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CONGRESSO NACIONAL
LEI Nº 10.853, DE 31 DE MARÇO DE 2004

Altera o caput do art. 12 da Lei n2 10.429, de 24 de abril de 20102, que institui
o Auxílio-Aluno no âmbito do Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores de Enferma
gem - PROFAE.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 156, de 2003, que o Congres
so Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto
no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art.
12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte lei:

Art. 12 O caput do art. 1º da Lei nº 10.429, 24 de abril de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Fica instituído para os exercícios de 2002, 2003 e 2004 o Auxílio-Aluno, destinado ao cus
teio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual
pelos alunos matriculados em cursos integrantes do Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da
Área de Enfermagem - PROFAE, nos deslocamentos de suas residências para os locais de realização
dos cursos que estiverem freqüentando e destes para suas residências.

...................................................................................................................................................:'(NR)

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 31 de março de 2004; 183º da Independência e 116º da República. - Senador

José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.

LEI Nº 10.854, DE 31 DE MARÇO DE 2004

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica à Companhia de
Navegação do São Francisco - FRANAVE.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 159, de 2003, que o Congres
so Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto
no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art.
12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte lei:

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções econômicas para a cobertura de dé
ficit de manutenção da Companhia de Navegação do São Francisco - FRANAVE, até 31 de dezembro de 2004.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 31 de março de 2004; 183º da Independência e 1162 da República - Senador

José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
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Nº 2.166/2004 - Da Srª Nice Lobão -Sugere
ao Ministério dos Transportes a adoção de medidas
relativas à Ponte do Estreito dos Mosquitos, que liga
a Ilha de São Luís ao continente, no Maranhão.... 13907

Nº 2.167/2004 - Do Sr. Reinaldo Betão - Su
gere ao Ministro de Estado das Cidades a proibi
ção da instalação de janelas com vidro fixo nos
ônibus. 1390'7

Nº 2.168/2004 - Do Sr. Lobbe Neto - Sugere
ao Senhor Ministro de Estado da Saúde a inclusão
no Conselho Consultivo, da Agência Nacional de Vi
gilância Sanitária - ANVISA, dos representantes dos
Conselhos Federal e Regional de Biomedicina...... 13907

Nº 2.169/2004 - Do Sr. João Mendes de Je
sus - Sugere a criação de Campanhas Publicitárias
com o escopo de conscientizar a população brasi
leira sobre os males provocados pela discriminação
e intolerância racia!..................... 13908

Nº 2.170/2004 - Do Sr. Milton Cardias - Su
gere ao Ministério da Educação a retomada, em
2004, dos Convênios do Programa de Expansão da
Educação Profissional- PROEP no Estado do Rio
Grande do Sul, firmados em 2002 e com execução
cancelada em 2003. 13909

Nº 2.171/2004 - Da Srª Vanessa Grazziotin
- Sugere ao Ministro de Ciência e Tecnologia, a re
alização de seminário na região Norte, para discutir
os objetivos dos Fundos Setoriais, que foram imple
mentados para apoiar o desenvolvimento científico
e tecnológico. 13910

Nº 2.172/2004 - Da Srª Vanessa Grazziotin
- Sugere ao Senhor Ministro da Agricultura, Pe
cuária e Abastecimento um estudo de viabilidade
técnica visando alternativas para fixação de preço
mínimo para compra/venda de Juta e Malva. ....... 13910

Nº 2.173/2004 - Da Srª Vanessa Grazziotin
- Sugere à Senhora Ministra de Minas Energia, no
âmbito da Petrobras, um estudo de viabilidade téc
nica para a construção de um ramal do gasoduto
Coari - Manaus, no município de Manacapuru..... 13910

Nº 2.174/2004 - Da Srª Vanessa Grazziotin
- Sugere ao Senhor Ministro das Cidade estudo de
viabilidade técnica visando a criação de Pol ítica de
Coleta Seletiva de Lixo no país. .. 13911

Nº 2.175/2004 - Do Sr. Coriolano Sales - Su
gere ao Presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula
da Silva, que proceda ao aumento da remuneração
dos servidores públicos. 13911

Nº 2.176/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Suge
re ao Ministério da Justiça a elevação da alíquota
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
incidente sobre armas e munições, classificadas
nos códigos 9302.00.00,9303.10.00,9303.20.00,
9303.30.00,9303.90.00,9304.00.00,9305.10.00 e
9306.90.00, para 70% (setenta por cento). 13911

Nº 2.177/2004 - Do Sr. João Grandão - Su
gere ao Ministério dos Transportes que a Polícia
Rodoviária Federal continue responsável pela fis
calização das rodovias BR - 463 e BR - 376, no
Estado do Mato Grosso do Sul.............................. 13912

Nº 2.178/2004 - Da Srª Perpétua Almeida
- Sugere ao Ministro das Relações Exteriores ação
junto aos órgãos de controle de febre aftosa, em
favor dos Estados do Acre e Pará. 13912

Nº 2.179/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Angra
dos Reis - RJ. 13912

t-Jº 2.180/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto,devidamen
te caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência
Policial e que percebam até 02 (dois) salários
mínimos, no Município de Aperibé - RJ........... 13913

Nº 2.181/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere a
dispensa do pagamento de taxas para confecção da 2ª
via de documentos de identificação às vítimas de rou
bo ou furto, devidamente caracterizadas pelo Boletim
de Ocorrência Policial e que percebam até 02 (dois)
salários mínimos, no Município de Araruama - RJ..... 13913

Nº 2.18212004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
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caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Areal- RJ...... "........................ 13913

NQ 2.183/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo oufurto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Arraial
do Cabo - RJ......................................................... 13914

NQ 2.184/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxê;ls para confecção
da 2ª via de documentos de identificê;lÇão às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Arma-
ção de Buzios - RJ ,..... 13914

NQ 2.185/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e quepercebai'T1 até
02 (dois) sal:ários mínimos, no Município de Barra
do Piraí- RJ ""................................................ 13914

NQ 2.186/2004 -Do Se Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadaspelo
Boletim d", Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Barra
Mansa- RJ ,.......................................... 13914

NQ 2.187/2004 -Do Se Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamentecaracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Belford
Roxo - RJ. 13915

N~ 2.188/2004 - Do Se Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via. de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no·Município de.Bom
Jardim - RJ..... 13915

NQ 2.189/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois)saláríos mínimos, no Município de Bom
Jesus de Itabapoana - RJ. 13915

Nº 2.190/2004- Do Sr. Carlos Nader- Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de.documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até

02 (dois) salários mínimos, no Município de Cabo
Frio-RJ." 13916

NQ 2.191/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) $alários mínimos, no Município de Cacho-
eiras de Macacu - RJ. 13916

NQ 2.192/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadaspelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam ê;lté
02 (dois) salários mínimos, no Município de Cam-
buci - RJ ,......................................... 13916

NQ 2.193/2004 - Do Se Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítirnas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Campos
dos Goytacazes-RJ · 13916

NQ 2.194/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos deidentificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam .até
02 (dois) saláriosmínimos, no Município de Canta-
galo - RJ ,... 13917

NQ 2.195/2004 - Do Sr. Carlos Nader - SugerEl
a dispensa do pa.gamento de tê;lxas para confecção
da 2ª via dedocumentos deidentificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Cara-
pebús - RJ ,................. 13917

NQ 2.196/2004 - Do Sr. CarlosNader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidarnentEl caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência PoliCiai e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, noMunicípio de Cardo-
so Moreira - RJ. 1391 7

Nº 2.197/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2~ via de documentos de identifi
cação às vítimas de roupo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Carmo - RJ. .. 13917

Nº 2.198/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Casl-
miro de Abreu - RJ... 13918
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Nº 2.199/2004- Do Sr. Carlos Nader- Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Comen-
dador Levy Gasparian - RJ. 13918

Nº 2.200/2004 - Do Sr. Carlos Nader- Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Con-
ceição de Macabu - RJ. 13918

Nº 2.201/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para con
fecção da 2ª via de documentos de identificação
às vítimas de roubo ou furto, devidamente carac
terizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e
que percebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Cordeiro - RJ................................. 13919

Nº 2.202/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Duas
Barras - RJ............................................................ 13919

Nº 2.203/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para coníecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Duque
de Caxias - RJ. 13919

Nº 2.204/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Enge-
nheiro Paulo de Frontim - RJ:' 13919

Nº 2.205/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vitimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Guapi-
mirim - RJ............ 13920

Nº 2.206/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Iguaba
Grande - RJ. 13920

Nº 2.207/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su-
gere a dispensa do pagamento de taxas para con-

fecção da 2ª via de documentos de identificação
às vítimas de roubo ou furto, devidamente carac
terizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e
que percebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Itaboraí - RJ. 13920

Nº 2.208/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Itaguaí - RJ. 13921

Nº 2.209/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Italva - RJ................................ 13921

Nº 2.210/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para con
fecção da 2ª via de documentos de identificação
às vítimas de roubo ou furto, devidamente carac
terizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e
que percebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Itaocara - RJ.................. 13921

Nº 2.211/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para con
fecção da 2ª via de documentos de identificação
às vítimas de roubo ou furto, devidamente carac
terizadas pelo Boletim de Ocorrência Polícial e
que percebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Itaperuna - RJ. 13921

Nº 2.212/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Itatiaia - RJ.......... 13922

Nº 2.213/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para con
fecção da 2ª via de documentos de identificação
às vítimas de roubo ou furto, devidamente carac
terizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e
que percebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Japeri - RJ..................................... 13922

Nº 2.214/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Laje do
Muriaé - RJ. 13922

Nº 2.215/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para con
fecção da 2ª via de documentos de identificação
às vítimas de roubo ou furto, devidamente carac-
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terizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e
que percebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Macaé - RJ.................................... 13922

Nº 2.216/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para con
fecção da 2~ via de documentos de identificação
às vítimas de roubo ou furto, devidamente carac
terizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e
que percebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Macuco - RJ. 13923

Nº 2.217/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa. do pagamento de taxas para
confecção da 2~ via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Magé - RJ. 13923

Nº 2.2.18/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2~ via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Man-
garatiba -RJ. 13923

Nº 2.219/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para con
fecção da 2~ via de documentos de identificação
às vítimas de roubooufurto, devidamente carac
terizadas .pelo Boletim de OcorrênciÇl Policial e
que percebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Maricá - RJ.................................... 13924

Nº 2.220/2004 -Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensado pagamento de taxas para con
fecção da 2~ via de documentos de identificação
às vítimas de roubo ou furto, devidamente carac
terizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e
que percebam até 02 (dois) sÇllários mínimos, no
Município de.Mendes - RJ.................................. 13924

Nº 2.221/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2~ via de documentos de idf:mtifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Mesquita -RJ.......................... 13924

Nº 2.222/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensado pagamento de taxas para
confecção da 2~ via de documentos de identifi
cação àsvítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no MunicípIo de Miguel Pereira - RJ.................. 13924

Nº 2.223/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2~ via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial

e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Miracema - RJ ,........ 13925

Nº 2.224/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas paraconfecção
da 2~ via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Nativi-
dade - RJ. 13925

Nº 2.225/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para con
fecção da 2~ via de documentos de identificação
às vítimas de roubo ou furto, devidamente carac
terizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e
que percebam até 02 (dois) salários mínírnos, no
Município de Nilópolis .... RJ................................. 13925

Nº 2.226/2004- Do Sr. Carlos Nader - Su"
gere a dispensa do pagamento de taxas paracon
fecção da 2ª via. de. documentos de identificação
às vítimas de roubo ou furto, devidamente carac
terizadas pelo Boletim de Ocorrência P,olicial e
que percebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Niterói - RJ. 13926

Nº 2.227/2004 - Do Sr. Carlos Nader-Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2~ via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Nova
Friburgo - RJ. 13926

Nº 2.228/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2~ via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Nova Iguaçú- RJ. 13926

Nº 2.229/2004 - Do Sr. Carlos Nader -:- Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2~ via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que perceba.m até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Paracambi - RJ. 13926

N!l2.230/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do. pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos deidentifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Paraíba do Sul- RJ................. 13927

Nº 2.231/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para con
fecção da 2~ via de documentos de identificação
às vítimas de roubo ou furto, devidamente carac
terizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e
que percebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Paraty - RJ. 13927
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Nº 2.232/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policiai
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Paty do Alferes - RJ. 13927

Nº 2.233/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Petrópolis - RJ......................... 13927

Nº 2.234/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Pinheiral- RJ. 13928

