apontam
que entre 2,5% a 4,9% da população brasileira seja
portadora do vírus da Hepatite C.

Entretanto, os projetos de lei apensados, reve
lam-se mais completos do que o principal, uma vez
que propõem não somente a isenção do IR aos porta
dores de hepatites graves, mas também outros bene
fícios como os estabelecidos pela Lei nO 7.670/88,
que define condições especiais para concessão de li
cença para tratamento de saúde, aposentadoria, pen
são especial e auxílio-doença; pela Lei n° 9.313/96,
que assegura medicamentos gratuitos; e a Lei n°
8.036/90, que permite a movimentação da conta vin
culada do FGTS.

O Projeto de Lei n° 4.819/01, estende para to
dos os portadores da Hepatite C os mesmos direitos
dos portadores de HIV e doentes de AIDS, previstos
em alguns dispositivos legais. Nada mais justo.

Todavia, não nos parece adequado assegurar
tais direitos para os portadores de Hepatite C que não
têm seu quadro agravado, isto é, que não evolui para
a modalidade crônica. Entendemos que o direito de-
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ria, que dispensa a apreciação do Plenário conforme veria ser assegurado aos portadores da Hepatite C
determina o art. 24, 11 do Regimento Interno. A Comis- em sua forma crônica.
são de Constituição e Justiça e de Redação analisará Os Projetos de Lei n° 4.994/01, nO 5.592/01, nO
a constitucionalidade e juridicidade da proposição. 6.606/02 e n° 106/03, apensados, tratam do levanta-

No prazo regimental não foram apresentadas mento dos valores correspondentes ao Fundo de Ga-
emendas. rantia por Tempo de Serviço (FGTS). O PL n°

É o relatório. 4.819/01 contempla os propósitos destes quatro pro
jetos apensados, uma vez que este trata dos benefíci
os que a Lei n° 7.670, de 8 de setembro de 1988 con
cede, entre eles, o levantamento do FGTS, indepen
dentemente de rescisão de contrato de trabalho ou de
qualquer outro pecúlio a que o paciente tenha direito.

O outro apensado, o PL nO 5.550/01 , visa a isen
ção do Imposto de Renda aos acometidos de hepatite
crônica irreversível, dos tipos B e C, a exemplo do que
acontece com os portadores de outras doenças como
tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia ma
ligna, cegueira, nefropatia grave, doença de Parkin
son, e síndrome da imunodeficiência adquirida, entre
outras. Este projeto de lei também encontra-se con
templado uma vez que o projeto principal e o PL n°
4.819/01 também garantem esta isenção, prevista na
Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

Deste modo, entendemos que o PL n° 4.819/01
contempla as proposições inscritas no PL principal e
nos seus apensos, todas, ao nosso ver, muito proce
dentes.

Entretanto, além de contemplar de maneira am
pla a hepatite C, sem distinguir a sua forma crônica de
outras formas, mais benignas, este PL não contempla
a Hepatite B, como o faz o PL n° 5.550/01.

O conhecimento médico nos informa que a he
patite causada pelo vírus B também pode apresentar
um curso crônico com evolução à cirrose hepática ou
à malignidade, com idêntica gravidade e dramaticida
de ao paciente.

Diante das proposições apresentadas e da ava
liação que fizemos, resolvemos oferecer um substitu
tivo ao PL principal e seus apensos, que estabeleça
aos portadores das formas crônicas da Hepatite B e
da Hepatite C, além da isenção do IR, proposta no
Projeto oriundo do Senado Federal, outros benefícios
já concedidos em legislação aos portadores de pato
logias muito graves.

Usamos, como base para a elaboração do subs
titutivo, as propostas oferecidas pelo PL n° 4.819/01,
com modificação em sua forma, pois este apresenta
uma concentração de conteúdos no caput do seu art.
1°, o que prejudica a clareza dos mandamentos pre
tendidos com a lei proposta.



Estende aos portadores da forma
crônica da Hepatite C ou da Hepatite B
os direitos e garantias existentes para os
portadores do HIV e doentes de AIDS.
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Acrescentamos, entretanto, três pontos ao PL n° 11I - Parecer da Comissão

4.819/01: a inclusão ?~ Hepatite B, ~ consideração A Comissão de Seguridade Social e Família, em
~penas das formas ~ronlcasda ~~patlteC e da Hepa- reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanime-
tlte B para concessao dos beneficIos e o prazo de en- mente o Projeto de Lei n° 6.670/2002 o PL
trada em vigor conforme o projeto principal. 4819/2001 o PL 4994/2001 o PL 5550/2001 o PL

~ante~s o prazo de entrada em vi~or .pro~sta 5592/2001: o PL 6606/2002.'e o PL 106/2003,'apen-
no projeto onundo do Senado - para o pnmelro dia do sados com substitutivo nos termos do Parecer do
ano seguinte ao da aprovação - buscando evitar que Relat~r Deputado Atho~ Avelino,
o impacto f~~anceiro dos ben~fício~ r~aia sobre o or- E~tiveram presentes os Senhores Deputados:
çamento - Ja aprovado na Lei de Dlretnzes Orçamen- R b rt G 'J Alb rt J 'L' h, . d I - di' o e o ouvela, orge e o e ose In ares
tanas (LDO) - do mesmo ano a promu gaçao a el. V· P'd ArI' d Ch' I' A Id F '. , - Ice- resl entes In o Inag la, ma o ana

Diante do exposto, manifestamos nosso voto fa- , '. , ,. _
'I p' t d L . ° 6670·'02 p. t d de Sa, Athos Avehno, Baba, Benjamin Maranhao,

vorave ao roJe o e el n , J ,ao rOJe o e I M C 'd' M D" P d' D
L . ° 4 819'01 P' t d L . ° 4 994'01 P _ Car os ota, usto 10 attos, arCISIO eron I, r.

el n , , ,ao roJe o e el n . , ,ao ro B d' D' DF' G I D P' tt'
. t d L . ° 5 550'01 P' t d L . ° 5 59"'01 ene ItO las, r, ranclsco onça ves, r, Ino I,Je o e el n . I ,ao rOJe o e el n , t::.J " B b G Id R
ao Projeto de Lei n° 6.606/02 e ao Projeto de Lei n0 Dr. Rlbam~r Alves, Eduardo ar ,osa, era o e-

106'03 t d S b t't t' sende, GUilherme Menezes, Hennque Fontana, Ho-
I ,nos ermos o u s I U IVO anexo. B J d' F h I' K 1I M L' ,

S I d C . - 23 d b 'I d 2003 D mero arreto, an Ira eg a I, e y oraes, avolsl-
a a a omlssao e a n e . - epu- M' M . d R " M . H IM' L '

d Ath A, el' R 'lator er, .ala, .ana o. osano, ana .e ena, . ana UCla,
ta o os ",v mo, e . Mano Hennger, Milton Barbosa, Nllton Baiano, Pastor

SUBSTITUTIVO AO PROJETO Francisco Olímpio, Rafael Guerra, Rommel Feijó, Sa-
DE LEI N° 6.670, DE 2002 raiva Felipe, Selma Schons, Thelma de Oliveira, Vic

Pires Franco, Wilson Santos, Zelinda Novaes, Alceste
Almeida, Amauri Robledo Gasques, Celcita Pinheiro,
Dr. Hélio, Durval Orlato e José Rocha.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003, - Depu
tado Roberto Gouveia, 1° Vice-Presidente no exercí
cio da Presidência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Art. São estendidos aos portadores de

Hepatite C ou da Hepatite B, em sua forma crônica, os
direitos e garantias existentes para os portadores de
HIV e doentes de AIDS, conforme o disposto nas se
guintes leis:

1- Lei nO 7,670, de 8 de setembro de 1988, que
"estende aos portadores da Síndrome da Imunodefi
ciência Adquirida (SIDAlAIDS) os benefícios que es
pecifica e dá outras providências";

11 - Lei n° 9.313, de 13 de novembro de 1996,
que "dispõe sobre a distribuição gratuita de medica
mentos aos portadores do HIV e doentes de AIDS"; e,

111- inciso XIV, artigo 6°, da Lei n° 7.713, de 22
de dezembro de 1988, que "altera a legislação do im
posto de renda e dá outras providências".

Art. 2° Art. Para o gozo do disposto no artigo an
terior, o portador de Hepatite C ou B deve subme
ter-se aos exames periciais conforme dispuser o re
gu�amento.

Art. 3° Esta lei entra em vigor em 1° de janeiro do
ano subsequente à data da sua publicação.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Athos Avelino, Relator

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Estende aos portadores da forma
crônica da Hepatite C ou da Hepatite B
os direitos e garantias existentes para os
portadores do HIV e doentes de AIDS.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São estendidos aos portadores de Hepa

tite C ou da Hepatite B, em sua forma crônica, os dire
itos e garantias existentes para os portadores de HIV
e doentes de AIDS, conforme o disposto nas seguin
tes leis:

1- Lei n° 7.670, de 8 de setembro de 1988, que
"estende aos portadores da Síndrome da Imunodefi
ciência Adquirida (SIDAlAIDS) os benefícios que es
pecifica e dá outras providências";

11 - Lei n° 9,313, de 13 de novembro de 1996,
que "dispõe sobre a distribuição gratuita de medica
mentos aos portadores do HIV e doentes de AIDS"; e,

111 - inciso XIV, artigo 6°, da Lei n° 7.713, de 22
de dezembro de 1988, que "altera a legislação do im
posto de renda e dá outras providências".