Nº 2.235/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) saláriosmínimos,
no Município de Piraí - RJ................................. 13928

Nº 2.236/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Porciúncula - RJ...................... 13928

Nº 2.237/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto. devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Porto Real- RJ 13929

Nº 2.238/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo oufurto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocol'r'ência Policial
e que percebam até 02 (dois) sa!áricsmínimos,
no Município de Quatis - RJ.............................. 13929

Nº 2.239/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Queimados - RJ. 13929

Nº 2.240/2004 - Do SI. Carlos Nader - Su-
gere a dispensa do pagamento de taxas para con-

fecção da 2ª via de documentos de identificação
às vítimas de roubo ou furto, devidamente carac
terizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e
que percebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Quissamã - RJ............................... 13929

Nº 2.241/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2g via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Resende - RJ.......................... 13930

Nº 2.242/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Rio Bonito - RJ........................ 13930

Nº 2.243/200·Q - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Rio Claro - RJ. 13930

Nº 2.244/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
eque percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Rio das Flores - RJ. 13931

Nº 2.245/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Rio das Ostré!s - RJ. 13931

Nº 2.246/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimo~,

no Município de Rio de Janeiro - RJ. 13931
Nº 2.247/2004- Do SI. Carlos Nader- Sugere

a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Santa
Maria Madalena - RJ.............. 13931

Nº 2.248/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
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Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Santo
Antônio de Pádua- RJ.......................................... 13932

Nº 2.249/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) s.alários mínimos,
no Município de São Fidélis - RJ....................... 13932

Nº 2.250/2004- Do Sr. CarlosNader- Sugere a
dispensa do pagamento detaxas para confecção da 2ª
via de documentos dE;l identificação às vítimas de rou
bo ou furto, devidamente caracterizadas pelo Boletim
de Ocorrência Policial e que percebam até 02 (dois)
salários mínimos, no Município de São Francisco de
Itabapoana - RJ.......................... 13932

Nº 2.251/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas peloBoletim de. Ocorrência Policial
e que percebam a.té 02 (dois) salários mínimos,
no Município de São Gonçalo - RJ.................... 13932

Nº 2.252/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de São João da Barra - RJ. 13933

Nº 2.253/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª vIa de documentos de identifi
cação às vítimas .de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de São João de Merit! - RJ........... 13933

NQ 2.254/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxaspara confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de São
José de Ubá - RJ. 13933

NQ 2.255/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de São
José do Rio Preto - RJ ,....................... 13934

Nº 2.256/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até

02 (dois) salários mínimos, no Município de São
Pedro da Aldeia - RJ. 13934

NQ 2.257/2004 - Do Sr. CarlosNader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de São
Sebastião do Alto - RJ. 13934

Nº 2.258/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas deroubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência PoliCiai
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Sapucaia - RJ. 13934

Nº 2.259/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas.pelo Boletim de OcorrênCia Policial
e que percebam até 02 (dois)salários mínimos,
no Município de Varre-Sai RJ.......................... 13935

Nº 2.260/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de id(3ntifi
cação às vítimas de roubo OU furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim deOcorrênCia Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Saquarema- RJ. 13935

NQ 2.261/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos deidentifí
cação às vítimas de roubo OlJ furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência POliciai
e que percebarnaté 02 (.dois) salários mínimos,
no MunicípiodeSeropédici;t RJ.. 13935

NQ 2.262/2004':'" Do Sr. Carlos Nader- Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo Ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Silva Jardim - RJ. 13936

Nº 2.263/2004 - Do Sr..Garlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamentode taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo Ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salârios mínimos,
no Município de Sumidouro - AJ. 13936

NQ 2.264/2004 - Do Sr. Carlos Nader.;.. Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrênda P<Cllicial
e que percebam até 02 (dois) salârios mínimos,
no Município de Tanguá - RJ............................. 13936
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Nº 2.265/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispen.sa do pagamento de taxas para con
fecção da 2ª via de documentos de identificação
às vítimas de roubo ou furto, devidamente carac
terizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e
que percebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Teresópolis - RJ............................. 13936

Nº 2.266/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Trajano de Moraes - RJ. .......... 13937

Nº 2.267/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere a dispensa do pagamento de taxas para
confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente
caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial
e que percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Três Rios - RJ.......................... 13937

Nº 2.268/2004-00 Sr. Carlos Nader-Sugere a
dispensa do pagamento de taxas para confecção da 2ª
via de documentos de identificação às vítimas de rou
bo ou furto, devidamente caracterizadas pelo Boletim
de Ocorrência Policial e que percebam até 02 (dois)
salários mínimos, no Município de Valença-RJ......... 13937

Nº 2..269/2004- Do Sr. Carlos Nader-Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção da
2ª via de documentos de identificação às vítimas de
roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo Bole
tim de Ocorrência Policial e que percebam até 02 (dois)
salários mínimos, no Município de Vassouras - RJ..... 13937

Nº 2.270/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a dispensa do pagamento de taxas para confecção
da 2ª via de documentos de identificação às vítimas
de roubo ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que percebam até
02 (dois) salários mínimos, no Município de Volta
Redonda - RJ........................................................ 13938

REQU ERIM ENTOS

Nº 1.455/03 - Do Senhor Deputado José
Eduardo Cardozo, Presidente da Comissão Espe
cial destinada a apreciar e proferir parecer à PEC
nº 574-A/02 (Percentual de Despesas Legislativas
Municipais), solicitando prorrogação do prazo da
referida Comissão.................................................. 13938

Nº 1.456/03 - Do Senhor Deputado Jamil
Murad, Presidente da Comissão Especial destina
da a proferir parecer à PEC nº 431-A/01 (Recursos
para Assistência Social), solicitando prorrogação do
prazo da referida Comissão................................... 13938

Nº 1.574/04 - Da Senhora Deputada Laura
Carneiro, Presidenta da Comissão Especial des
tinada a proferir parecer à PEC nº 54/99 (Quadro
Temporário Servidor Público), solicitando prorroga-
ção do prazo da referida Comissão. 13939

Nº 1.638/04 - Do Senhor Deputado Medeiros,
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito com
a finalidade de"investigar fatos relacionados à Pirataria
de Produtos Industrializados e Sonegação Fiscal, soli-
citando prorrogação do prazo da referida Comissão... 13939

Nº 1.641/04 - Da Senhora Deputada Iara
Bernardi, Presidenta da Comissão Especial desti
nada a proferir parecer à PEC nº 534-A/02 (Guar
das Municipais), solicitando prorrogação do prazo
da referida Comissão............................................. 13940

Nº 1.682/04 - Do Senhor Deputado Jamil
Murad, Presidente da Comissão Especial destina
da a proferir parecer à PEC nº 431-A/01 (Recursos
para Assistência Social), solicitando prorrogação do
prazo da referida Comissão................................... 13940

Nº 1.634/04- Do Senhor Deputado Paulo Rocha,
requerendo o desarquivamento do PRC nº 201/01..... 13940

Nº 1.639/04 - Da Senhora Deputada Zelinda
Novaes, requerendo voto de pesar pelo falecimento
de dezenas de pessoas vítimas de atentado terro-
rista na Espanha, dia 11 de março de 2004.......... 13940

Nº 1.671/04 - Do Senhor Deputado Neuton
Lima, solicitando a retirada do Requerimento de
Informação nº 1562/04. 13941

Nº 1.672/04 - Do Senhor Deputado Neuton
Lima, solicitando a retirada do Requerimento de
Informação nº 1561/04. 13941

SESSÂO ORDINÁRIA DE 31-3-2004

IV - Pequeno Expediente
LAEL VARELLA (PFL - MG) -Indignação com as

invasões de propriedades rurais promovidas pelo Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST.. 13941

GONZAGA PATR IOTA (PSB - PE) - Apoio às
reivindicações dos agentes da Polícia Federal em
greve. Apresentação de requerimento de infortl7a
ções ao Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bas
tos, sobre as negociações com representantes do
movimento grevista. Transcurso do 40º aniversário
do golpe militar ocorrido no País. 13942

DR. HÉLIO (PDT - SP) - Solicitação à Pre
sidência de transformação de sessão plenária da
Casa em Comissão Geral para debate do reajuste
do salário mínimo. 13942

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA) - Solicitação
ao Ministro da Saúde, Humberto Costa, de libera
ção de recursos aos Municípios atingidos pelas
enchentes no Estado do Pará. 13942

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Rego
zijo com a reativação do Correio Aéreo Nacional.
Discursos proferidos na sessão solene realizada
pelo Senado Federal ao ensejo do transcurso do
cinqüentenário de criação do serviço.................... 13943

ENIO BACCI (PDT- RS) - Pedido de instalação
de centro de radioterapia no Hospital Bruno Bom, no
Município de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul.. 13943
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LÉO ALCÂNTARA (PSDS - CE) - Temas aborda
dos no encontro realizado por Governadores do PSDB
em Fortaleza, Estado do Ceará. Propostas contidas
na carta resu~ante do evento. Queda dos índices de
popularidade do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Solicitação ao Banco Mundial pelo Governador do Es
tado do Ceará, Lúcio Alcântara, de empréstimo para
amortização da dívida estadual. Medidas de controle
fiscal efinanceiro adotadas pelo Governadorcearense.
Pedido ao Governo Federal para apoiamento à opera
ção financeira junto ao Banco Mundial, requerida pelo
Governador Lúcio Alcântara......... 13944

IVAN RANZOLlN (PP - SC. Pela ordem) 
Agradecimento aos membros da Mesa Diretora e
aos Parlamentares pelas manifestações de solida
riedade à população catarinense atingida pelo Ci
clone Catarina. Anúncio de reunião de Deputados
para debate de medidas destinadas à reversão de
danos provocados pelo fenômeno. 13945

CORIOLANO SALES (PFL - BA) - Trans-
curso do 802 aniversário de fundação da Rádio
Sociedade da Bahia. 13945

JOÂO MAGNO (PT - MG) - Transcurso do
462 aniversário de fundação do Diário do Rio Doce,
sediado no Município de Governador Valadares,
Estado de Minas Gerais. Inauguração de ponte
sobre o Rio Jequitinhonha e Lançamento do Pro
grama Luz para Todos no Município deltinga pelo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Reafirmação
pelo Presidente da República do compromisso de
reabertura de hospital na municipalidade. Atraso
no pagamento salarial dos servidores municipais
de Itinga. Criação da Região Metropolitana do Vale
do Aço, no E:stado de Minas Gerais ,... 13945

JOSÉ ROCHA (PFL - SA) - Realização de
seminário sobre o agropolo dê desenvolvimento
da Associação dos Municípios da Serra Geral e do
Vale do São Francisco - AMAVALE, na cidade de
Igaporã, Estado da Bahia...................................... 13947

DR .HELENa (PP - RJ) - Resultado de pes
quisa realizada pelo!nstituto Brasileiro de Geografia
e Estatística sobre o setor de saneamento básico
no Brasil. Conseqüências à saúde da população
brasileira decorrentes da falta de saneamento. Re
alização de investimentos no setor pelo Governo
Luiz Inácio Lula da Silva. Necessidade de ações dos
governantes para o uso racional de água. Inaugura
ção pelo Prefeito José Camilo Zito dos Santos Filho
de obras públicas no BairroPantanal, no Município
de Duquede Caxias, Estado do Rio de Janeiro. Re
alização de obras de infra-estrutura em distritos da
municipalidade. Prioridade dada à educação pelo
Prefeito Municipal de Duque de Caxias................. 13947

CHICO ALENCAR (PT - RJ)- Publicação
pelo jornal O Globo de pesquisa realizada entre
jovens a respeito de fatos históricos ocorridos
no País, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja-

neiro. Conseqüências do golpe militar ocorrido
no Brasil em 1964 ,.. 13948

TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS. Pela
ordem) - Solicitação à Presidência de observância
da lista de inscrição para concessão da palavra
aos oradores. 13948

CELCITA PINHEIRO (PFL- MT) - Solidariedade
à greve de policiais federais. Apelo ao Governo Federal
para negociação das reivindicações da categoria. ...... 13948

ORA. CLAIR (PT - PR) - Transcurso do 402

aniversário do golpe militar ocorrido no País. Reali
zação do evento 1964-2004 - 40 anos de luta pela
democratização do Brasil, lembrar para aprender,
em São Paulo, Estado de São Paulo. Homenagem
aos defensores do retorno à democracia no País e
às vítimas do golpe de 1964. . 13950