11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanime
mente o Projeto de Lei n° 7.505/2002, nos termos do
Parecer da Relatora, Deputada Maria Lucia.

11- Voto do Relator

Qualquer medida que vise à coibir o consumo
do cigarro e demais produtos derivados do tabaco
deve ser acolhida com entusiasmo, mormente nesta
Comissão em que estão afetos os ternas relativos à
saúde.

Maior deve ser, ainda, o entusiasmo quando a
medida proposta visa a evitar o acesso aos citados
produtos por parte de nossas crianças, adolescentes
e jovens. Como efeito, conforme cita a Justificação
que embasa o Projeto, a grande maioria dos fuman
tes adquirem o hábito ou a dependência do tabaco
nas idades mais tenras.

É forçoso reconhecer, entretanto, que apenas a
proibição de máquinas para venda automática de cigar
ros muito pouco representará num quadro em que a
propaganda do cigarro e demais produtos fumigeros
ainda é admitida. Destaque-se que essa propaganda é
cada dia mais sedutora e mais dirigida aos jovens.

Há que se reconhecer, assim, que urge um pro
nunciamento desta Casa à quase uma centena de pro
posições que tratam da propaganda do cigarro e das
bebidas alcóolicas e que quedam sem encaminhamen
to efetivo desde a aprovação da Lei 9.294, de 1996.

Não obstante essa manifestação, não podemos
negar nosso apoio à medida proposta, mesmo consi
derando que sua efetividade será baixa, sobretudo
por reconhecermos que a automação comercial em
nosso País ainda é extremamente incipiente.

Nosso voto é, portanto, pela aprovação do Pro
jeto de Lei n.o 7.505, de 2002.

Sala da Comissão, 15 de abril de 2003. - Depu
tada Maria Lucia PMDB/RJ, Relatora.

PROJETO DE LEI N° 7.505-A, DE 2002
(Do Governo Federal)

MENSAGEM N° 1.147/02
AVISO N° 1.474 - SAP/C.CIVIL

Dispõe sobre a proibição de fabrica
ção, instalação, operação e importação
de máquinas automáticas destinadas à
venda de cigarros, cigarrilhas, charutos e
qualquer outro produto derivado do taba
co, fumígeno ou não e dá outras provi
dências; tendo parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela aprova
ção (relatora: DEP. Maria Lucia).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Economia, Indústria, Comércio e
Turismo; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54 Ricd) - Art. 24, 11)

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

I - Relatório

A proposição em tela visa a proibir a fabricação,
a instalação, a operação e a importação de máquinas
automáticas destinadas à venda de cigarros, cigarri
lhas, charutos e qualquer outro produto derivado do
tabaco, fumígeno ou não. Para tanto, define que tais
máquinas inserem-se na posição 8476 da Nomencla
tura Comum do Mercosul.

Com vistas a garantir a proibição aludida, come
te a responsabilidade de fiscalizar, de interditar e,
eventualmente, punir os infratores ao Sistema Nacio
nal de Vigilância Sanitária.

Justificando sua iniciativa, o Poder Executivo ar
gumenta que tais máquinas são elementos de facilita
ção para o acesso de menores aos produtos fumíge
ros, além de citar os sobejamente conhecidos malefí
cios advindos do consumo do tabaco.

A matéria é de competência regimental deste
Órgão Técnico, cabendo-nos pronunciarmo-nos em
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Art. 2° Para o gozo do disposto no artigo anteri- caráter terminativo, conforme previsto no art. 24, 11 do

or, o portador de Hepatite C ou B deve submeter-se Regimento Interno.
aos exames periciais conforme dispuser o regula- Além da Comissão de Seguridade Social e Fa-
mento. mília, deverá manifestar-se, quanto ao mérito, a Co-

Art. 3° Esta lei entra em vigor em 1° de janeiro do missão de Economia, Indústria, Comércio e Turismo
ano subsequente à data da sua publicação. e, quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu- legislativa, a Comissão de Constituição, Justiça e de
tado Roberto Gouveia, 1° Vice-Presidente no exercí- Redação.
cio da Presidência. Nos prazos regimentalmente estabelecidos,

não foram apresentadas Emendas.
É o Relatório

_______________...."'.__IfI__• _. II·W_~'__.,..,,-,-·--_·



I - Relatório

O projeto de lei que analisamos assegura, no
âmbito do Programa de Atendimento Integral à Saúde
da Mulher, PAISM, o atendimento médico ambulatori
al especializado às mulheres acometidas de tensão
pré-menstrual (TPM).

Define este atendimento como orientação sobre
os sintomas de TPM e tratamento, inclusive preventi
vo, além de acompanhamento periódico e realização
de palestras e consultas coletivas, sem prejuízo de
outras iniciativas do Ministério da Saúde.

Determina, ainda, que o Ministério regulamente
a lei decorrente deste projeto em noventa dias.

A justificação lembra que a TPM é considerada
pela Organização Mundial da Saúde uma doença, e
acomete cerca de 40% das mulheres em idade repro
dutiva. Cita experiência de sucesso em programa rea
lizado pelo Hospital das Clínicas de São Paulo.

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental. A apreciação será feita em seguida pela Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação.

I - Relatório

11 - Voto do Relator

PARECER VENCEDOR

PROJETO DE LEI N° H-A, DE 2003
(Da Sra. Iara Bernardi)

Assegura atendimento especializa
do às mulheres acometidas de tensão
pré-menstrual (TPM); tendo parecer da
Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, pela rejeição (relator: DEP. Rafael Gu
erra).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de Re
dação (Art. 54 Ricd) - Art. 24, li}.

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

Trata-se de Projeto de Lei que contempla aten
dimento à saúde da mulher já incluído no SUS, tendo
em vista os princípios de atendimento integral e uni
versal à saúde de todo cidadão brasileiro.

Por se tratar de matéria redundante, já incluída
entre os princípios do SUS, nosso voto é pela rejeição
do Projeto de Lei n° 17/2003.

Sala da Comissão, em 23 de abril de 2003. - De
putado Rafael Guerra, Relator.
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sende, Guilherme Menezes, Henrique Fontana, Ho- para. .
mero Barreto, Jandira Feghali, Kelly Moraes, Lavoisi- Estiveram presentes os Senhores Deputados:
er Maia, Maria do Rosário, Maria Helena, Maria Lucia, Roberto Gouveia, Jorge Alberto e José Linhares
Mário Heringer, Milton Barbosa, Nilton Baiano, Pastor - Vice-Presidentes, Arlindo Chinaglia, Arnaldo Faria
Francisco Olímpio, Rafael Guerra, Rommel Feijó, Sa- de Sá, Athos Avelino, Babá, Benjamin Maranhão,
raiva Felipe, Selma Schons, Thelma de Oliveira, Vic Carlos Mota, Custódio Mattos, Darcísio Perondi, Dr.
Pires Franco, Wilson Santos, Zelinda Novaes, Alceste Benedito Dias, Dr. Francisco Gonçalves, Dr. Pinotti,
Almeida, Amauri Robledo Gasques, Celcita Pinheiro, Dr. Ribamar Alves, Eduardo Barbosa, Geraldo Re-
Dr. Hélio, Durval Orlato e José Rocha. sende, Guilherme Menezes, Henrique Fontana, Ho-

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003, - Depu- mero Barreto, Jandira Feghali, Kelly Moraes, Lavoisi-
tado Roberto Gouveia, 1° Vice-Presidente no exercí- er Maia, Maria do Rosário, Maria Helena, Maria Lucia,
cio da Presidência. Mário Heringer, Milton Barbosa, Nilton Baiano, Pastor

Francisco Olímpio, Rafael Guerra, Rommel Feijó, Sa
raiva Felipe, Selma Schons, Thelma de Oliveira, Vic
Pires Franco, Wilson Santos, Zelinda Novaes, Alceste
Almeida, Amauri Robledo Gasques, Celcita Pinheiro,
Dr. Hélio, Durval Orlato e José Rocha.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Roberto Gouveia, 1° Vice-Presidente no exercí
cio da Presidência.

Voto em Separado da Deputada Maria do Ro
sário.



11- Voto

EMENDA MODIFICATIVA

Sala da Comissão, 15 de abril de 2003 . - Depu
tada Maria do Rosário.

____________________ DIÁRIº-_º~_ CÂ~~flA DOS DEPUTADOS Maio de 2003
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rio mínimo e dá outras providências." (Apensados: PL
71/1999, PL 194/1999, PL 221/1995, PL 347/1999
(Apensados: PL 386/1999 e PL 414/1999), PL
385/1999, PL 403/1995, PL 408/1999, PL 630/1995,
PL 648/1995, PL 691/1995, PL 717/1995, PL
803/1995, PL 1032/1999, PL 1033/1999, PL
1170/1999, PL 1847/1996, PL 2079/1999, PL
2377/2000, PL 2396/2000, PL 2455/2000, PL
2456/2000, PL 2457/2000, PL 2596/2000, PL
2729/2000, PL 2743/2000, PL 3166/2000, PL
3167/2000, PL 3332/1997, PL 3396/2000, PL
4027/1997, PL 4459/1998, PL 4587/1998 e PL
4905/1999)

Ao Deputado ARMANDO MONTEIRO
Projeto de Lei nO 4.495/01 - Do Sr. Antonio

Cambraia - que "concede isenção do IPI a máquinas
e equipamentos agrícolas:'

Ao Deputado CARLlTO MERSS
Projeto de Lei n° 5.502/01 - Do Sr. Antonio

Cambraia - que "unifica o recolhimento do desconto
mensal do Imposto de Renda, para contribuintes com
mais de uma fonte pagadora:'

Ao Deputado GONZAGA MOTA
Projeto de Lei Complementar n° 26/03 - Do Sr.