JAMIL MURAD (PCdoB - SP) - Transcurso do
402 aniversário do golpe mil~ar ocorrido no País. Par
ticipação do Partido Comunista do Brasil. na luta pela
democratização do País. Repúdio à. atuação do Sub·
procurador da República, José Roberto Santoro......... 13951

LUIZ CARREIRA (PFL - BA) - Justificativa
da apresentação de emendas destinadas à. corre
ção de vícios constant!'!s da Proposta de Emenda
à Constituição n2 228-A, de 2004.......................... 13951

TARCISIO ZIMMERMANN(PT - RS)- Trans
curso do 402 aniversário .do golpe militar ocorrido no
País. Homenagem às vítimas de violência e tortura
durante o regime. Atuações destacadas. da Confe
rência Nacional dosBispos do Brasil, da Associação
Brasileira de Imprensa, daQrderndos Advogados do
Brasil e da União Nacional dos Estudantes em prol da
redemocratização do País. Imperiosidade da rigorosa
apuração dos atos atentatórios ao Estado deDireito
praticados pelos Subprocuradores daRepública José
Roberto Santoro e Marcelo Serra Azul... 13952

ANTONIO CAMBRAIA (PSDB -CE) - Inad
missibilidade da procrastinação do reajuste do sa
lário mínimo pelo GoverrtQ Luiz Inácio Lula .da Sil
va. Inércia do Governo Federal na assistência aos
Estados nordestinos afetadospelas.enchentes. ... 13953

JAIR SOLSONARO(PTB-RJ)- Transcurso
do aniversário do golpemílííarocorrido no País em
1964. Homenagem à memória dos militaresmortos
na Guerrilha do Araguaia. t::ditorial sobre o tema,
de autoria do jornalista Roberto Marinho, publicado
no jornal O Globo. 13953

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Louvor à
atitude do Procurador-Geral da República, Cláudio
Lemos Fonteles, de apoio à averiguação das con
dições e motivações objeto da ação do Subprocu
rador-Geral da República, José Roberto Santoro,
conforme denúncia veiculada no Jornal Nacional,
da Rede Globo de Televisão. 13954

WASHINGTON LUIZ (PT - MA) - Transcurso
do 402 aniversário do golpe militar ocorrrido no País
em 1964. Questionamento acerca do verdadeiro in
teresse da ação isolada do Subprocurador da Re-
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pública José Roberto Santoro de desqualificação
do Governo Federal. 13955

PEDRO HENRY (PP - MT. Pela ordem) - Vo
tos de plena recuperação de saúde ao Deputado
Severino Cavalcanti. Pedido de oração aos Depu-
tados para breve recuperação do Parlamentar...... 13959

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votos de
rápida recuperação de saúde ao Deputado Severino
Cavalcanti. 13959

CARLOS SOUZA (Bloco/PL - AM. Pela or
dem) - Regozijo com a posse do Ministro dos Trans
portes~ Alfredo Nascimento. Repúdio ao tratamento
humilhante e desrespeitoso dispensado pelo em
presariado do setor de transportes de Manaus à
classe estudantil. 13959

ZÉ LIMA (PP - PA) - Prejuízos causados ao
Estado do Pará pela exigência da Comissão Cien
tífica da Organização Mundial de Saúde Animal de
provas sorológicas para declaração de zona livre de
febre aftosa. Solicitação ao Governo Federal para
interferência junto ao órgão com vistas à reconsi-
deração da decisão........ 13959

MAX ROSENMANN (PMDB -- PR) - Cres
cimento do número de falências e concordatas,
segundo informações divulgadas pela SERASA.
Urgente redirecionamento da política econômica
do Governo Federal. 13960

ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB -- RJ)
- Violência praticada por jovens da classe média
carioca, denominados pitboys. Elogio à política de
segurança pública implantada no Estado do Rio de
Janeiro. 13961

SIMÃO SESSIM (PP- RJ) - Denúncia da Or
ganização Mundial da Saúde sobre as conseqüên
cias da má utilização de remédios. Crescimento da
indústria farmacêutica no País. Críticas ao reajuste
nos preços de medicamentos. Falta de divulgação
dos medicamentos genéricos................................ 13961

KELLY MORAES (PTB - RS) - CongratLllação
à equipe brasileira participante do Campeonato In-
ternacional de Eisstocksport, em Graz, na Áustria. 13962

CARLOS NADER (PFL - RJ) - Urgência na
promoção da inclusão digital no País. Apresentação
de projeto de lei sobre a possibilidade de utilização,
pelo trabalhador assalariado, de recursos do FGTS
para aquisição de computadores pessoais. ......... 13963

CARLOS SANTANA (PT - RJ) - Solicitação
ao Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento,
de intercessão junto ao Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Guido Mantega, para libe
ração de recursos orçamentários destinados ao
cumprimento de decisão do Supremo Tribunal Fe
deral concessiva de reajuste às aposentadorias de
ferroviários. 13963

SILAS CÂMARA (PTB - AM) - Realização,
pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da
Casa, de seminário sobre a gestão de regiões
metropolitanas..................................................... 13964

GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA) -Irre
levância da suposta ligação entre o Subprocurador
da República José Roberto Santoro e o ex-Senador
José Serra para isenção da responsabilidade do Go
verno Luiz Inácio Lula da Silva por irregularidades
administrativas. Imperiosidade da instalação de CPI
para investigação do escândalo protagonizado pelo
ex-Assessor da Presidência da República Waldomiro
Diniz, ante a suspeição do Ministério Público para
apuração do caso. Apresentação de requerimento
de urgência urgentíssima para apreciação de pro
jeto de lei sobre correção da tabela do Imposto de
Renda Pessoa Física "........... 13964

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Apoio ao
requerimento de urgência urgentíssima apresentado
pelo Deputado Geddel Vieira Lima........................ 13965

REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ) - Críticas
ao reajuste nos preços de remédios. Defesa de divul
gação do uso de medicamentos genéricos. Cresci
mento da indústria farmacêutica no Brasil. Ausência
de políticas públicas para o setor de medicamentos.
Transcurso do Dia da Saúde e Nutrição. Panorama
da saúde dos brasileiros. Insuficiência dos progra
mas governamentais destinados à saúde. Impor
tância de aprovação da Emenda Constitucional nº
29, de 2000. Oportunidade de aperfeiçoamento do
Sistema Único de Saúde com a eventual aprovação
do Projeto de Lei Complementar nº 1, de 2003..... 13965

ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT --MS. Pela or
dem) - Anúncio da visita do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva ao Estado de Mato Grosso do Sul para
inauguração de usina termelétrica no Município de
Três Lagoas e assinatura de convênio para restau-
ração de trecho ferroviário Bauru - Corumbá. ...... 13967

HERMES PARCIANELLO (PMDB - PR) 
Transcurso do 40º aniversário de fundClção da Em
presa União Cascavel- EUCATUR, do Estado do
Paraná. Histórico da empresa de transportes. ...... 13967

JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP) - Trans-
curso do 40º aniversário do golpe militar ocorrido
no País " "....... 13971

NELSONBORNIER (PMDB - RJ) -- Urgente
necessidade de investimentos governamentais no
setor elétrico. "....................................................... 13972

TELMA DE SOUZA (PT - SP) .- Prejuízos
causados pela inexistência de estacionamento
para caminhões no Porto de Santos, Estado de
São Paulo........ ".................................................. 13973

LUIZ PIAUHYUNO (PTB - PE) - Transcurso
do 6º aniversário de fundação do jornal Folha de
Pernambuco. 13973

MOREIRA FRANCO (PMDB - RJ) - Conve
niência da retirada da urgência constitucional do
Projeto de Lei nº 3.065, de 2004, sobre a afetação
do patrimônio de incorporações imobiliárias em fa
vor dos adquirentes de imóveis, para melhor debate
da matéria e apreciação de emendas. 13974
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LUIZ SÉRGIO (PT- RJ) - Escalada da violência
entre jovens na cidade do Rio de Janeiro, com ênfase
à ação premeditada de grupos em casas noturnas.. 13975

ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS) - Reali
zação da 66ª EXPOGRANDE pelaAssociação dos
Criadores de Mato Grosso do Sul- ACRISSUL, em
Campo Grande ,...................................... 13975

GILBERTO KASSAB (PFL - SP) - Frustração
das expectativas populares de geração de empregos
pelo Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Inviabilidade
da revers&oda escalada do desemprego com a con-
tinuidade da política econômica .em vigor no País. 13976

EDSON DUARTE (PV - BA) - Plantio de se
mentescontrabandeadas de algodão transgênico
no País. Afronta à legislação ambiental brasileira
por multinacionais agroindustriais, em conluio com
produtores nacionais~Encaminhamento de pedidos
de informações à Comissão Técnica· Nacional de
Biosse.gurança, àpolfcia Feder~leaos Ministérios
da Agricultura,Pecuáriae Abastecimento edo Meio
Ambiente a respeito do caso. ,.,............................ 13977

VANDER LOUBET(PT - MS) - Transcurso do
40º aniversário do golpemiHtar de 1964. Esperança
no estabelecimentoparÇi os brasileiros de contexto
de relações fundadas no conjunto de valores ine-
rentes à prática da democracia. 13978

PAULO ROCHA. (PT - PA) - Sinais de recu
peração da economia brasileira com o desempenho
positivo da indústria, conforme dados divulgados du-
rante o lançamento do Programa Cresce Nordeste.. 13979

FEU BOSA (PP - ES) - Homenagem ao De
sembar9aqor Antônio José MiguelFeu Rosa, do Es
tado do EspíritoSanto. Dadosbiográficos do homena
geado puplicÇldos no jornal O Pioneiro, de Unhares,
Espírito Santo, ao ensejo de sua aposentadoria....... 13979

JOAQUIM FRANCISCO (PTB -PE)- Par
ticipaçãodoServiço6rasHeirode Apoio àsMicro
e Pequenas Empr~saseda Agência de Promo
ção de Exportações do Brasil no sucesso das
exportações por pequEilnas e microempresas do
Estadode Pernambuco. 13980

C,õ,RL()S SOUZA·. (Bloco/PL - AM). - Trata
mento humilhante disP13nSêldo pelos empresários
do setor de transporte coletivo de Manaus, Estado
do Amazonas, aos estudantes das redes pública e
privad;:l. Reivindicaçião ao Ministro dos Transportes
de determinação de abertura de mais postos de
cadastro e de entrega de carteiras pará. a compra
de passeestiLldantil................................................ 13980

PAUL9BALTAZAR(PSB - RJ) - Resultado de
pesquisado IBGE sobreQaumento do desempre
go no País. Prioridade dos governantes na adoção
de pol ftica:s de geração. de novos postos de traba
lho e renda. Queda na venda de medicamentos no
País, seg~ndoa Federação Brasileira da Indústria
Farmacêutica, por causadas seguidas majoraçÕes
dos pre<;oseda queda .da rendafamiliar brasileira.
Urgente implantação de programas sociais desti-

nados ao fornecimento de remédios à população
carente. 13982

SANDRO MABEL (Bloco/PL - GO) - Aprova
ção, pelo Conselho Monetário Nacional, de medidas
para incentivo à produção agrícola. Empenho do Minis
tro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto
Rodrigues, na busca de recursos ao setor agrícola.. 13983

INOCÊNCI00UVEIHA (PFL - PE) -Atraso
do ensino superior na região Nordeste, conforme
resultado do Exame Nacional de Cursos. Rejeição
da proposta de reavaliação de cursos a cada 3 anos,
apresentada pelo Ministro da Educação. 13983

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Po
sicionamento do Desembargador Charife Oscar
Abrão, Presidente doTribunal de Justiça do Estado
de Goiás, diante da proposta de controle externo
do Poder Judiciário. ,........ 13984

VICENTINHO(PT -SP) - Solidariedade ao
movimento de médicos da região do ABC de São
Paulo, Estado de São Paulo, em defesa da implan
tação no sistema desaúdesuplementarda Classi
ficação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos ,............ 13985

TAKAYAMA (PMDB- PR) -Combate às cha-
madas máquinas caça-níqueis.............................. 13985

PAULO GOUVÊA (Bloco/PL - RS) - Necessi
dade de restabelecimento das funções do BNDES,
desvirtuadas pelo financiamento da aquisição de
empresas brasileiras por grupos estrangeiros e
pela prestação de socorro financeiro a grandes
corporações, .,., .... ,.. ,............................................ 13986