Júlio Cesar - que "estabelece novos critérios para a
distribuição por Estado do FPM entre os Municípios,
exceto os de Cap~al."

Ao Deputado ITAMAR SERPA
Projeto de Lei n° 3.615/00 - Do Sr. João Herr

mann Neto e outros - que "dispõe sobre o fomento
mercantil especial de exportações ou "factoring" de
exportação e dá outras providências." (Apensado: PL
3896/2000)

Ao Deputado JOSÉ PIMENTEL
Projeto de Lei n° 4.677/98 - Da Sra. Teima de

Souza - que "dispõe sobre a formação de fundo fi
nanceiro nos municípios de portos organizados para
fins de preparo, qualificação e requalificação da
mão-de-obra destinada ou egressa de serviços por
tuários e retroportuários."

Ao Deputado LUIZ CARLOS HAULY
Projeto de Lei nO 7.392/02 - Do Sr. Dr. Rosinha

que "dispõe sobre o cancelamento de débitos para
com a Fazenda Nacional, nos casos que especifica."

Ao Deputado MAX ROSENMANN
Projeto de Lei Complementar n° 203/01 - Do Sr.

Pompeo de Mattos - que "dispõe sobre as novas re
gras do Sistema Financeiro da Habitação e dá outras
providências." (Apensado: PLP 294/2002)

Projeto de Lei Complementar n° 23/03 - Do Sr.
Affonso Camargo - que "altera e acrescenta dispositi-

DESIGNAÇÃO

Deputado ANTONIO CARLOS MENDES

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:

"Art. 1° . Fica assegurado o atendimen
to médico ambulatorial especializado às mu
lheres acometidas de tensão pré-menstrual
(TPM):'

É sobejamente conhecido o transtorno provoca
do pela tensão pré-menstrual sobre uma grande pro
porção das mulheres, como bem ilustra a justificação
da iniciativa. Existe até a menção de abrandamento
de penas para crimes cometidos nestas circunstânci
as, em outros países. Isto demonstra o reconheci
mento público da gravidade das repercussões destes
sintomas sobre o estado físico e psíquico da mulher.

Apesar de a Constituição Federal ter garantido
atenção integral a todas as demandas de saúde, com
acesso universal, não se percebe que a TPM esteja
sendo tratada com o cuidado que demanda.

Assim sendo, acreditamos que, uma vez existin
do a determinação sob forma de lei, será agilizada a
prestação deste serviço de forma sistematizada. No
entanto, não achamos conveniente mencionar a in
serção desta atividade no Programa de Atenção Inte
grai à Saúde da Mulher - PAISM, como consta do tex
to. Programas têm seus nomes alterados, suas fun
ções distribuídas entre os mais diversos níveis de
complexidade. Assim sendo, sugerimos emenda eli
minando este vínculo, assegurando o atendimento à
TPM de modo amplo.

Desta forma, opinamos pela aprovação do Pro
jeto de Lei de número 17, de 2003, com a emenda
que apresentamos.

Sala da Comissão, em 15 de abril de 2003. - De
putada Maria do Rosário.

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Presidente da Comissão, Deputado Eliseu
Resende, fez a seguinte designação de relatoria nes
ta data:

Ao
THAME

Projeto de Lei n° 1/95 - Do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre a Política Nacional de Salários, o salá-

--------------,-".-
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vos à Lei Complementar nO 101, de 4 de maio de Ao Deputado PAULO BERNARDO
2000, e dá outras providências." Projeto de Lei nO 647/03 - Do Sr. André Luiz -

Projeto de Lei Complementar n° 24/03 - Do Sr. que "isenta do pagamento de IPVA os veículos de
Wladimir Costa - que "altera a Lei de Responsabilida- propriedade das instituições filantrópicas, creches,
de Fiscal, Lei Complementar n° 101/2000, para obri- asilos, orfanatos, reconhecidos como de utilidade pú-
gar a publicação dos dados referentes à prestação de blica:'
contas das Pr~!eituras Municipais na rede mundial de Projeto de Lei n° 721/03 - Do Sr. Tadeu Filippelli
computadores. _ que "altera a redação do Artigo 16 e respectivo § 10,

Ao Deputado PAUDERNEY AVELlNO da Lei nO 7.827 de 27 de setembro de 1989:'
. Projet~ d~ L,ei n° 1.5~4/99 - ~o ~r. Dr. Be~e?i~o Ao Deput~do PROMOTOR AFONSO GIL

Dlas.- que cna area de livre co~erclo,no MUnJclpl? PROJETO DE LEI N° 2.853/00 - do Sr. Antonio
de Olapoque, no Estado do Amapa, e da outras provl- ." . .
d A • "(A d . PL 2866/2000) Cambraia - que estabelece normas sobre a IndenJ-enclas. pensa o. ~ d ,. "

P . t d L . ° 2 912/00 D S D B d't zaçao no seguro e automovels.roJe o e el n. - o r. r. ene 10

Dias - que "cria a Zona Franca de Macapá e Santana, Ao ~eputado.V:ASNY DE ROURE
no Estado do Amapá, e dá outras providências." . Pr~Jeto de L~I n ~:080/01 ~ Da~Sra. I~ra Bernar-

Projeto de Lei n° 5.065/01 - Do Sr. Dr. Benedito dl-q~e 'torna obngat~na a destmaçao de area para o
Dias - que "concede à Area de Livre Comércio de Ma- estacionamento de velculos de transporte de valores
capá e Santana tratamento tributário idêntico ao vi - e dá outras providências:'
gente nas áreas de livre comércio de Pacarairna, Sala da Comissão, 7 de maio de 2003. - Maria
Bonfim e Tabatinga." Linda Magalhães, Secretária
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Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PFL
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PSDB
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PMDB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PFL
Joaquim Francisco - PFL
José Chaves - PMDB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PSDB
Luiz Piauhylino - PSDB
Marcos de Jesus - PL
Mauricio Rands - PT
Miguel Arraes - PSB
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olfmpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Corrêa - PPB
Raul Jungmann - PMDB
Renildo Calheiros - PCdoB
Ricardo Fiuza - PPB
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - PSDB
Severino Cavalcanti - PPB

Alagoas
Benedito de Lira - PPB
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas - PL
João Lyra - PTB
José Thomaz Nonô - PFL
Mauricio Quintella Lessa - PSB
Olavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófilo - PFL

Sergipe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PPB
Heleno Silva - PL
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - PT
Jorge Alberto - PMDB
Machado - PFL
Mendonça Prado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Bassuma - PT
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 Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL

João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PFL
João Leão - PL
Jonival Lucas Junior - PMDB
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PFL
José Rocha - PFL
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Carreira - PFL
Marcelo Guimarães Filho - PFL
Mário Negromonte - PPB
Milton Barbosa - PFL
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PFL
Reginaldo Germano - PFL
Robério Nunes - PFL
Severiano Alves - PDT
Waller Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Athos Avelino - PPS
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PSB
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PL
Carlos Willian - PSB
César Medeiros - PT
Cleuber Carneiro - PFL
Custódio Maltos - PSDB
Dr. Francisco Gonçalves - PTB
Edmar Moreira - PL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Herculano Anghinelti - PPB
Ibrahim Abi-ackel - PPB
Isafas 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 Maltos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Marcello Siqueira - PMDB
Márcio Reinaldo Moreira - PPB
Maria do Carmo Lara - PT
Mário Assad Júnior - PL
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair - PT
Osmânio Pereira - PSDB
Patrus Ananias - PT
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Roberto Brant - PFL
Romel Anizio - PPB

--------------,-----------------



Romeu Queiroz - PTB
Ronaldo Vasconcellos - PTB
Saraiva Felipe - PMDB
Sérgio Miranda - PCdoB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgflio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PSDB

Esplrito santo
Feu Rosa - PSDB
Iriny Lopes - PT
José Carlos Elias - PTB
Manato - PDT
Marcelino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PPB
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas - PSDB

Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PSDB
Almerinda de Carvalho - PSB
Almir Moura - PL
André Luiz - PMDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PSB
Bispo Rodrigues - PL
Carlos Nader - PFL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PT
Deley - PV
Dr. Heleno - PSDB
Edson Ezequiel - PSB
Eduardo Cunha - PPB
Eduardo Paes - PFL
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - PT
Fernando Gonçalves - PTB
Francisco Dornelles - PPB
Itarnar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PTB
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PDT
Jorge Bittar - PT
José Divino - PMDB
Josias Quintal - PSB
Juiza Denise Frossard - PSDB
Julio Lopes - PPB
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Lindberg Farias - PT
Luiz Sérgio - PT
Maria Lucia - PMDB
Miriam Reid - PSB
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bornier - PSB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Renato Cozzolino - PSC
Roberto Jefferson - PTB
Rodrigo Maia - PFL
Sandro Matos - PSB
Simão Sessim - PPB
Vieira Reis - PMDB

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB
Amauri Robledo Gasques - PRONA

Angela Guadagnin - PT
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Bispo Wanderval - PL
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PPB
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PPB
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Evilásio - PSB
Dr. Hélio - PDT
Dr. Pinotti - PMDB
Durval Orlato - PT
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Gilberto Kassab - PFL
Gilberto Nascimento - PSB
Iara Bernardi - PT
IIdeu Araujo - PRONA
Ivan Valente - PT
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PSB
João Batista - PFL
João Herrmann Neto - PPS
João Paulo Cunha - PT
José Eduardo Cardozo - PT
José Mentor - PT
Jovino Cândido - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciano Zica - PT
Luiz Antonio Fleury - PTB
Luiz Carlos Santos - PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Marcos Abramo - PFL
Mariângela Duarte - PT
Medeiros - 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 - PSDB
Teima de Souza - PT
Vadão Gomes - PPB
Valdemar Costa Neto - PL
Vander1ei Assis - PRONA
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Feldman - PSDB
Zulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Celcita Pinheiro - PFL
Pedro Henry - PPB



Ricarte de Freitas - PTB
Rogério Silva - PPS
Thelma de Oliveira - PSOB
Welinton Fagundes - PL
Wilson Santos - PSOB

Distrito Federal
Alberto Fraga - PMOB
José Rajão - PSOB
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PT
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PMOB
Carlos Alberto Leréia - PSOB
Enio Tatico - PTB
João Campos - PSOB
Jovair Arantes - PSOB
Leandro Vilela - PMOB
Leonardo Vilela - PPB
Luiz Bittencourt - PMOB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Chaves - PMOB
Professora Raquel Teixeira - PSOB
Roberto Balestra - PPB
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PPB
Sandro Mabel - PL
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PTB
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo Zauith - PFL
Nelson Trad - PMOB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMOB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSOB
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - POT
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo- PT
Oilceu Sperafico - PPB
Or. Rosinha - PT
Ora. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PPS
Gustavo Fruet - PMOB
Hermes Parcianello - PMOB
Iris Simões - PTB
José Borba - PMOB
José Carlos Martinez - PTB
José Janene - PPB
Luiz Carlos Hauly - PSOB
Max Rosenmann - PMOB
Moacir Micheletto - PMOB
Nelson Meurer - PPB
Odflio Balbinotti - PMOB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMOB
Paulo Bernardo - PT
Ricardo Barros - PPB

Selma Schons - PT
Takayama - PSB

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMOB
Carlito Merss - PT
Edison Andrino - PMOB
Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PPB
João Matos - PMOB
João Pizzolatti - PPB
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PPB
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMOB
Paulo Bauer - PFL
Serafim Venzon - S. PART.
Vignatti - PT
Zonta - PPB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Alceu Collares - POT
Ary Vanazzi - PT
Augusto Nardes - PPB
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMOB
Oarclsio Perondi - PMOB
Eliseu Padilha - PMOB
Enio Bacci - POT
Érico Ribeiro - PPB
Francisco Appio - PPB
Francisco Turra - PPB
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sartori - PMOB
Júlio Redecker - PSOB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - PT
Luis Carlos Heinze - PPB
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMOB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Oesconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMOB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - POT
Tarcisio Zimmermann - PT
Veda Crusius - PSOB

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



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

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 6978/6979/6981
FAX: 318-2142

COMISSÃO DA AMAZÕNIA 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

PT
Adão Pretto
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Leonardo Monteiro
Luci Choinacki
Odair
Orlando Desconsi
Zé Geraldo

PFL
Abelardo Lupion
João Carlos Bacelar
Kátia Abreu
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
(Deputado do PPB ocupa a vaga)
(Deputado do PPB ocupa a vaga)
(Deputado do PPB ocupa a vaga)

PMDB
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

PSDB

Anivaldo Vale

Helenildo Ribeiro
(Deputado do PPB ocupa a vaga)
(Deputado do PPB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a vaga)

PPB
Benedito de Lira· vaga do PSDB
Cleonâncio Fonseca· vaga do
PSDB
Dilceu Sperafico • vaga do PFL
Érico Ribeiro
Francisco Turra
Leonardo Vilela· vaga do PFL
Luis Carlos Heinze
Nélio Dias - vaga do PSB
Roberto Balestra - vaga do PC do
B
Romel Anizio • vaga do PSDB
Zé Lima - vaga do PFL
Zonta

PTB
Carlos Dunga
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli

PL
Welinton Fagundes
(Deputado do PMDB ocupa a

Anselmo
Francisca Trindade

Hélio Esteves
João Magno

Luiz Eduardo Greenhalgh
Nilson Mourão
Rubens Otoni

Vignatti
Zico Bronzeado

Adauto Pereira
Carlos Melles

Cleuber Carneiro
Fábio Souto

Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco

Júlio Cesar
Lael Varella

Alberto Fraga
Darcfsio Perondi

José Borba
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga

Pedro Chaves
Raul Jungmann

Antonio Carlos Mendes
Thame

Arnon Bezerra
José Múcio Monteiro

Julio Semeghini

Rose de Freitas

1 vaga

Augusto Nardes

Enivaldo Ribeiro

Nelson Meurer
Nilton Baiano

João Lyra
Pastor Reinaldo

Tatico
Zequinha Marinho

Heleno Silva
João Leão

vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PSB
Renato Casagrande
(Deputado do PDT ocupa a vaga)
(Deputado do PPB ocupa a vaga)

PPS
B.Sá
Cezar Silvestri

PDT
Álvaro Dias· vaga do PSB
Dr. Rodolfo Pereira
Luciano Leitoa

PCdoB
(Deputado do PPB ocupa a vaga)

PRONA
Elimar Máximo Damasceno

PV
Edson Duarte

PT
Anselmo
Babá
Henrique Afonso
Paulo Rocha
Terezinha Fernandes
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

PFL
Celcita Pinheiro
Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Pauderney Avelino
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

PMDB
Alceste Almeida
Ann Pontes
Asdrubal Bentes
Jader Barbalho
Maria Helena

PSDB
Anivaldo Vale
Nicias Ribeiro
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
1 vaga

PPB
Antonio Joaquim
Suely Campos. vaga do PFL
Valdenor Guedes
Zé Lima

PTB
Josué Bengtson

Ricarte de Freitas

Zequinha Marinho

Miguel de Souza

Pastor Amarildo
Takayama

1 vaga

Geraldo Thadeu
Júnior Betão

Mário Heringer
Pompeo de Mattos

Inácio Arruda

Professor Irapuan Teixeira

Jovino Cândido

Cartos Abicalil
Colombo
Ivo José

Nilson Mourão
Patrus Ananias

Vignalti

Darci Coelho
José Roberto Arruda

Kátia Abreu
Vic Pires Franco

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mauro Lopes
1 vaga

Eduardo Gomes
Nilson Pinto

Rose de Freitas

Zenaldo Coutinho

Dr. Benedito Dias
Mário Negromonte

1 vaga

Pastor Frankembergen
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
1 vaga



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 (PPB)
2° Vice-Presidente: Vieira Reis (PMDB)
3° Vice-Presidente: Silas Camara (PTB)
Titulares Suplentes

PT

Rubinelli

PL

César Medeiros
Chico Alencar

Fátima Bezerra
João Alfredo

José Pimentel

PT

Alexandre Cardoso
Pastor Amarildo

Renato Casagrande

vaga)

2 vagas

Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin - vaga do

PMDB

Affonso Camargo
João Campos
João Castelo

Professora Raquel Teixeira
Ricardo Rique

1 vaga

Antonio Cruz
Elaine Costa

Josué Bengtson
Marcus Vicente· vaga do PPB

Pastor Pedro Ribeiro
PL

José Santana de Vasconcellos 
vaga do PFL

Marcos de Jesus

Neucimar Fraga

Oliveira Filho

André Zacharow
Davi Alcolumbre

PV
IIdeu Araujo

B.Sá
1 vaga

PPB

PDT

PPS

PSB

Antonio Joaquim
José Linhares

Julio Lopes
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
PTB

PSDB

PRONA

PCdoB

Antonio Carlos Biscaia
João Fontes
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greenhalgh

(Deputado do PFL ocupa a (Deputado do PFL ocupa a vaga)
vaga)

Jamil Murad

Dr. Hélio
João Mendes de Jesus

Vanderlei Assis

Geraldo Thadeu
Nelson Proença

Almir Moura

Bispo Wanderval
Mário Assad Júnior - vaga
do PMDB
Mauricio Rabelo
Raimundo Santos - vaga do
PT

Iris Simões
José Carlos Martinez
Ricardo Izar
Silas Camara

Alexandre Santos
Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghini
Narcio Rodrigues
Nilson Pinto

Edson Ezequiel
Jefferson Campos
Luiza Erundina
Takayama - vaga do PMDB

Eduardo Cunha
Ricardo Barros
Sandes Júnior
Valdenor Guedes

(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSB ocupa
a vaga)

Secretário(a): Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 318-6906 A 6908
FAX: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
1° Vice-Presidente: Patrus Ananias (PT)
2° Vice-Presidente: Eduardo Paes (PFL)
3° Vice-Presidente: Juiza Denise Frossard (PSDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

2 vagas

Samey Filho

Luciano Leitoa

Agnaldo Muniz

Vanderlei Assis

Confúcio Moura
Mendes Ribeiro Filho

Moreira Franco
Wladimir Costa

(Deputado do PC do B ocupa a

Paulo Delgado

Angela Guadagnin
Carlos Abicalil

Fernando Ferro
Gilmar Machado

Mauro Passos

Neyde Aparecida

Wasny de Roure

César Bandeira
Clóvis Fecury

Costa Ferreira
José Thomaz Nonõ

Machado
Milton Barbosa

Zelinda Novaes - vaga do PV
(Deputado do PL ocupa a vaga)