VITTORIO MEDIOU (PSDB - MG) - Contesta
ção a declarações do Secretário-Geral da Presidência
da República, Ministro-ChefeLuiz Dulci, sobre supos
ta responsabilidade do Governo Fernando Henrique
Cardoso pelo atual quadro socioeconômico do País. 13987

DR. PINOTTI (PFL __ SP) - Considerações
acerca da prospectiva reforma da estrutura da uni-
versidade pública no País. 13987

FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA) - Clas
sificação da Universidade Estadual de Feira de
Santana entre as melhores universidades do País,
no tocante à avaliação do Curso de Direito.... ....... 13993

GERALDO RESENDE (PPS.- MS) - Crítica
à atuação da Prefeitura do Município de Dourados,
Estado de Mato Grosso do Sul.............................. 13993

ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP) - Concor
dância com editorial publicado no jornal folha de
S.Paulo sobre o golpe militar de 1964, suas con-
seqüências e a retomada do regime democrático. 13994

V- Grande Expediente
MAURO BENEVIDES (pMDB - CE. Pela or

dem) - Queda da popularidade do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Necessidade de retornada do
crescimento econômico bnasileiro com geração de
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emprego e renda. Imediata realização de investi-
mentos no País pelo Governo Federal. ,......... 13995

BOSCO COSTA (PSDB - SE. Pela ordem)
- Transcurso do Dia Mundial daÁgua. Propagação
de doenças em decorrência da escassez de água
potável. Propósito do Governo Luiz Inácio Lula da
Silva de realização de investimentos no setor de
saneamento básico................................................ 13996

ALBERTO FRAGA (PTB - DF) - Transcur
so do 40Q aniversário do golpe militar ocorrido no
País em 1964. Homenagem póstuma às vítimas de
ações de terroristas da esquerda revolucionária.
Equívoco da política de anistia vigente no País.
Alerta à Nação sobre os princípios democráticos
da contra-revolução de 1964............................... 13997

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG. Pela
ordem) - Alcance social dos trabalhos realizados
pelo grupo Terceira Idade Solidária, de Belo Hori
zonte, e pelo Grupo Luz que Brilha, do Município
de Almenara, Estado de Minas Gerais. 14000

COSTA FERREIRA (PSC - MA. Pela ordem)
- Desdobramentos do caso Waldomiro Diniz. Apoio
ao Governo Luiz Inácio Lula da Silva. 14000

NAZARENO FONTELES (PT - PI. Pela or
dem) - Participação na solenidade de assinatura
de convênio destinado à implantação doPrograma
Luz para Todos no Estado do Piauí. Propósito do
Governo Luiz Inácio Lula da Silva de universaliza-
ção do acesso à energia elétrica........................... 14001

FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA) - Ne
cessidade de revitalização hídrica e ambiental da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Riscos
ambientais da irrigação mal planejada e da explo
ração intensiva dos potenciais hidrelétrico e agro
pecuário da região. Agravamento da poluição do
rio pela precariedade do saneamento básico das
cidades situadas na Bacia. Urgência na instalação
de Comissão Especial destinada ao exame da Pro
posta de Emenda à Constituição nQ 524, de 2002,
sobre a instituição do Fundo para a Revitalização
Hidroambiental e o Desenvolvimento Sustentável
da Bacia do Rio São Francisco. 14001

(Durante o pronunciamento do Deputado Fer
nando de Fabinho, o Presidente Inocêncio Oliveira
usou da palavra para anunciar a presença no ple
nário da ex-Primeira-Dama do País Maria Tereza
Goulart e seu filho João Vicente Goulart)........ ...... 14005

FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ. Pela
ordem) - Apresentação de proposição..... 14006

LUIZ CARREIRA (PFL - BA. Pela ordem)
- Escolha do Estado da Bahia pelo Banco Mundial
como representante da América Latina e Caribe
na Conferência Mundial para Redução da Pobreza,
em Xangai, República Popular da China. Oportuni
dade de explanação do êxito do Projeto de Crédito
Fundiário e Combate à Pobreza Rural do Governo
baiano. Desempenho do Governador Paulo Souto.

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

Repúdio às invasões promovidas pelo Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 14006

HAMILTON CASARA (PSB - RO. Pela ordem)
-Importância da EMBRAPA para o desenvolvimento
tecnológico do setor agropecuário brasileiro....... :. 14008

FÁTIMA BEZERRA (PT - RN. Pela ordem)
- Lançamento, pelo Ministro do Desenvolvimento
Agrário, Miguel Rossetto, do Plano Nacional de Cré-
dito Fundiário, no Estado do Rio Grande do Norte. .. 14009

CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela ordem)
- Solicitação ao Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão de aprovação do Plano de Cargos
e Salários dos trabalhadores do Núcleo de Creches
Comunitárias da Baixada Fluminense... ....... ......... 14009

VALDENOR GUEDES (PSC -AP. Pela ordem)
- Congratulação à Rede Globo pela divulgação da
realidade brasileira. Apelo aos pais e educadores
para orientação dos jovens vítimas do bullying.
Promoção, pela Associação Brasileira de Prote
ção à Infância e à Adolescência, de campanha de
conscientização sobre o tema. 14009

PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC. Pela
ordem) - Determinação, pelo Ministério Público
Federal, de ações do Poder Executivo destinadas
ao reavivamento dos marcos fronteiriços entre o
Brasil e o Peru, especialmente na região do Alto
Juruá, Estado do Acre. .. 14010

HELENO SILVA (Bloco/PL - SE. Pela ordem)
- Apelo ao Governo do Estado de Sergipe para In-
centivo ao Programa de Qualificação Docente...... 14011

NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela ordem)
- Concessão, pelo Governo Federal, de reajuste
nos valores do Fundo de Manutenção e Desenvol
vimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério. 14011

WALTER FELDMAN (PSDB - SP. Pela ordem)
- Avanços alcançados pelo Governador do Estado
de São Paulo, Geraldo Alckmin, no tocante ao tra
balho de ressocialização de jovens em conflito com
a lei desenvolvido pela Fundação do Bem-Estar do
Menor. Elogio ao Presidente da Associação Brasilei
ra da Indústria Têxtil e de Confecção pelo sucesso
da São Paulo Fashion Week, realizada na cidade
de São Paulo. 14012

MANATO (PDT - ES. Pela ordem) - Apoio à
pauta de reivindicação do movimento grevista da
Polícia Federal. 14013

GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Pela ordem)
- Protesto contra a decisão do Ministério da Edu
cação de não liberação de recursos para abertura
de novas vagas do Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior...................... ......... 14013