1 vaga

PFL

Coronel Alves
Humberto Michiles • vaga do

PFL
Jaime Martins

Mauricio Rabelo • vaga do PTB
PSB

PMDB

PDT

PRONA

PV
Edson Duarte

PPS

Davi Alcolumbre

Carlos Nader
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Batista
José Carlos Araújo
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Júlio Cesar
Marcos Abramo - vaga do
PT
Murilo Zauith • vaga do PT
Paulo Marinho - vaga do PT
Pedro Irujo - vaga do PV

Adelor Vieira
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
José Priante
Vieira Reis

Jorge Bittar
Luiz Couto
Mariangela Duarte
Vander Loubet
Walter Pinheiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Átila Lins
Rogério Silva - vaga do PT

Amauri Robledo Gasques

PCdoB
Perpétua Almeida - vaga do
PSB
Vanessa Grazziotin

Janete Capiberibe
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

Carlos Souza
Miguel de Souza - vaga do
PSDB
Raimundo Santos

_______'l.__'q _



PSDB

PPB

PMDB

PDT
André Zacharow Alceu Collares
Wagner Lago Severiano Alves

PCdoB
Sérgio Miranda Promotor Afonso Gil

PRONA
IIdeu Araujo Professor Irapuan Teixeira

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

Abelardo Lupion

Gervásio Silva

Ivan Valente
Leonardo Monteiro
Orlando Fantazzini

Vicentinho
Walter Pinheiro

Marcelo Guimarães Filho

(Deputado do PV ocupa a
vaga)

PT

Paes Landim
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

(Deputado do PV ocupa a vaga)

PMDB

PFL

Anselmo
César Medeiros
Fernando Gabeira
João Alfredo
Luciano Zica • vaga do PL
Luiz Alberto - vaga do PL
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo 11 ,Térreo, Ala, sala 21
Telefones: 318-8322 A 318-6923
FAX: 318-2144

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS

Presidente: Givaldo Carirnbão (PSB)
1° Vice-Presidente: Nelson Bornier (PSB)
2° Vice-Presidente: Julio Lopes (PPB)
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
Titulares Suplentes

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio

Bonifácio de Andrada
Custódio Maltos

João Campos
Nicias Ribeiro

Wilson Santos

Cezar Schirrner
Eliseu Padilha

João Matos
Odflio Balbinolti
Osvaldo Biolchi

Paulo Afonso
Paulo Lima

1 vaga

Luciana Genro
Luiz Couto

Odair
Paulo Rocha

Professor Luizinho

Coriolano Sales
Fernando de Fabinho

Jairo Carneiro
Moroni Torgan

Paes Landim

Pedro Irujo

Reginaldo Germano· vaga do
PTB

Rogério Teófilo

Zelinda Novaes

Aloysio Nunes Ferreira
Bosco Costa
Car10s Sampaio
Inaldo Leitão
Juiza Denise Frossard
Roberto Magalhães
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho· vaga do
PPB

Asdrubal Bentes
José Divino
José Ivo Sartori
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Nelson Trad - vaga do PTB
Osmar Serraglio
Sandra Rosado
Wilson Santiago

André de Paula
AntOnio Carlos Magalhães Neto
Darci Coelho
Eduardo Paes
José Roberto Arruda
Mendonça Prado· vaga do
PPB

Ney Lopes

Paulo Magalhães. vaga do
PPB
Robson Tuma
Vilmar Rocha

PFL

Mauricio Rands
Patrus Ananias
Paulo Pimenta
Rubinelli
Sigmaringa Seixas

Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PTB
Antonio Cruz
Edna Macedo
Vicente Cascione
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PL
Almeida de Jesus - vaga do
PTB
Bispo Rodrigues
Edmar Moreira
Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

PSB
Alexandre Cardoso
MaurIcio QUintella Lessa
Pastor Amarildo

PPS
Dimas Ramalho
Júlio Delgado

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Enivaldo Ribeiro

Ivan Ranzolin

Ricardo Barros

Jair Bolsonaro
Luiz Antonio Fleury

Ricarte de Freitas
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Bispo Wanderval

Carlos Mota
Heleno Silva - vaga do PTB

Raimundo Santos
Wellington Roberto

Bernardo Ariston
Carlos Willian

Gonzaga Patriota

Agnaldo Muniz
Rogério Silva

Ann Pontes
José Borba
Luiz Biltencourt

PSDB
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)
1 vaga

PPB
Celso Russomanno - vaga do PT

Julio Lopes

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

PTB
Alex Canziani • vaga do PFL
Pastor Reinaldo
Ricarte de Freitas

PL
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PSB
Eduardo Campos - vaga do PSDB
Givaldo Carimbão
Janete Capiberibe - vaga do PC
doB
Nelson Bornier - vaga do PSDB

Barbosa Neto
Max Rosenmann
Moacir Michelelto

Silas Brasileiro· vaga do
PPB

Antonio Carlos Mendes
Thame

Carlos Sampaio

Ronaldo Dimas

Sandes Júnior
(Deputado do PMDB ocupa

a vaga)

Ricardo Izar
Ronaldo Vasconcellos

Almir Moura
Remi Trinta

Takayama



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: Francisca Trindade (PT)
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PL)
Titulares Suplentes

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a
vaga) Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior

Local: Anexo 1" 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

PT
César Medeiros

Chico Alencar
Henrique Afonso

João Alfredo
Luciana Genro

Tarcisio Zimmermann

PDT
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PCdoB

Inácio Arruda· vaga do PFL
Jandira Feghali

1 vaga

Perpétua Almeida

Fernando Gabeira
Iriny Lopes
Luiz Couto
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Orlando Fantazzini

Daniel Almeida

Dimas Ramalho

Dr. Rodolfo Pereira

Edson Duarte· vaga do PFL
PV

PDT

Sandro Matos· vaga do PPB
PPS

Davi Alcolumbre

Júnior Betão

Sarney Filho - vaga do PFL
PSC

Renato Cozzolino - vaga do PFL

PT

Claudio Cajado Eduardo Sciarra
Joaquim Francisco Luiz Carreira
(Deputado do PT ocupa a vaga) Roberto Pessoa

(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PC do B
a
°v~:)

PMDB

Jackson Barreto· vaga do
PPS

Múcio Sá
Pedro Fernandes

Philemon Rodrigues - vaga do
PL

PSDB

Enio Bacci
Pompeo de Mattos· vaga do PL

PCdoB

1 vaga

Leonardo Vilela
2 vagas

Cabo Júlio

Carlos Willian

Lincoln Porteia

Paulo Gouvêa

Arnaldo Faria de Sá
Zequinha Marinho

1 vaga

Dr. Pinotti
Michel Temer

3 vagas

Agnaldo Muniz

João Almeida
José Rajão

Léo Alcântara
1 vaga

André de Paula
Carlos Melles

Machado - vaga do PC do B
Marcondes Gadelha

Nice Lobão

1 vaga

José Linhares
Nilton Baiano
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PTB
Marcus Vicente - vaga do PPB
Pastor Reinaldo
Vicente Cascione
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Jairo Carneiro
Paes Landim
Paulo Magalhães
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Geraldo Thadeu

PSDB

André Luiz
Leandro Vilela
Nelson Trad - vaga do PTB
Sandra Rosado
2 vagas

PDT

Heleno Silva
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

PSB
Lavoisier Maia - vaga do PFL
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)
1 vaga

PPS

PFL

PL

PPB

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Bismarck Maia
Eduardo Barbosa
Inaldo Leitão

Iara Bernardi
Orlando Desconsi

Patrus Ananias
Roberto Gouveia

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia

Eduardo Gomes

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Dr. Ribamar Alves

Chico da Princesa
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Dr. Pinotti
Gustavo Fruet - vaga do PDT

Marcello Siqueira
Marinha Raupp

Wilson Santiago

Rogério Silva

PL

PFL

PPS
Dr. Evilásio

PSB

Ronivon Santiago
1 vaga

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro
Durval Orlato
Francisca Trindade
Maria do Carmo Lara - vaga do
PSDB
Reginaldo Lopes· vaga do PFL
Terezinha Fernandes - vaga do
PMDB
Zezéu Ribeiro - vaga do PFL

PTB
Pastor Frankembergen • vaga do
PL
Ronaldo Vasconcellos
Tatico

Sebastião Madeira
Walter Feldman
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPB

Barbosa Neto
(Deputado do PT ocupa a vaga)
2 vagas

Paulo Gouvêa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)



Daniel Almeida· vaga do PSB

Promotor Afonso Gil
PRONA

Vanderlei Assis
PV

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Elimar Máximo Damasceno

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PMDB)
2° Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Lobbe Neto (P8DB)
Titulares Suplentes

PT

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, COMÉRCIO E
TURISMO

Presidente: Léo Alcântara (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Dimas (PSDB)
2° Vice-Presidente: Giacobo (PPS)
3° Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto

Nice Lobão
Osório Adriano

1 vaga

PT

PL

Dr. Francisco Gonçalves

Kelly Moraes

Carlos Souza

Milton Monti

Jader Barbalho
Luiz Bitlencourt

Osmar Serraglio

1 vaga

Athos Avelino

Eduardo Barbosa
João Castelo

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Colombo
Henrique Afonso
Lindberg Farias