JEFFERSON CAMPOS (PMOB - SP. Pela
ordem) - Elevação do índice de desemprego, de
informalidade da economia e de violência no País.
Pauta de sugestões para retomada do crescimento
econômico brasileiro. Indicação do orador para Re-

~~~~~- --~~--- ----------------------~---
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lator da proposta de emenda à Constituição sobre a
composição das Câmaras Municipais. Recondução
do Pastor Mário de Oliveira ao cargo de Presidente
da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil... 14015

DEVANIR RIBEIRO (PT - SP. Pela ordem)
- Elogio à Prefeita da cidade de São Paulo, Mar
ta Suplicy, pela iniciativa da entrega de títulos de
moradia popular para famílias ocupantes de áreas
públicas já regularizadas. 14016

MARCELO TEIXEIRA (PMDB - CE. Pela
ordem) - Apresentação d~ proposição................ 14017

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem)
- Obras pagas e listadas como executa.das, mas
não concluídas, e malversaçãode recursos públicos
na Administração do Prefeito Eduardo. Alencar, do
Município de Simões Filho, Estado da Bahia. ....... 14017

LEODEGARTISCOSKI (PP - SC. Pela ordem)
- Catástrofe provocada por ciclone em Municípios
dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do
Sul. Urgente destinação, pelos Governos Federal e
Estadual, de recursos aos Municípios catarinenses
atingidos pelo fenômeno....... 14018

GILMAR MACHADO (PT - MG. Pelaordem)
- Liberação, pela INFRAERO, de recursos para as
obras de modernização do Aeroporto de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais. Compromisso do Ministro
do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, de
assentamento de famílias de produtores rurais sem
terra na região. Compromisso qo Governo Lula de
reajuste dos vencimentos dos servidores públicos
federais, com reposição. gradual das perqas acu-
muladasao longo qO Governo FHC. 14018

DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem) - Con
clusão, por comissão de sindicância do Palácio
do Planalto, qa prática de prevaricação pelo ex
Assessor de Assuntos Parlamentares da Presi
dência da República,Waldomiro Diniz. Apuração,
pelo Procurador-Geral da República, Cláudio Le
mos Fonteles, das razões e motivações do envol
vimento do Subprocurador-Geral da República,
José Roberto Santoro, no caso. Inexistência de
novos fatos para justificativa de instauração de
CPI sobre esse caso :..... 14018

MAURO PASSOS (PT - SC. Pela ordem)
- Danos provocados por ciclone nos Estados de
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Adoção pelo
Governo Luiz Inácio Lula da Silva em conjunto com
o Governo Estadual de medidas para reversão dos
efeitos do fenômeno. Alerta sobre as conseqüências
de alterações climáticas decorrentes da degradação
ambiental. 14019

LEONARDO MATTOS (PV - MG. Pela ordem)
- Contrariedade à anunciada retirada da Agenda
da Comissão de Direitos Humanos da Organização
das Nações Unidas, pela delegação diplomática
brasileira, de proposta de resolução contra a dis-
criminação por opção sexual. 14020

VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM.Pela
ordem) - Inauguração da nova sede da Faculdade
de Direito da Universidade Federal do Amazonas. 14021

ZICO BRONZEADO (PT - AC. Pela ordem)
- Apresentação de proposições. 14021

RAUL JUNGMANN (PPS - PE. Pela ordem)
- Resoluções do XIV Congresso do Partido Popular
Socialista. . 14021

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela ordem)
- Anúncio, pela Companhia Vale do Rio Doce, do
programa de investimentos para 2004. Projetos de
multinacionais para exploração de níquel no Pará,
com repercussão positiva na geração de emprego
e renda no t;:stado. 14023

ADÃO PRETTO (PT - RS: Pela ordem) - Re
lato de reunião dos Deputados do Núcleo Agrário
do Partido dos Trabalhadores com o Ministro do
Desenvolvimento Agrário, Miguel. Rossetto, a pro
pósito da seca reinante nos Estados sulinos e do
seguro-agrícola ,.. 14023

MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS. Pela ordem)
- Indignação com o envolvimento do Subprdcurador
da República José Roberto Santoro e do Procurador
Marcelo Serra Azul na tomada de depoimento de
contraventor para desestabilização do Governo Luiz
Inácio Lula da Silva. Necessidade de resgate da credi
bilidade institucional do MinistériQ Público.Transcurso
do 40º aniversário do golpe militar de 1964. ... .......... 14024

ZARATTINI(PT -SE Pela ordem) - Expec
tativa de demissãodo Sljbprocurador da República
José Roberto Santoro por comportamento incompa
tível com suas atribuições como servidor da União
e como membro do Ministério Público Federal...... 14024

ANTONIO CARLOS MEND(;STHAME (PSDB
- SP. Pela ordem. Discurso retiraqo pelo orador para
revisão.) - Desagravo ao ex-$enadorJosé Serra por
denúncias improcedentes de envolvimento no caso
Waldomiro Diniz. feitas por Parla.mentar petisfa..... 14025

GUSTAVO FRUET(PMDB - PR. Pela ordem)
- Carta Aberta do.Governador do Estado do Pa
raná, Roberto Requião, ao Presidente Nacional do
PT, José Genoíno, contestando os çomentários do
líder petista sobre as razões da paralisação das
atividades do Porto de Para.naguá......................... 14025

GERSON GABAIELLI(PFL,.... BA. Pela ordem)
- Artigo sobre ocqnvênio entre o Tribunal Sl.Jperior
do Trabalho e o Banco Central para bloqueio de
contas bancárias. de •• empresas questionadas em
ações trabalhistas, public$do pelo jornalTribuna da
Bahia. Oportunidaqede rediscussão do assunto. 14026

CORONEL ALVES (BlocQ/PL - AP. Pela or
dem) - Exegese do Estatuto do Desl3.rml3.mento.
Efeitos da nova legislaçã.o para a sociedade brasi-
leira e a segurançl3. pÚblica no País. 14026

JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF. Pela
ordem) - Tratativas do Governo do Distrito Federal
para obtenção de recursos do Banco Ihteramericano
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de Desenvolvimento e do Banco Mundial destinados
a investimentos na área de infra-estrutura nas cida
des satélites e nos Municípios do Entorno de Brasília,
no Estado de Goiás. Preocupação com a queda de
qualidade de vida na Capital da f-lepública. .. ....... .... 14028

ZELlNDA NOVAES (PFL - BA. Pela ordem)
- Transcurso do 64º aniversário de emancipação polí
tico-administrativa do Município de São Francisco do
Conde, Estado da Bahia. Transcurso do Dia Mundial
da Agua. Poluição e assoreamento de rios brasileiros.
Perspectiva de escassez de água potável no mundo.
Avanços da política brasileira de recursos hídricos.
Alerta ao Governo Federal sobre a necessidade de
investimentos para manutenção da boa qualidade de
água dos mananciais brasileiros. Ações do Governo
do Estado da Bahia sobre o tema. 14029

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem) - Histó-
rico de contrato firmado entre a Caixa Econômica
Federal e a empresa GTECH do Brasil. 14030

LUCIANA GENRO (Sem Partido - RS. Pela
ordem) - Artigo Em mar revolto, um barco novo,
de Milton Temer, publicado pelo Jornal do Brasil.
Contradição das críticas de Deputados governistas
ao Ministério Público, particularmente aos Procura
dores José Roberto Santoro e Marcelo Serra Azul.
Manobras de Parlamentares da base de sustenta
ção do Governo para impedimento da abertura da
CPI destinada à investigação de denúncias contra
o ex-Assessor da Casa Civil Waldomiro Diniz. ..... 14032

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Presença
no plenário do Secretário-Geral da Unione Italiana
dei Lavoro, Luigi Angeletti................. 14033

CORIOLANO SALES (PFL - BA. Pela ordem)
- Informe Sinais de Desintegração, de autoria do
Presidente Nacional do PDT, Leonel Brizola, publi-
cado no jornal Folha de S.Paulo. 14033

PAULO FEIJÓ (P8DB - RJ. Pela ordem)
- Protesto contra a não destinação, pelo Governo
Federal, de recursos para recuperação da BR-'I01,
trecho Rio Bonito - Campos dos Goytacazes, no
Estado do Rio de Janeiro. União da bancada fe
deral fluminense em prol da recuperação do tre
cho rodoviário. Reiteração do compromisso de luta
em defesado Município de Campos e das demais
municipalidades interioranas ,. 14035

NEUTON LIMA (PTB - SP Pela ordem) 
Apresentação de requerimento de informações
ao Ministro da Fazenda, Antonio Palocci, sobre a
restituição do Imposto de Renda Pessoa Física.
Anúncio, pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Sil
va, de liberação de recursos orçamentários aos
Municípios brasileiros para realização de obras de
infra-estrutura. Repúdio às exigências da Secreta
ria do Tesouro Nacional para liberação de recursos
federais às municipalidades................................... 14035

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG. Pela
ordem) - Conveniência da revisão, pelo Conselho
de Auto-Regulamentação Publicitária, dos critérios
de veiculação de propagandas incentivadoras do
consumo de bebidas alcoólicas..... 1·;()37

EDSON DUARTE (PV - BA. Pela ordem)
- Protesto contra o seqüestro, pela Secretaria do
Tesouro Nacional, de recursos destinados ao Mu-
nicípio de Juazeiro, Estado da Bahia.. .......... ......... 14037

DEVANIR RIBEIRO (PT - SP Pela ordem)
- Congratulações ao Presidente da República e ao
Ministro da Justiça pela entrega de viaturas à Polícia
Rodoviária Federal no Município de São Caetano do
Sul, Estado de São Paulo. Solidariedade ao Deputado
Edson Duarte e ao Prefeito Municipal de Juazeiro,
no Estado da Bahia, diante da retenção de recursos
fedel'ais destinados à municipalidade.. 14038

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - !nfor-
mação ao Plenário sobre a instalação de TVs de
plasma junto ao painel eletrônico de votação........ 14038

VI- Ordem do Dia
WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Questão de

ordem sobre inclusão da Proposta de Emenda à
Constituição nº 205, de 2000, na Ordem do Dia.... 14042

PRES!DENTE(João Paulo Cunha) -Acolhi-
mento da questão de ordem do Deputado Walter
Pinheiro. 14042

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Determina-
ção de encerramento dos trabalhos nas Comissões. . 14042

BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela
ordem) - Informação à Presidência sobre acordo
entre os Líderes para retirada de itens da pauta. . 14042

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Beto Albuquerque................... 14043

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação do
Requerimento nº 1.586, de 2004, da Comissão Parla
mentarde Inquérito destinada a investigar a ação crimi
nosa das milícias privadas e dos grupos de extermínio
em toda a região Nordeste, solicitando a prorrogação
do prazo dos trabalhos por mais 60 dias. 14043

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MURILO ZAUITH (PFL - MS)................................ 14043

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)-- Retirada
de ofício do requerimento da pauta.. 14043

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
e aprovação do Requerimento nº 1.638, de 2004,
da Comissão Parlamentar de Inquérito com a fina
!idade de investigar fatos relacionados à pirataria
de produtos industrializados e sonegação fiscal,
solicitando a prorrogação do prazo dos trabalhos
por mais 60 dias. .. 14043

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
e aprovação do Requerimento nº 1.455, de 2003, da
Comissão Especial destinada a apreciar e proferir pare
cer à Proposta de Emenda à Constituição nº 574-A, de
2002, que altera a redação do art. 29-A da Constituição
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Federal, solicitando prorrogação do prazo destinado
?oexame da matéria por mais 10 sessões... ... ....... ..... 14044

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
e aprovação do Requerimento nº 1.456, de 2003,
da Comissão Especial destinada a proferir parecer
à Proposta de Emenda à Constituição nº 431-A, de
2001, que acrescenta parágrafosprimeiro e segun
do ao art. 204 da Constituição Federal,.destinando
5% dos recursos do Orçamento da União Federal,
Estados, DF e Municípios para o custeio da assis
tência $ocial, solicitando a prorrogação do prazo
por mais vinte sessões. 14044

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
e aprovação do Requerimento nº 1.554, de 2004, do
Sr. Bernardô Ariston, que requer a constituição de
Comissão Externapara acompanhar os trabalhos e
os procedimentos relativos ao projeto de construção
de oleoduto para levar petróleo da Bacia de Cam-
pos, Estado do Rio de Janeiro, para São Paulo. ... 14044

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
e aprovação do Requerimento nº 1.574, de 2004,
da Comiss&,o Especial destinada a proferir parecer
à Proposta de Emenda à Constituição nº 54, de
1999, do Sr. Celso Giglio, que acrescenta artigo
ao ato dasdisposições constitucionais transitórias,
solicitando aprorro.gação do prazo por mais vinte
sessões .. (dispõe que o pessoal em exercício, que
não tenha $ido admitido por concurso público, es
tável ou não, passa a integrar quadro temporário
em extinção, à medida que vagarem os cargos ou
empregos respectivos). 14045

PRESlpENTE (João Paulo Cunha) - Votação
do Requerimento nº 1.604, de 2004, do Sr. Jamil
Murad, que requer a instituição de CQmissão Ex
terna pará acompanhar os trabalhos da comissão
da Secretaria. Especial dós Direitos Humanos etue
investiga a morte dos guerrilheiros do Araguaia. .. 14045

l)sow da palavra pela ordem o Sr. Deputado
LUIZ SÉRGIO (PT - RJ)........................................ 14045

PRESIDENTE (Joªo Paulo Cunha) - Retirada
de ofício dO requerimento da pauta....................... 14045

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
e aprovação do. Requerimento nº 1.605, de 2004,
do Sr. N~l,Icimar Fr?ga, que requer a criação de
uma Comissão Externa, sem ônus para a Casa,
com a fin?lid?de de investigar a decisão do CADE
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica)
oficializada no dia 4 de fevereiro do corrente ano,
que desaprovou a compra da empresa Chocolates
Garoto pela Nestlé Brasil....................................... 14045

PRSSIDSNTE (João Paulo Cunha) - Votação
do Requerimento nº 1.641, de 2004, da Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição nº 534-A, de 2002, do
Senado Federal,etue "altera o art. 144 da Consti
tuição Federal, para disporsobre as competências
da Guarda Municipal e criação da Guarda Nacio-

nal", solicitando a prorrogação do prazo por mais
20 sessões............................................................. 14045

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA)................... 14045

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apro-
vação do requerimento.... 14046

PRSSIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
do Requerimento nº 1.669, de 2004, do Sr. Alberto