Maria do Rosário
Mariângela Duarte

Selma Schons

Janete Capiberibe
Mauricio Quintella Lessa

Márcio Reinaldo Moreira
Suely Campos· vaga do

PFL
Valdenor Guedes

Zé Lima

Carlos Nader
Murilo Zauilh

Paulo Marinho
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)

PSB

Gastão Vieira
João Matos
Jonival Lucas Junior· vaga do
PTB
Marinha Raupp. vaga do PPB
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

PFL

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
PPB

PL

PTB
Eduardo Seabra
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Átila Lira· vaga do PL
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Paulo Kobayashi
Professora Raquel Teixeira

PPB
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

Celcita Pinheiro
César Bandeira· vaga do PPB
Clóvis Fecury

Costa Ferreira

Osvaldo Coelho· vaga do PSC
Rogério Teófilo • vaga do PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PMDB

PSDB

Humberto Michiles
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Miriam Reid
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PPS
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PDTEnio Bacci

Átila Lira
Vicente Arruda

Veda Crusius

Edson Ezequiel

Nelson Proença

Dr. Benedito Dias
João Pizzolatti

Armando Monteiro
Gastão Vieira

Marcelo Teixeira

Deley

Humberto Michiles
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Alex Canziani
Ricarte de Freitas· vaga do PL

Ronaldo Vasconcellos

Assis Miguel do Couto
Jorge Bitlar

José Eduardo Cardozo

Josias Gomes

PPB

PSDB

PTB

PPS

PSB

Delfim Netto
1 vaga

Bismarck Maia
Léo Alcântara
Ronaldo Dimas

Carlos Melles
Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro

Leonardo Mattos

PMDB
Alceste Almeida· vaga do PL
Carlos Eduardo Cadoca
Edison Andrino
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Enio Tatico
João Lyra· vaga do PMDB
Múcio Sá

Bernardo Ariston

Rubens Otani
Virgflio Guimarães
Zico Bronzeado
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Giacobo
Lupércio Ramos· vaga do PT

PDT
1 vaga

Reinaldo Betão
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Severiano AlvesPMN
Lúcia Braga

Sem Partido
1 vaga

1 vaga

1 vaga
Alice Portugal

Luciano Leitoa
PCdoB

(Deputado do PV ocupa a
vaga)

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala C, sala 170

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, CULTURA E DESPORTO

PSC
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PV
Renato Cozzolino

Deley· vaga do PC do B



Marcelo Ortiz
PV

Jovino Cândido

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 318-6960/6989/6955
FAX: 318-2150

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Simão Sessim (PPB)
1° Vice-Presidente: Herculano Anghinelti (PPB)
2° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PSB)
3° Vice-Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Dr. Rosinha Carlito Merss
Eduardo Valverde João Fontes
João Magno João Grandão
Orlando Fantazzini Reginaldo Lopes

PFL
José Carlos Aleluia Marcos Abramo
Machado Mussa Demes
Marcondes Gadelha Paes Landim
1 vaga 1 vaga

PMDB
André Luiz Jorge Alberto
Anfbal Gomes Osvaldo Reis
Hermes Parcianello 2 vagas
Wladimir Costa

PSDB
José Rajão Alexandre Santos
Manoel Salviano Jovair Arantes
1 vaga Rommel Feijó

PPB
Herculano Anghinetti Eduardo Cunha
Simão Sessim Ibrahim Abi-ackel

PTB
Efaine Costa José Militão
João Magalhães Romeu Queiroz

PL
Neucimar Fraga Jaime Martins
Wellington Roberto João Leão

PSB
Almerinda de Carvalho Nelson Bornier

PPS
Agnaldo Muniz Francisco Garcia

PDT
1 vaga Manato

PMN
1 vaga 1 vaga

Secretário(a): Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 318-6888 318-6887
FAX: 318-2176

Adão Preito
Bassuma

Jorge Boeira
José Mentor

Paulo Pimenta
Paulo Rubem Santiago

Virgflio Guimarães

Roberto Balestra

Delfim Netto

Francisco Dornelles

Enio Tatico
José Carlos Elias

1 vaga

Anivaldo Vale
Bismarck Maia

Custódio Maltos
Feu Rosa

Inaido Leitão

Carlos Eduardo Cadoca
Marcelo Castro

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

2 vagas

PT

Aroldo Cedraz
Darci Coelho

Kátia Abreu· vaga do PMDB
Luciano Castro

Machado - vaga do PSB
Paulo Bauer

Rodrigo Maia
Vic Pires Franco· vaga do PL

PMDB
Armando Monteiro
Cezar Schirmer

João Correia - vaga do PT

Max Rosenmann
Paulo Afonso - vaga do PL
Pedro Novais
Raul Jungmann

PFL
Coriolano Sales· vaga do PPB
Eliseu Resende
Fábio Souto
Luiz Carreira
Mussa Demes • vaga do PPB
Onyx Lorenzoni - vaga do PTB
Pauderney Avelino
Roberto Brant

Carlito Merss
Henrique Afonso
José Pimentel
Paulo Bernardo
Vignalti
Wasny de Roure
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PL

PPB

PTB

PSDB

Enivaldo Ribeiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mata - vaga do PSB
Itamar Serpa
Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius

Telefones: 318-6900/6905/7011/7012
FAX: 318-2149

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Titulares Suplentes

Félix Mendonça
José Militão
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

João Leão
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PSB
Carlos Willian
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PPS

Reinaldo Betão
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Beto Albuquerque
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente: André Luiz (PMDB)
2° Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Colbert Martins

PDT
Manato

PCdoB
Promotor Afonso Gil

PRONA

Giacobo

Moisés Lipnik

1 vaga

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro
José Mentor
Leonardo Monteiro
1 vaga

PFL

Antonio Nogueira
Maurfcio Rands

Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Vicentinho

Professor Irapuan Teixeira Vanderlei Assis Costa Ferreira 4 vagas



Francisco Appio
Leonardo Vilela

Romel Anizio - vaga do PMDB
Vadão Gomes· vaga do PC

doB

PPB
João Pizzolatti • vaga do PMDB
José Janene
Nelson Meurer

Paulo Feijó - vaga do PMDB
Rose de Freitas
1 vaga

Silas Brasileiro
2 vagas

PSDB

PMDB

Murilo lauith
Vilmar Rocha
1 vaga

André Luiz· vaga do PPS
Dr. Pinotti
Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

PDT
João Mendes de Jesus

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

Almerinda de Carvalho
Luiza Erundina • vaga do PC do B

PPS
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

1 vaga

Miguel Arraes

Miriam Reid

Edna Macedo

Cláudio Magrão

Miguel de Souza

Sandro Mabel

Nelson Marquezelli

PCdoB
(Deputado do PPB ocupa a

vaga)

PPS

Renildo Calheiros

PL

PTB

Francisco Garcia
PDT

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

João Caldas
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PSB
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
1 vaga

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

2 vagas

1 vaga

2 vagas

1 vaga

1 vaga

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira

Bosco Costa
Eduardo Barbosa

1 vaga

Pastor Francisco Olfmpio

PL

PTB

PSB

PPB

2 vagas

Carlos Mota
Mário Assad Júnior

Enivaldo Ribeiro
Leodegar Tiscoski

Dr. Heleno
Eduardo Gomes
Feu Rosa

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 (PPB)
1° Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
3° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
Titulares Suplentes

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 SuplentesPT

Bassuma
Fernando Ferro
Hélio Esteves
Luiz Sérgio
Mauro Passos

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 PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PSDB
Dr. Heleno
Eduardo Gornes
Júlio Redecker • vaga do PSB
Nicias Ribeiro - vaga do PTB
Osmânio Pereira - vaga do PDT

Eduardo Valverde
Iriny Lopes

Luciano Zica
Luiz Alberto

Vander Loubet

Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab - vaga do

PMDB
José Roberto Arruda

Onyx Lorenzoni

1 vaga

André Luiz
José Divino

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Antonio Cambraia
Carlos Sampaio

Lobbe Neto
Manoel Salviano

PT
Colombo
Ivo José
Lindberg Farias
Luciana Genro
Maninha
Nilson Mourão
Paulo Delgado
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PFL
Francisco Rodrigues
José Thomaz NonO
Nice Lobão
Reginaldo Germano
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

PMDB
Alberto Fraga
Moreira Franco
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a

Artindo Chinaglia
Babá

Dr. Rosinha
Fernando Gabeira
Henrique Fontana

Paulo Bernardo
Sigmaringa Seixas

Terezinha Fernandes

André de Paula
Aroldo Cedraz
Eduardo Paes

João Batista

João Cartos Bacelar

Vilmar Rocha

André Luiz
João Correia

Michel Temer

Nelson Trad • vaga do PTB

Pedro Novais



PSDB

PSB

Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio

Arnon Bezerra· vaga do PMDB

Feu Rosa· vaga do PMDB
João Almeida
João Castelo
Viltorio Medioli - vaga do PT
Zulaiê Cobra

PPB
Augusto Nardes • vaga do PFL
Francisco Dornelles
Ivan Ranzolin
Márcio Reinaldo Moreira
Vadão Gomes· vaga do PFL
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Lincoln Portela
Sandro Mabel

Rubinelli
Selma Schons

torico Ribeiro
Leodegar Tiscoski

Nelson Meurer

André Luiz
Leandro Vilela

Zé Gerardo
2 vagas

Luiz Antonio Fleury
Nelson Marquezelli

Vicente Cascione

Darci Coelho
Machado

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Ronaldo Caiado

Gilberto Nascimento
Renato Casagrande

PFL

PTB

PPB

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Bosco Costa
Vicente Arruda

Zulaiê Cobra

PMDB

PPS

PSB

ArnaldO Faria de Sá
João Magalhães
Pastor Pedro Ribeiro

Cabo Júlio
Paulo Baltazar

Abelardo Lupion
Carlos Melles
Laura Carneiro
Moroni Torgan
Vic Pires Franco

Vander Loubet
Wasny de Roure

Celso Russomanno
Ivan Ranzolin
1 vaga

PL
Carlos Souza - vaga do PC do B
Coronel Alves
Edmar Moreira· vaga do PSDB
Neucimar Fraga

Alberto Fraga
Barbosa Neto
Eliseu Padilha
Mauro Lopes
Vieira Reis

Carlos Sampaio
João Campos
JuIza Denise Frossard
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Celso Russomanno
Luis Carlos Heinze

Ricardo Fiuza
Ronivon Santiago

Aloysio Nunes Ferreira
Dr. Heleno

Gonzaga Mota - vaga do
PMDB

Itamar Serpa
Luiz Carlos Hauly

Roberto Magalhães

João Paulo Gomes da Silva
Mário Assad Júnior

Neucimar Fraga

Vieira Reis

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

José Carlos Martinez
Pastor Frankembergen

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

vaga)
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

PL
Coronel Alves
Heleno Silva
Lincoln Portela
Marcos de Jesus· vaga do
PMDB

PTB
Jackson Barreto - vaga do PPS
Jair Bolsonaro

Marcus Vicente - vaga do PPB

Pastor Pedro Ribeiro
Zequinha Marinho

Miguel Arraes
Paulo Baltazar

PPS
João Herrmann Neto
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PDT
Moisés Lipnik • vaga do PMDB
Neiva Moreira

PC doB

Cabo Júlio
Jefferson Campos

Leônidas Cristina

Lupércio Ramos

Enio Bacci

Dimas Ramalho
PDT

Pompeo de Mattos
PCdoB

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PRONA
Professor Irapuan Teixeira

PV
Marcelo Ortiz

Colbert Martins

Neiva Moreira

Perpétua Almeida

Elimar Máximo Damasceno

Edson Duarte
Inácio Arruda Aldo Rebelo

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 318-8266 318-6997 A 6996
FAX: 318-2151

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO, VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

Presidente: Moroni lorgan (PFL)
1° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2° Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
3° Vice-Presidente: Cabo Júlio (PSB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 318-8615/8616
FAX: 318-2179

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Presidente: Angela Guadagnin (PT)
1° Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3° Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
Titulares Suplentes

PRONA
Enéas

PV
Leonardo Maltos

PT
Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro
Iriny Lopes
Paulo Pimenta

Amauri Robledo Gasques

1 vaga

Bassuma
Francisca Trindade

Odair
Paulo Rubem Santiago

Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Babá
Guilherme Menezes
Henrique Fontana
Maria do Rosário
Roberto Gouveia
Selma Schons

Laura Carneiro

PT

PFL

Dr. Rosinha
Ora. Clair

Durval Orlato
Luci Choinacki

Maninha
Maria do Carmo Lara
Tarcisio Zimmennann

Teima de Souza

Celcita Pinheiro



Milton Barbosa
Vic Pires Franco
lelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Benjamin Maranhão· vaga
do PL
Darcisio Perondi
Dr. Pinotti
Jorge Alberto
Maria Helena
Maria Lucia
Saraiva Felipe

José Mendonça Bezerra
José Rocha

Marcondes Gadelha

Ronaldo Caiado

1 vaga

PMDB

Adelor Vieira

Alceste Almeida· vaga do PL
Sandra Rosado
Silas Brasileiro

Waldemir Moka
2 vagas

PSDB

Presidente: Medeiros (PL)
1° Vice-Presidente: Sandro Mabel (PL)
2° Vice-Presidente: Tarcisio limmermann (PT)
3° Vice-Presidente: Adauto Pereira (PFL)
Titulares

PT
Ora. Clair
Paulo Rocha
Professor Luizinho
Tarcisio limmermann
Vicentinho • vaga do PMDB

PFL
Adauto Pereira
Luciano Castro
Rodrigo Maia
1 vaga

PMDB

Suplentes

Antônio Carlos Biffi
Antonio Nogueira

Carlos Santana
Mauricio Rands

Laura Carneiro
Pauderney Avelino

2 vagas

PSDB

Cust6dio Mattos
Eduardo Barbosa· vaga do
PSB
Rafael Guerra
Rommel Feij6
Thelma de Oliveira
Wilson Santos

Antonio Joaquim
Dr. Benedito Dias
José Linhares

Nilton Baiano

Suely Campos· vaga do
PFL

Arnon Bezerra

João Campos

Juiza Denise Frossard
Walter Feldman

1 vaga

PPB
Benedito de Lira· vaga do PTB

Francisco Turra
lonta

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

PTB

Leonardo Picciani
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

José Múcio Monteiro
Jovair Arantes
Ricardo Rique

PPB
Pedro Corrêa
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

PTB
Luiz Antonio Fleury
Milton Cardias

PL

Ann Pontes
Maria Helena

Osvaldo Biolchi

Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa
Narcio Rodrigues

Herculano Anghinetti

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Seabra

Homero Barreto· vaga do PL

Secretário(a): Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 318-826417016 A 7021
FAX: 318-2156

COMtSSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO

PCdoB
Jamil Murad

PRONA
Amauri Robledo Gasques· vaga

do PPB
Elimar Máximo Damasceno· vaga

do PPB

Eliseu Resende
José Carlos Araújo

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro

Guilherme Menezes
Ivo José

Luiz Sérgio

lé Geraldo

lezéu Ribeiro

Júlio Delgado

Alceu Collares

Fernando William
1 vaga

Welinton Fagundes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
PSB

PPS

PDT

Medeiros

Sandro Mabel

Isaias Silvestre
1 vaga

Cláudio Magrão

1 vaga

Cleuber Carneiro
Lael Varella

PT
Antonio Nogueira
Carlos Santana
Iriny Lopes
Jorge Boeira
Teima de Souza
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PFL

PCdoB
Daniel Almeida· vaga do PPB Alice Portugal
Vanessa Grazziotin

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Sala T 50
Telefones: 318-700317004/7005
FAX: 318-2152

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Romeu Queiroz (PTB)
10 Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
2° Vice-Presidente: Leodegar Tiscoski (PPB)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares Suplentes

Almerinda de Carvalho

Dr. Evilásio

Luiza Erundina

Dr. Hélio
João Mendes de Jesus

João Caldas
Medeiros

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Colbert Martins
Geraldo Thadeu

PPS

PDT

PSB

Félix Mendonça
Fernando Gonçalves

Milton Cardias
(Deputado do PPB ocupa a vaga)

PL

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves
Homero Barreto
Kelly Moraes

Carlos Mota
Rerni Trinta
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Athos Avelino
Geraldo Resende

Dr. Ribamar Alves
Lavoisier Maia· vaga do
PFL
Pastor Francisco Olfmpio
(Deputado do PSDB ocupa
a vaga)

Alceu Collares
Mário Heringer

Jandira Feghali



Odair AryVanaui
Reginaldo Lopes Carlos Abicalil
Vignalti César Medeiros
lico Bronzeado Ivo José

PFL
Celcita Pinheiro Carlos Nader
Clóvis Fecury Laura Carneiro
Marcelo Guimarães Filho 1 vaga

PMDB
Benjamin Maranhão Ann Pontes
Leonardo Picciani Darcfsio Perondi
Marinha Raupp 1 vaga

PSDB
Léo Alcântara Eduardo Barbosa
Lobbe Neto Rose de Freitas
Professora Raquel Teixeira Thelma de Oliveira

PPB
Julio Lopes Ivan Ranzolin
lonta Sandes Júnior

PTB
Eduardo Seabra Elaine Costa
Milton Cardias Homero Barreto

PL
Mário Assad Júnior Heleno Silva
Sandro Mabel Mauricio Rabelo

PSB
Isafas Silvestre 1 vaga

PPS
Júnior Betão Agnaldo Muniz

PDT
Luciano Leitoa Davi Alcolum bre

PCdoB
Alice Portugal Daniel Almeida

PV
Deley Jovino Cândido

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
Mauro Lopes
Olavo Calheiros· vaga do PT
Osvaldo Reis
Pedro Chaves

PSDB
Affonso Camargo
João Campos
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
2 vagas

PPB
Francisco Appio
Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

PTB
Fernando Gonçalves. vaga do PFL
Neuton Lima
Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues - vaga do PL
Romeu Queiroz

PL
Chico da Princesa
José Santana de Vasconcellos 
vaga do PFL
Miguel de Souza - vaga do PFL
Milton Monti - vaga do PDT
Oliveira Filho - vaga do PT
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
1 vaga

PSB
Beto Albuquerque
Gilberto Nascimento
Gonzaga Patriota - vaga do PC do
B

PPS

Marcos Abramo
Paes Landim

Robério Nunes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Jonival Lucas Junior
Leandro Vilela

Tadeu Filippelli (Licenciado)
lé Gerardo

1 vaga

Cartos Alberto Leréia
Narcio Rodrigues

Paulo Feijó

Paulo Kobayashi
Viltorio Medioli

trico Ribeiro
Nillon Baiano

1 vaga

Carlos Dunga
Iris Simões

João Magalhães
Silas Câmara· vaga do PFL

Almeida de Jesus

Mauricio Rabelo

Sandro Mabel

Isafas Silvestre
Sandro Matos

2° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titulares

PT

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7555/318-7059
FAX: 318-2140

Suplentes

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Secretário(a): Ruy Ornar Prudencio da Silva
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX: 318-2153