Fraga, que requer a instituição de Comissão Externa
para averiguação das denúnciasde doações à Polícia
Federal e possível comprometimento da instituição
em relação a organismos oficiais americanos.. ....... 14046

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
LUIZ SÉRGIO (PT - RJ)........................................ 14046

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Retirada
de ofício do requerimento da pauta........... 14046

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Vot?ção
do Requerimento nº 1.676, de 2004, da Sra.YedaCru
sius, que solicita a instituição de Comissão Externa,
de caráter temporário, destinada a verificar in foco
a situação atual da greve daPolícia Federal e suas
conseqüências na segurança pública naciol'lal. ...... 14047

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
LUIZ SÉRGIO (PT - RJ)........................................ 14047

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Retirada
de ofício do requerimento da pauta....................... 14047

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
do Requerimento nº 1.682, de 2004, da Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição nº 431, de 2001, do
Sr. Eduardo Barbosa, queHacrescenta parágrafos
primeiro e segundo ao art. 204qa Constituição
Federal", solicitando a prorrogação do prazo por
mais 20 sessões (destinando 5% dos recursos da
União, Estados, Distrito Federal e Municípíospara
o custeio da Assistência Social). 14047

Usaram da palavra pela ordem os Sr$. Depu-
tados JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA), LUIZ
SÉRGIO (PT - RJ) ,............ 14047

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apro-
vação do requerimento. 14047

ALBERTO FRAGA (PTB - DF. Pela ordem)
-Indagação à Presidência sobre as razões de retira-
da de pauta do Requerimento nº 1.669, de 2004.. 14047

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Res-
posta ao Deputado Alberto Fraga.......................... 14047

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
da Mensagem nº 1.247, de 2000, do Poder Execu
tivo, solicitando a retirada de tramitação do Projeto
de Lei nº 3.156, de 1992, que elimina a cobrança
da taxa incidente sobre a Anotação de Respon
sabilidade Técnica - ART, referente a serviços de
engenharia, arquitetura e agronomia, instituída pela
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977............... 14048

Usou da palavn3. pela ordem o Sr. Deputado AN-
TONIO CARLOS MENDES THAME (pSDB, SP)..... 14048
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PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Retirada
de ofício da mensagem da pauta ,.,. ,...... 14048

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
e aprovação da Mensagem nº 1.081, de 2002, do
Poder Executivo, solicitando a retirada de tramitação
do acordo para a Promoção e proteção Recíproca de
Investimentos, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Bras'i1 e o Governo da República
do Chile, em Brasília, em 22 de março de 1994. .... 14048

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ~Votação
e aprovação da Mensagem nº 1.126, de 2002, do
Poder Executivo, solicitando a retirada de tramita
ção do Projeto de Lei nº 4.382, de 1994, que altera
o disposto no Decreto-Lei nº 2.288, de 23 de julho
de 1986, e na Lei nº 7.862, de 30 de outubro de
1989, para determinar o resgate em dinheiro do
empréstimo compulsório, enviado à Câmara dos
Deputados com a Mensagem nº 1.105, de 1993. . 14048

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação da
Mensagem nº 73, de 2003, do Poder Executivo, solicitan
do a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.288,
de 1995, que dá nova redação ao parágrafo único do
art. 3º do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969,
que dispõe sobre a transformação do Departamento
dos Correios e Telégrafos em empresa pública. 14049

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA)................... 14049

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Retirada
de ofício da mensagem da pauta. 14049

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS - SP) - Ques
tão de ordem sobre suspensão dos efeitos da vota·
ção de requerimentos na Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle ".......... 14049

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Acolhi-
mento da questão de ordem do Deputado Arnaldo
Faria de Sá para posterior decisão " ". 14049

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
da Mensagem nº 558, de 2003, do Poder Executi
vo, solicitando a retirada de tramitação do Projeto
de Lei nº 1.491, de 1999, que dispõe sobre a orga
nização do Sistema Nacional de Correios, do seu
órgão regulador, e dá outras providências. 14049

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
.IOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - SA) ".... 14049

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Retirada
de ofício da mensagem de pauta. 14049

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
e aprovação da Mensagem nº 1.247, de 2000, do
Poder Executivo, solicitando a retirada de tramitação
do Projeto de Lei nº 3.156, de 1992, que elimina a
cobrança da taxa incidente sobre a Anotação de Res·
ponsabilidade Técnica - ART, referente a serviços
de engenharia, arquitetura e agronomia, instituída
pela Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977... "".. 14050

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção do Requerimento nº 891, de 2003, do Sr. José
Pimentel, solicitando a retirada de tramitação do

Projeto de Lei Complementar nº 171, de 2000, que
dispõe sobre a aplicação do § 5º do art. 150 da
Constituição Federal, para que os consumidores
sejam esclarecidos acerca dos impostos que inci-
dam sobre mercadorias e serviços "".......... 14050

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MURILO ZAUITH (PFL - MS) "....... 14050

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Retirada
de ofício do requerimento da pauta :....... 14050

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
e aprovação do Requerimento nº 922, de 2003, da
Procuradoria-Geral da República, solicitando a retirada
de tramitação dos Projetos de Lei nºs 7.080, de 2002;
7.210, de 2002; 6.039, de 2002; 6.028, de 2001 ;6.027,
de 2001; 6.026, de 2001; 6.025, de 2001; 3.075, de
2000; 2.739, de 2000; 2.738, de 2000; 918, de 1999;
4.750, de 1998; 3.385, de 1997; e 2.080, de 1996.... 14050

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
da Mensagem nº 389, de 2003, do Poder Executivo,
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei
nº 4.302, de 1998, que dispõe sobre as relações de
trabalho na empresa de trabalho temporário e na
empresa de prestação de serviços a terceiros, e dá
outras providências " ".. 14050

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG) " 14050

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Retirada
de ofício da mensagem da pauta """ ,, 14051

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL- BA)." .. "............ 14051

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
e aprovação do Requerimento nº 956, de 2003, do
Sr. Deputado Pompeo de Mattos, solicitando a re
tirada de tramitação dos Projetos de Lei nºs 349,
de 1999, e 1.115, de 1999..................................... 14051

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Votação do
Requerimento nº 1.266, de 2003, do Sr. Luiz Alberto,
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei
Complementar nº 217, de 2001, que cria o Fundo Na
cional para o Desenvolvimento de Ações Afirmativas
(FNDAA). 14051

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL- BA)................... 14051

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ~ Retirada
de ofício do requerimento de pauta ~....... 14051

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
e aprovação do Requerimento nº 1.371, de 2003, do
Deputado Aberto Fraga, para retirada da tramitação
do Projeto de Lei nº 147, de 2003, que altera o De-
creto-Lei nº 1.001, de 1969 (Código Penal Militar).. 14051

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
do Requerimento nº 1.430, de 2003, do Deputado
José Pimentel, para retirada da tramitação do Projeto
de Lei nº 169, de 1999, sobre concessão de isen
ção do Imposto de Importação e do IPI incidentes
em equipamentos e medicamentos destinados ao
tratamento de diabetes.. 14051
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Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu- LUIZ ANTONIO FLEURV (PTB - SP. Pela
tados LOBBE NETO (PSDB - SP), JOSÉ CARLOS ordem) - Acerto das providências adotadas pelo
ALELU IA (PFL - BA). 14052 Procurador-Geral da República, Cláudio Lemos Fon-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Retirada teles, acerca da tomada de depoimento de pessoa
do requerimento... 14052 ligada à contravenção pelo Subprocurador-Geral da

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação República José Roberto Santoro........................... 14054
e aprovação do Requerimento nº 1.431, de 2003, JOSÉ CAfiLOS ALELUIA (PFL - BA. Como
do Deputado José Pimentel, para retirada da tra- Líder) - Análise do PFL acerca da conclusão de
mitação do Projeto de Lei nº 2.424, de 1996, sobre comissão de sindicância instaurada na Presidência
o aumento da idade mínima do menor no mercado da República para apuração do envolvimento do ex-
de trabalho de 12 para 14 anos.. 14052 Assessor de Assuntos Parlamentes da Presidência

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado da República em irregularidades. Necessidade da
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA)................... 14052 abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação para aprofundamento das investigações. 14055
e aprovação doOflcio nº 784, de 2003, do Tribunal PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Encer-
Superior dO Trabalho, para retirada da tramitação ramento da discussão e anúncio da existência de
dosProjetos de Lei nºs 4.235/03, 1.458/96, 1.829/96. 14052 emendas ao projeto. 14056
3.365/97 e 6.B01/02. JÚLIO HEDECKER (PSDB _ RS. Pela ordem)

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Retirada
de ofício da Mensagem nº 476, de 2003,do Poder -Relatórío deviagern aBuenos Aires ao ensejo da re-
Executivo, de retirada da tramitação do Processo Ad- alização da XXII Rellnião do Comitê deNegociações
ministrativonº29830.000421 ,de 1992, declaratório da Birregionais do MERCOSUL e União Européia. ..... 14056
perempção da concessão outorgada àHádio Difusora Usou da palavra para proferir parecer às
de Presidente Prudente Ltda., para exploração de ser- emendas de Plenário, pela Mesa Diretora,.o Sr.
viço de radiodif4São ern ondatropical no Município de Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE). .... 14057
Presidente Prudente, Estadode São Paulo....... 14052 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

JOSÉ CARLOS ALEL\JIA (PFL - BA. Pela or- JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA). 14058
dem) - Solicitaçãoà. Presidência de convocação dos Usou da palavra para proferir parecer às
Parlamentares ao plenário, com vistas à votação da
Proposta de Emenda.à Consttluição nº 228, de 2004. 14053 emendas de Plenário, pela Comissão de Consti-

. tuição e Justiça e de Cidadania, o Sr. Deputado
- PdfiESplaDIENTEt(aJrOãsOP03uIIOnCa,Ur'lnoha)-Convo- 14053 OSMAR SERRAGLlO (PMDB- PR)..................... 14058caça0 os r amen e a p e ..

GEDDELVIEIRALlMA (PMDB - BA. Pela PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Encer-
ordem) -Indagação á Presidência acerca datra- ramento da discussão............................................ 14059
mitação de requerimento de4fgência urgentíssima PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
para apreciação de projeto de lei sobre ai correção ção e aprovação de requerimento de pre'!erência
das tabelas do Imposto de Renda Pessoa Física.. 14053 para a votação do Projeto de Resolução nº 115,

PRESID§NTE (JOão Paulo Cunha) - Res- de 2004, apensado. 14059
posta ao Deputado GeddelVieira Lima......... ,....... 14053 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

MORONITORGAN (PFL - CE. Pela ordem) BISMARCK MAIA (PSDB _ CE). 14059
- Apoio ao requerimento de urgência urgentíssima Usou da palavra para complementação do
apresentado pelo Deputadó GeddelVieira Lima... 14053 parecer o Sr. Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA

LOBBE NETO (PSDB- SP. Pela ordem) - (PFL- PE), Relator da matéria. 14059
Apoio .ao requêrimentode urgência urgentíssima Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
apresentado pelo Deputado Geddel Vieira Lima... 14053 B. SÁ (PPS - PI).................................................... 14061

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Discus- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Votação
são, em turno único, do Projeto de Resolução nº e aprovação da subemenda substitutiva global às
51, de 2003, que acrescenta, onde couber, artigo emendas de Plenário e ao Projeto de Resolução
ao Título IV-Das proposições - do Regimento 14061
Interno da Câmara dos Deputados.. 14053 nº 115, de 2003 ..

Usou da palavrapara prOferir parecer ao projeto Declaração de prejudicialidade da proposição
eàs emendas a ele apresentaçlas,pela Mesa Diretora, inicial, da apensada e das emendas de Plenário..
o Sr. Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE). 14054 Votação e aprovação da redação final .........

Usou dapalavra para proferir parecer ao pro- Promulgação da Resolução nº 22, ele 2004.
jeto e às emendas a ele apresentadas, pela Comis- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Discus-
são de Constituição e Justiça ede Cidadania, o Sr. são, em turno único, do Projeto de Resolução nº
Deputado LUIZANTONIO FLEURY (PTB - SP)... 14054 116,2003, que altera o parágrafo único do art. 87

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado do Regimento Interno, transformando-o em § 1º, e
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA)................... 14054 acrescenta os §§ 2º e 39 ao mêsmo artigo............ 14064
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Usou da palavra para proferir parecer ao pro
jeto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, o Sr. Deputado ANTONIO CARLOS
BISCAIA (PT - RJ) .

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

PRESIDENTE (,João Paulo Cunha) - Anúncio
da existência de emendas ao projeto .

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de plenário, pela Mesa Diretora, o Sr.
Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PElo ....

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