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE pOLíTICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE.
Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1° Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)

PDT
(Deputado do PL ocupa a vaga) Wagner Lago

PCdoB

(Deputado do PSB ocupa a vaga) (Deputado do PPS oC~~;a~

PRONA

Joaquim Francisco
Luiz Carreira

Paulo Marinho

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

PT

PFL
Darci Coelho
Gervásio Silva
Murilo lauith

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Mourão

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1° Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

1 vaga

Professor Irapuan Teixeira

Cezar Silvestri
Francisco Garcia· vaga do

PCdoB

PV
Deley

Amauri Robledo Gasques

Leônidas Cristino

." ..~.__._.-._------_._--------------



PL

PSDB

PPB

PTB

Almerinda de Carvalho
1 vaga

Átila Lins

Leandro Vilela
4 vagas

Inaldo Leitão
Professora Raquel Teixeira

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Vicente Arruda

Nélio Dias
Ricardo Barros

Valdenor Guedes

PDT

Edna Macedo
Neuton Lima

Ricarte de Freitas

PPS

PSB

Roberto Pessoa
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB

Almeida de Jesus
José Santana de Vasconcellos· vaga

doPFL
Mário Assad Júnior

Oliveira Filho

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
Nilton Baiano

Bispo Rodrigues
João Paulo Gomes da
Silva
Lincoln Portela

Agnaldo Muniz

Alex Canziani
José Carlos Martinez
Silas Câmara

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Roberto Magalhães

Cezar Schirmer
José Divino
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

Anivaldo Vale
Bismarck Maia

Feu Rosa
João Campos

1 vaga

Osvaldo Biolchi
4 vagas

Antonio Joaquim
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

Humberto Michiles
MaurIcio Rabelo

Wellington Roberto

Jair Bolsonaro
Ricardo Izar

Vicente Cascione

Reginaldo Germano
Vic Pires Franco

Vilmar Rocha

PL

PTB

PPB

PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS

PSDB

PMDB

Carlos Mota
Chico da Princesa
Medeiros

Alberto Goldman
Alexandre Santos
Custódio Maltos
Eduardo Barbosa
Veda Crusius

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Ibrahim Abi-ackel
José Linhares
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Adelor Vieira
Alberto Fraga
Darclsio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves
Félix Mendonça
Marcus Vicente· vaga do
PPB

Onyx Lorenzoni
Roberto Brant
Robson Tuma

LeOnidas Cristino Geraldo Thadeu
PDT

Severiano Alves
PCdoB

Mário Heringer

Alceu Collares
PCdoB

João Mendes de Jesus Renildo Calheiros
PV

Inácio Arruda

Jandira Feghali
PRONA

Alice Portugal Jovino Cândido Marcelo Ortiz

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
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 pOLíncA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-878217059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1° Vice-Presidente: Mauricio Rands (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PMDB)
Titulares Suplentes

Enéas

Chico Alencar
Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Paulo Delgado

AntOnio Carlos Magalhães
Neto
Carlos Melles
Marcos Abramo
Paes Landim

PT

PFL

Vanderlei Assis

César Medeiros
Colombo

Francisca Trindade
João Fontes
Luiz Sérgio

Maria do Carmo Lara
Rubens Otoni

Gilberto Kassab

Joaquim Francisco
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho

Carlos Santana
Ora. Clair
Luiz Alberto
Mauricio Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha
Vicentinho

João Batista
Joaquim Francisco
Luciano Castro
Paulo Marinho
Robson Tuma
Vilmar Rocha

PT

PFL

PMDB

AntOnio Carlos Bifli
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Henrique Afonso

Josias Gomes
Neyde Aparecida

Tarcisio Zimmermann

Adauto Pereira
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli

Paes Landim
2 vagas



José Chaves
Leonardo Picciani
Marcelo Teixeira
Maria Helena
Nelson Trad • vaga do PTB
Wladimir Costa

PSDB
José Múcio Monteiro
Jovair Arantes
Romrnel Feijó
Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho

PPB
Nelson Meurer
Ricardo Fiuza
Roberto Balestra

PTB
Iris Simões
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
1 vaga

PL
Almir Moura
Miguel de Souza
Milton Monti

PSB
Dr. Ribamar Alves
Isafas Silvestre

PPS
Júlio Delgado

PDT
Pompeo de Mattos

PCdoB

5 vagas

Ariosto Holanda
Átila Lira

Carlos Alberto Leréia
Carlos Sampaio

1 vaga

Luis Carlos Heinze
Pedro Corrêa

Vadão Gomes

Homero Barreto

Pastor Pedro Ribeiro

Philemon Rodrigues

Heleno Silva
Raimundo Santos

1 vaga

Jefferson Campos
Takayama

Cláudio Magrão

Luciano Leitoa

Marcelo Teixeira
Max Rosenmann

Antonio Cambraia
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

Delfim Netto
Francisco Dornelles
Romel Anizio

José Militão
Nelson Marquezelli
Ronaldo Vasconcellos

Edmar Moreira
João Leão
Sandro Mabel

Beto Albuquerque
Renato Casagrande

Lupércio Ramos

André Zacharow

Sérgio Miranda

Edson Duarte

2 vagas

PSDB
Anivaldo Vale

Antonio Carlos Mendes Thame
Arnon Bezerra
Gonzaga Mota

Júlio Redecker· vaga do PPB
Veda Crusius

PPB
Augusto Nardes

Márcio Reinaldo Moreira
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)

PTB
Enio Tatico

Pedro Fernandes
Zequinha Marinho

PL
Jaime Martins

João Paulo Gomes da Silva
Reinaldo Betão

PSB
2 vagas

PPS
João Herrmann Neto

PDT
Moisés Lipnik

PCdoB
Vanessa Grazziotin

PV
Leonardo Mattos

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-7063/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIA 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:
3° Vice-Presidente:
Relator: Virgflio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

Daniel Almeida
PRONA

Professor Irapuan Teixeira

Jamil Murad

IIdeu Araujo

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo li, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-8790/7059
FAX: 318-2140

REQUER A CRIAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR

OPERAÇÕES NO SETOR DE COMBUSTíVEIS,
RELACIONADAS COM A SONEGAÇÃO DOS TRIBUTOS,

MÁFIA, ADULTERAÇÃO E SUPOSTA INDÚSTRIA DE
LIMINARES.

Presidente: Carlos Santana (PT)
1° Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PT)
2° Vice-Presidente: José Borba (PMDB)
3° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
Relator: Carlos Melles (PFL)
Titulares Suplentes

PT

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgflio Guimarães
Walter Pinheiro

Eduardo Paes
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino

Armando Monteiro
Carlos Eduardo Cadoca
Luiz Bittencourt

PT

PFL

PMDB

Ary Vanazzi
Fernando Gabeira

Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

Gervásio Silva
Júlio Cesar

Roberto Pessoa

Ann Pontes
Paulo Afonso

Pedro Chaves

Bassuma Fernando Ferro
Carlos Santana João Magno
Luciano Zica Maninha
Paulo Rubem Santiago Maria do Rosário

PFL
Carlos Melles Gervásio Silva
Marcos Abramo José Carlos Araújo
Paes Landim Rogério Teófilo

PMDB
André Luiz José Divino
Eliseu Padilha Marcello Siqueira
José Borba Mauro Lopes

PSDB
Eduardo Gomes Helenildo Ribeiro
Rafael Guerra João Campos
Rose de Freitas João Castelo

PPB
Dilceu Sperafico João Pizzolatti
Ricardo Barros Leonardo Vilela



PTB
Iris Simões
Nelson Marquezelli

PL
Jaime Martins
João Caldas

PSB
Dr. Evilásio

PPS
Rogério Silva

PDT
Pompeo de Mattos

Vanessa Grazziotin

Professor Irapuan Teixeira

PCdoB

PRONA

João Magalhães
Ricarte de Freitas

Mauricio Rabelo
Miguel de Souza

1 vaga

Dimas Ramalho

Severiano Alves

Jandira Feghali

IIdeu Araujo

REGULA A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE EXERCEM

ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Coordenador: Arlindo Chinaglia (PT)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia

PFL
Aroldo Cedraz

PMDB
Osvaldo Biolchi

PSDB
Roberto Magalhães

PPB

PL

PSB

PPS

PDT

PRONA

PV
Marcelo Ortiz

Geraldo Thadeu

Eduardo Campos

Promotor Afonso Gil
PCdoB

André Zacharow

PTB

Miguel de Souza

Márcio Reinaldo Moreira

Nelson Marquezelli

IIdeu Araujo

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 17D-A
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140

Secretário(a): Ivete Maria Galdino dos Santos
Local: Anexo li, sala 151-B
Telefones: 318.8361
FAX: 318.2182

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTDA., ATINGINDO MUNiCípIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PSC)
Titulares Suplentes
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PPB 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 PTS ocupa a vaga)
(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PT
César Medeiros - vaga do PRESIDENTE
Fernando Gabeira • vaga do PRESIDENTE
Leonardo Monteiro· vaga do PRESIDENTE

PMDB
Luiz Bittencourt • vaga do PRESIDENTE

PPB
Julio Lopes· vaga do PRESIDENTE

PTB
Ronaldo Vasconcellos· vaga do PRESIDENTE

PSS
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): .
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