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
B. SÁ (PPS - PI) ,

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de plenário, pela Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Cidadania, o Sr. Deputado,
ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
e aprovação da subemenda substitutiva global ofe
recida pelo Relator da Mesa Diretora, com a alte
ração proposta pBlo r-lelator quando da aprovação
parcial da Emenda do Deputado B.Sá .

Votação e aprovação da redação fina!... ..

Promulgação da Resolução nº 23, de 2004.

JOSÉ CARLOS ALELUiA (PFL - BA. Pela
ordem) - Críticas à programação transmitida pela
TV Câmara, após o término das sessões da Casa.
Sugestão à Presidência para retransmissão de de
bates parlamentares no plenário e no âmbito das
Comissões .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Acatamen
to da sugestão do Deputado José Carlos Aleluia.....

ENÉAS (PRONA - SP. Como Líder) - Apoio
ao pronunciamento do Deputado Alberto Fraga,
ao ensejo do transcurso da data de aniversário da
Revolução de 1964. Agravamento da crise social e
econômica no Pais. Consenso reinante na socie
dade brasileira acerca da inoperância do Governo
Federal. Exortação ao Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva para renúncia ao cargo ..

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

Apresentação de proposições: MARCELO
TEIXEIRA, JOSÉ ROBERTO ARRUDA, LUCIANO
ZICA, GOf-JZAGA PATRIOTA, FERNANDO GABEi
RA, MAX ROSENMANN, SILAS CÂMARA, FRAN
CISCO DORNELLES, LUIZ COUTO, JEFFERSON
CAMPOS, ZICO BRONZEADO, CARLOS SOUZA,
ODAIR, JULIO LOPES, OR. HÉLIO, NEUTON LIMA,
REINALDO BETÃO, EDSON DUARTE, ANTONIO
CARLOS BISCAIA, CORONEL ALVES, MARCOS
ABRAMO, r.1ÁRiO HERINGER, FElI ROSA, JOSÉ
ROBERTO ARRUDA, JULIO SEMEGHINI, RO
NALDO DHIIIAS, LEONARDO MAnOS, WALTER
FELDMAN, JOÃO CALDAS, COLOMBO, ANDRÉ

14064

14064

14064

14066

14067

14067

14068

14068

14068

14069

14069

14069

14069

14070

LUIZ, JOSÉ CARLOS ARAÚJO, PAULO GOUVÊA,
FERNANDO DE FABINHO, JULIO LOPES, FRAN-
CISCO GARCIA 14071

VII- Encerramento

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPU
TADO ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP. Pela or
dem) NO PERíODO DESTINADO AO GRANDE
EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂ
MARA DOS DEPUTADOS Nº 010, REALIZADA
EM 2 DE MARÇO DE 2004 - RETIRADO PELO
ORADOR PARA FIEVISÃO: Continuidade, pelê
orador, de campanha contra a baixaria na televi
são brasiieira. Elogio à Assembléia Legislativa do
Estado de Santa Catarina pela iniciativa do lança
mento da cartilha Quem financia a baixaria é contra
a cidadania. Solicitação à Presidência da Casa de
urgente inserção na pauta, ao ensejo do transcurso
da Semana da Mulher, de projeto de lei sobre proi
bição da utilização de imagens de mulheres nUas
ou em trajes sumáTios na propaganda do turismo
internacional. 14077

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPU
lADO DAI\J1EL ALMEiDA (PCdoB, BA) NO PERío
DO DESTINADO ÀS BREVES COMUNICAÇÕES
DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS Nº 024, REALIZADA EM17 DE
MARÇO DE 2(;04 - RETIRADO PELO ORADOR
PARA REVISAo: Presença em plenário dos Vere
adores baianos Miguel Felício e Gilson de Jesus,
dos Municípios d:2J Vitória da Conquista e Itapetinga,
respectivamente. Desdobramento da greve dos tra
balhadores em fruticultura da região de Juazeiro e
Petrolina. Protesto contra a atitude da Polícia Militar
do Estado da Bahia de repressão à justa manifes-
tação dos trabalhadores. í 4077

:2 - ATA DA 40ª SESSÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NOTURNA, DA
2!i SESSÃO LEGiSLATIVA ORDINÁRIA, DA 52ª
LEGiSLATURA, EM 31 DE MARÇO DE 2004.

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

anterior
m'o. Leitura do expediente
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 31-3

2004.
IV - Ordem do Dia
PFiESiDENTE (João Paulo Cunha) - Discus

são, em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 228-C, de 2004, que altera o Sis-
tema Tributário Nacional e dá outras providências.. 14083

SANDRO MABEL (Bloco/PL - GO. Como
Líder) - Lançamento pelo Governo Federal de pro
grama de incentivo à industrialização no País. Con
veniência da aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 228, de 2004, para viabilidade da
retomada do desenvolvimento socioeconômico.... 14083

DA. HÉLIO (POT - SP. Como Líder) - Solici-
tação de apoio de Lideranças para transformação

-_._.---~--~ -- - - _.~ -~~_.- -_.~~----_.---
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de sessão plenária em Comissão Geral para dis-
cussão do reajuste do salário mínimo. 14084

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM), BETO
ALBUQUERQUE (PSB - RS), CELSO RUSSO-
MANNO (PP - SP). . 14084

RICARDO BARROS (PP- PR) - Questão de
ordem sobre necessidade de regulamentação da
permuta de vagas em Comissões pelos partidos.. 14085

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aco
lhimento da questão de ordem formulada pelo
Deputado Ricardo Barros pena Oportuna apre-
ciação........................................... 14085

Usou da palavra pela ordem oSr. Deputado
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP)... 14085

ARLlNDOCHINAGLlA (PT- SP. Como Lí
der) - Artigo do jornalista Paulo Henrique Amorim
sobre o transcurso do 40º aniverS;3.rio do golpe
militar de 1964. Contestação ao pronunciamento
da Liderança do PFL em defesa do Subprocura
dor da República José Roberto Santoro e do Pro
curador Marcelo Serra Azul, ambos submetidos a
processo pela Corregedoria do Ministério Público
por conduta irregular. 14085

GEDDELVIEIRALlMA (PMDB-BA. Pela or
dem) -Indagação à Presidência sobre avotação de
requerimento de urgência urgentíssima para apre
ciação de. projeto de lei sobre correção da tabela
do Imposto de Renda Pessoa Física:....... ....... ...... 14086

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Geddel Vieira Lima................. 14087

lJs",ram da palavra pela ordem oS Srs. Depu-
tados BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS), ARNAL-
DO FARIA DE SÁ (PTB - SP).................. 14087

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Encer-
ramento da discussão............................................ 14087

Votação em segundo turno da Proposta de
Emenda à Constituição nº 228, de 2004. 14087

Usaram da palavra para orientação das res
pectivasbancadas os Srs. Deputados SARNEY
FILHO (PV- MA), RENATO CASAGRANDE (PSB
- ES), B.sA (PPS - PI), REINALDO BETÃO (BJo
co/PL - RJ), WALTER FELDMAN(PSDB - SP), JO
SUÉ BENGTSON(PTB- PA), ZONTA (PP - SC),
EUSEURESENDE (PFL - MG), OSMAR SERRA
GUO (PMDB - PR), RENILDO CALHEIROS (PCdoB
- PE), SEVERIANO ALVES (PDT - BA), ELIMAR
MÁXIMO DAMASCENO (PRONA - SP), PASTOR
AMARILDO (PSC - TO), LUIZ SÉRGIO (PT - RJ),
BETO ALI3UQUERQUE (PSB - AS). 14087

PRESIDENTE (João PauloCunha) - Anúncio
do acompanhamento pelo Presidente da Casa da
apresentMão do documentário Contos da Resis
tência, da TV Câmarà" sobre o transcurso do 40º
aniversário do golpe militar de 1964...... 14088

JAIR BOLSONARO (PTB - RJ. Pela ordem)
- Demonstração de parcialidade da Presidência em
relação aos fatos sobre o regime militar... 14088

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Jair Bolsonaro........... ....... ....... 14088

RENATO CASAGRANDE (PSB - ES. Como
Líder) - Transcurso do 40º aniversário do golpe
militar de 1964 ;.... 14089

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. Como
Líder) - Réplica à manifestação do Presidente
Nacional do PT, José Genoíno, sobre a existência
de articulação organizada contra o Governo Luiz
Inácio Lula da Silva. Empenho da bancada do PFL
na instauração de CPI para aprofundamento do
envolvimento do ex-Assessor de Assuntos Parla
mentares da Presidência da República Waldomiro
Diniz em i1icitudes ~........................ 14089

IBRAHIM ABI-ACKEL (PP - MG. Pela or
dem) - Constituição, pelo. Presidente da Repúbli
ca, em dezembro de 2003,decolllissão destina
da à averiguação da conveniência da compra de
aviões militares para a defesa do territórío brasi
leiro. Contrariedade à troca dos aviões brasileiros
adquiridos nos últimos 20 anos por aetonaves de
tecnologia desconhecida, haja vista a excelência
do trabalho reali~ado pelaEMI3RAER, com aco
laboração de empresa israélense, de manutenção
dos aparelhos ,............ 14090

JACKSON BARRETO (PTB - SE. Pela ordem)
- Transcurso do 40º aniversário do golpe militar de
1964. Matéria do jornal OGlobo sobre o lançamen
to, pela TV Câmara, do documentário Contos da
Resistência ;.... 14091

ALICE PORTUGAL (PCdoS - BA.Pela or
dem) - Transcurso do 40º aniversário do golpe mi
litar de 1964. Reflexos da redução do crescimento
industrial da Bahia no aumento do desemprego na
Região Metropolitana de Salvador.................... ..... 14093

REINALDO BETÃO (Bloco/PL-HJ. Pela
ordem) - Apoio ao Projeto de Reestruturação do
Departamento de Taquiwafia, Hevisãqe Reda
ção da Casa. Anúncio do transcurso do Dia do
Taquígrafo......... 14095

NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Pela órdem)
- Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre li
mitação do número de Vereadores dosfYIunicípios
brasileiros. Necessidade dó consensoentte as li
deranças partidárias para urgente inclusão na pauta
de proposição sobre o tema. 14095

HENRIQUE FONTANA (PT - AS. Pela or
dem) - Apresentação, pelo Governo Luiz Inácio
Lula da Silva, de proposta de reajuste nos ven
cimentos dos servidores públicos federais. Com
pro~isso ?o.Governo petista de recuperação do
serviço publico................................. 14096

NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Pela ordem)
- Contrariedade à instalação, pela Casa, de Co-
missão Especial destinada ao exame da proposta
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de emenda à Constituição sobre a composição das
Câmaras Municipais. 14096

BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela or
dem) - Tentativa de desestabilização do Governo
Luiz Inácio Lula da Silva pelo Subprocurador-Geral
da República José Roberto Santoro. Conveniência
de afastamento do Subprocurador do cargo. ........ 14096

ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela ordem)
-Investigação de ações do Subprocurador-Geral da
República José Roberto Santoro contra o Governo
Luiz Inácio Lula da Silva. Parcialidade do Procurador
Marcelo Serra Azul, demonstrada nas acusações
contra o Presidente da Caixa Econômica Federal,
Jorge Mattoso. 14097

REGINALDO LOPES (PT - MG. Pela ordem)
-- Aprovação, pela Comissão de Agricultura, Pecu
ária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da
Casa, do projeto de lei de autoria do orador sobre
obrigatoriedade de informação aos produtores de
leite, pelas empresas de laticínios, do preço do pro-
duto no início de cada mês......... 14097

EDUARDOVALVERDE (PT -RO. Pela ordem)
- Defesa de criação de mecanismos de controle ex
terno do Ministério Público Federal diante do com
portamento do Subprocurador-Geral da República
José Roberto Santoro, em gravação divulgada pela
TV Globo. Realização da 3ª Conferência da Ama
zônia, em Porto Velho, Estado de Rondônia. Visita
de Parlamentares à Embaixada da Palestina para
demonstração de solidariedade contra o assassi-
nato do líder Ahmed Yassin. 14098

LEODEGARTISCOSKI (PP - SC. Pela ordem)
- Equívoco das previsões de institutos de meteoro
logia do País acerca dos efeitos do ciclone Catarina,
no Estado de Santa Catarina. Conseqüências do
fenômeno na região............................................... 14098

JOÃO MENDES DE JESUS (Bloco/PSL - RJ.
Pela ordem) - Criação, na Comissão de Turismo e
Desporto de Subcomissão Especial para análise de
linhas de financiamento pa"ra o turismo. Importância
do setor para o desenvolvimento do País. Presença
na Comissão do Presidente do Comitê Olímpico
Brasileiro, Arthur Nuzman...................................... 14100

JÚLIO LOPES (PP ~ RJ. Pela ordem) - Apre
sentação de projetos de lei sobre majoração da pena
de criminosos qualificados em artes marciais e ins-
talação de recifes artificiais no litoral brasileiro...... 14100

LUIZ COUTO (PT -PB. Pelaordem)-Apresen
tação de projeto de lei sobre utilização de programas
de computador em escolas públicas. Denúncia da Co
ordenação Estadual da Pastoral Carcerária da Paraíba
de prática de tortura em presídios do Estado. ........ ..... 14100

Usou da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, o Sr. Deputado NELSON BORNIER
(pMDB - RJ)................................................... 14101

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encer-
ramento da votação. 14101

Aprovação da proposta de emenda à Cons-
tituição, em segundo turno ! ..

Dispensada a votação da redação final .
Encaminhamento da matéria ao Senado

Federal. ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação
e aprovação de requerimento de urgência, nos ter
mos do art. 155 do Regimento Interno, para apre
ciação do Projeto de Lei nº 935, de 2003, sobre a
anistia de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral
nas eleições de 2002 ..

ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ.Pela
ordem) - Repúdio à conduta do Subprocurador-Ge
ral da República José Roberto Santoro em gravação
divulgada pela TV Globo ..

ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(PFL - BA. Pela ordem) - Defesa de equiparação
do salário mínimo a 100 dólares ..

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados FÁTIMA BEZERRA (PT
- RN), JOÃO CASTELO (PSDB - MA) .

RAIMUNDO SANTOS (Bloco/PL - PA. Pela
ordem) - Concessão ao Banco da Amazônia S/A
do prêmio internacional Pop Ecologia 2003, pela
realização de campanhas de combate ao lixo fluvial
em embarcações da região amazônica .

JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Pela ordem)
- Solidariedade ao Deputado Antonio Carlos Biscaia
por pronunciamento sobre a desvinculação entre a
conduta improba do Subprocurador da República
José Roberto Santoro e a integridade institucional
do Ministério Público. Inoperância das CPls de inves
tigação de irregularidades no setor de combustíveis
e da ação de grupos de extermínio na apuração de
assassinatos ..

LEANDRO VILELA (PMDB - GO. Pela or
dem) - Registro de voto. Realização de feira de
máquinas agrícolas no Município de Rio Verde,
Estado de Goiás ..

MAURO LOPES (PMDB - MG. Pela ordem)
- Registro de voto. Precariedade da malha rodovi-
ária no País ..

ADELOR VIEIRA (PMDB - SC. Pela ordem)
- Reunião das bancadas dos Estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul para discussão dos
prejuízos causados pelo Ciclone Catarina ..

VICENTE CASCION E (PTB - SP Pela ordem)
- Desconfiança do orador em relação à atuação do
Subprocurador da República José Roberto Santoro por
ocasião da publicidade do caso Waldomiro Diniz. ...

JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PFL - BA Pela
ordem) - Apresentação de proposição. Acerto da
criação da Comissão Especial para exame da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 353, de 2001 ,
sobre a redefinição da composição de Câmaras
Municipais. Exigüidade do prazo de adequação de
leis orgânicas municipais à decisão do Supremo

14101

14106

14106

14107

14107

14107

14108

14108

14108

14109

14109

14109

14109
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Tribunal Federal sobre o tema para as próximas
eleições municipais................................................ 14110

V - Encerramento

COMISSÕES

3 - PARECERES - Proposta de Emenda à
Constituição nº 71-AJ03; Projetos de Lei nºs 2349
AJ03 e 2852-AJ03; Projeto de Decreto Legislativo
nº 1141-AJ04............ 14139

SEÇÃO 11

4 - ATOS DO PRESIDENTE
Exonerar: Alessandro Montalvão da Silva,

Alexandre Gomes Barreto, Maria Ferreira di Santos,
Walter Natalino Sorrentino............. 14145

Nomear: Cíntia Yaeko Ikeda, Dário Que
rino Nery Filho, Jairo Fernandes do Couto Mo
reira Júnior, Manoelito Barbosa da Silva, Valéria
Mascarenhas Guerra Curvina, Walter Natalino

Sorrentino ,..................................... 14145

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

SUPLEMENTO

Resoluções nºs 22 e 23, de 2004, sairão
publicadas em suplemento a este Diário.
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Ata da 39ª Sessão, em 31 de n1arço de 2004
Presidência dos Srs. João Paulo Cunha, Presidente,

inocêncio Oliveira, 19 Vice-Presidente

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SRS.:

Inocêncio Ol~veira - Luiz Piauhy!ino - Geddel Vieira
Lima -- Nilton Capixaba -- Ciro Nogueira - Gonzaga Patrio
ta - Wilson Santos - Confúcio Moura - João Caldas.

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
AL.MI R SÁ PL PUPSL
LUCIANO CASTRO PL PL./PSL
MARiA HEL.ENA PPS
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PL PUPSL
DAVI ALCOLUMBRE PDT
DR. BENEDITO DiAS PP
EDUARDO SEABRA PT8
JANETE CAPIBER!BE PSB
VALDENOH GUEDES PSC
Total de Amapá: 7

PARÁ

ASDRUBAL BENTES PMDB
JADER BARBALHO PMD8
JOSÉ PRiANTE PMD8
JOSUÉ BENGTSON PTB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PL PLlPSL
VIC PIRES FRANCO PFL.
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENAlDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 13

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
CARLOS SOUZA PL PLlPSL
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO M!CHILES PL PUPSL
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELiNO PFL
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazol1las: 7'

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
HAMILTON CASARA PSB
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL PLlPSL
Total de Rondônia: 6

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO TOTA PL PL/PSL
NILSON MOURÃO PT
RONIVOf\J SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 5

TOCANTINS

DARCI COELHO PP
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
MAURíCIO RABELO PL PUPSL
PASTOR AMARILDO PSC
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PSC
GASTÃO VIEIRA PMOB
LUCIANO L.EITOA PSB
NICE LOBÃO PFl
PAULO MARINHO PL PL./PSL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMOB
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIFlA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PP
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 13

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL PUPSL
ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAiA PSOB
BISMARCK MAIA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOAO ALFREDO PT

.~~~--._---------.-----_...,._-------,-------
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JOSÉ L1NHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDS
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB
MARCELO TEIXEIRA PMDB
MAURO BENEVIDES PMDB
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
ROBERTO PESSOA PL PUPSL
ROMMEL FEIJÓ·PTB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDS
Total de Ceará: 18

PIAuí

ÁTILA LIRA PSDB
B.SÁPPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB
PROMOTOR AFONSO GIL PDT
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
LAVOISIER MAIA PSB
MÚCIOSÁPSB
NÉLlO DIAS PP
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PL PUPSL
LUIZ COUTO PT
PHILEMON RODRIGUES PTB
WELLlNGTON ROBERTO PL PUPSL
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
JORGE GOMES PSB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
OSVALDO COELHO PFL
PASTOR FRANCISCO OlíMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
PEDRO CORRÊA PP
RAUL JUNGMANN PPS

RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JURANDIR BOlA PSB
LUIZ DANTAS PTB
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP .
HELENO SILVA PL PUPSL
JACKSON BARRETO PTB
JORGE ALBERTO PMDB
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
EDSON DUARTE PV
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PFL
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO LEÃO PL PUPSL
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
REGINALDO GERMANO PP
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELlNDA NOVAES PFL
Total de Bahia: 29
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MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL PUPSL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PMDB
Total de Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PP
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PL PUPSL
ANDRÉ LUIZ PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
CARLOS NADER PFL
CARLOS RODRIGUES PL PUPSL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
DELEY PV
DR. HELENO PP
EDSON EZEQUIEL PMDB
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
ELAIN E COSTA PTB
FERNANDO GABEIRA S.PART.
FRANCISCO DORNELLES PP
ITAMAR SERPA PSDB
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdeB
JOÃO MENDES DE JESUS PSL PUPSL
JORGE BITIAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTAL PMDB
JUíZA DENISE FROSSARD PSDB
LAURA CARNEIRO PFL
LEONARDO PICCIANI PMDB
LUIZ SÉRGIO PT
MARIA LUCIA PMDB
MIRO TEIXEIRA PDT
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
REINALDO BETÃO PL PUPSL
RENATO COZZOLlNO PSC
ROBERTO JEFFERSON PTB
RODRIGO MAIA PFL
SANDRO MATOS PTB
SIMÃO SESSIM PP
Total de Rio de Janeiro: 40

EspíRITO SANTO
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ANDERSON ADAUTO PL PUPSL
ARACELY DE PAULA PL PLlPSL
ATHOS AVELlNO PPS
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CABO JÚLIO PSC
CARLOS MELLES PFL
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PFL
DR. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDMAR MOREIRA PL PUPSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
EUSEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
iBRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAíAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
,JAIME MARTINS PL PUPSL
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOAO PAULO GOMES DA SILVA PL PUPSL
JOSÉ MILlTÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL PUPSL
JÚLIO DELGADO PPS
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
LlNCOLN PORTELA PL PUPSL
MP.RCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCiO REINALDO MOREIRA PP
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL PUPSL
MÁRIO HERINGER PDT
MAURO LOPES PMDB
ODAIR PT
OSMÂN!O PEREIRA PTB
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
REGiNALDO LOPES PT
FlOBERTO BRANT PFL
ROMEL AN1ZIO PP
ROfvlEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdeB
SILAS BRASILEIRO PMDB
ViRGíLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLl PSDB
Total de Minas Gerais: 46

FEU ROSA PP
IRINY LOPES PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
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PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
AIRTON ROVEDA PMDB

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PTB
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
MANINHA PT
SIGMARINGA SEIXAS PT
TADEU FILlPPELLI PMDB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 6

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
TETÉ BEZERRA PMDB
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
WELlNTON FAGUNDES PL PUPSL
Total de Mato G.rosso: 7

MATO GROSSO DO SUL

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

GOIÁS

BARBOSA NETO PSB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMDB
LEONARDO VILELA PP
LUIZ BITTENCOURT PMDB
NEYDE APARECIDA PT
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDRO MABEL PL PUPSL
SERGIO CAIADO PP
VILMAR ROCHAPFL
Total de Goiás: 14

SÃO PAULO WALTER FELDMAN PSDB
ZARATTINI PT

ALBERTO GOLDMAN PSDB ZULAIÊ COBRA PSDB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB Total de São Paulo: 55
AMAURI ROBLEDO GASQUES PL PUPSL
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
CELSO RUSSOMANNO PP
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DA. EVILÁSIO PSB
DA. HÉLIO PDr
DA. PINOTII PFL
DURVAL ORLATO PT
EDNA MACEDO PTB
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
IARA BERNARDI PT
I[DEU ARAUJO PP
IVAN VALENTEPT
JAMIL MURAD PCdoB
JEFFERSON CAMPOS PMDB
JOÃO BATISTA PFL
JOSÉ MENTOR PT
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PFL
MARIÂNGELA DUARTE PT
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PL PLlPSL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON UMAPTB
ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULO KOBAYASHI PSDB
PAULO LIMA PMDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PP
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
RUBINELLI PT
SALVADOR ZIMBALDI PTB
TELMA DE SOUZA PT
VADÃO GOMES PP
VALDEMAR COSTA NETO PL PUPSL
VANDERLEI ASSIS PP
VICENTE CASCIONE PTB
VICENTINHO PT
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ALEX CANZIANI PTB
ANDRÉ ZACHAROW PP
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
OILCEU SPERAFICO PP
DR. ROSINHA PT
DRA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GIACOBO PL PUPSL
GUSTAVO FRUET PMDB
HERMES PARCIANELLO PMDB
JOSÉ BORBA PMDB
MAX ROSENMANN PMDB
MOACIR MICHELETTO PM08
NELSON MEURER PP
ooíLlO BALBINOTTI PMDB
OLIVEIRA FILHO PL PLlPSL
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 22

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
GERVÁSIOSILVA PFL
IVAN RANZOLlN PP
JOÃO MATOS PMDB
LEODEGAR TISCOSKI PP
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
SERAFIM VENZON PSDB
VIGNATII PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ARY VANAZZI PT
AUGUSTO NARDES PP
BETa ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCíSIO PERONDI PMDB
ELlSEU PADILHA PMOB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT

JOSÉ IVO SARTORI PMDB
JÚLIO REDECKER PSDB
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENRO S.PART.
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
NELSON PROENÇA PPS
ORLANDO DESCONS! PT
PASTOR REINALDO PT8
PAULO GOUVÊA PL PUPSL
PAULO PIMENll\ PT
POMPEO DE MATTOS PDr
TARCISIO ZIMMERMANN PT
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 26

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
lista de presença registra na Casa o comparecimento
de 405 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. JOÃO CALDAS, 4º Suplente de Secre
tário, servindo como 2° Secretário, procede à leitura
da ata da sessão antecedente, a qual é, sem obser
vações, aprovada.

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

O SR. GONZAGA PATRIOTA, 1º Suplente de
Secretário, servindo como 1° Secretário, procede à
leitura do seguinte

111- EXPEDIENTE

Aviso nº 155/2004/CGU-PR

8 de março de 2004

A sua Excelência o Senhor'
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Mesa Diretora da Câmara dos Depu
tados
70160-900 - Brasília - DF
Assunto: Relatório de Auditoria Especial do Município
de Mucuri/BA.

Senhor Deputado,
Cumprimentando-o, encaminho a Vossa Exce

lência, para conhecimento e eventuais consultas pelos
membros dessa Casa, o Relatório de Auditoria Especial
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do Município de MucurilBA, concernente aos trabalhos
realizados pela controladoria-Geral da união com o
objetivo de verificar, sob a ótica do controle interno, a
aplicação de recursos federais naquele município.

Devo ressaltar que os Relatórios da espécie, de
caráter apenas preliminar, são destinados, em princí
pio, aos órgãos da Administração.Federal gestores dos
programas de governo fiscalizados, com as devidas
recomendações, bem como ao Tribunal. de Contas da
União; e, de acordo comoseventos apurados,também
a instituições como a Câmara Municipal, o Tribunal de
Contasdo Estado OU dos Municípios, o Ministério PÚ
blico Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público do
Estado-membro, a Advocacia (Seral da União, para as
providências cabíveis no· âmbito de suas respectivas
atribuições.

Atenciosamente, ~WaldirPires, Ministro.de Es
tado do Controle e. da Transparência.

PRESfDÊNC:~IADAREPÚBLICA
Controladoria-Geral da União

Secretaria Federal de Controle Interno

- AUDITORIA ESPECIAL-

Recursos Federais Repassados ao Mu
nicípio de MUCURI/BA

Presidência da República
Controladoria-Geral da União

Secretaria Federal de Controle Interno

RELATÓRIO DE AÇÃO DE CONTROLE
NQ 00190.000150/2003-84

MUNiCípIO DE MUCURI-BA

1. Introdução

1.1. Trata este Relatório do resultado das análi
ses realizadas em relação às denúncias apresentadas
por moradores do município de Mucuri-BA, as quais
deram origem aos Processos nQs 00190.000150/2003
84 e 00190.000919/2003-64.

1.2. As denúncias em questão foram encami
nhadas à Controladoria-Geral da União -CGU, prin
cipalmente por meio da Presidência da Comissão de
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e a sua
averiguação, em muitos dos itens apresentados, ex
trapola as competências institucionais desta CGU. Tais
referências, que citam. ocorrências eventuais de atos
relacionados a "Homicídios", "Tortura, "Perseguição
Política", "Prisão Arbitraria" e "Abuso de Autoridade",
deverão ser tratadas em outras áreas da Administra
ção Pública, sendo pertinentes à atuação, entre outros
órgãos, do Ministério Público da União, da Secretaria

da Receita Federal e do Ministério da Justiça, por meio
da Polícia Federal.

1.3. Por outro lado, no que diz respeito aos itens
relacionados a "Corrupção" "Desvio de Verbas PÚ
blicas", "Obras Públicas Superfaturadas", "Licitação
Fraudulenta", "Empresas Fantasmas" e "Improbidade
Administrativa" tambémdenunciadps à CGU, informa
mos que esses assuntos foram objetos dos nossos
trabalhos.

1.4. Dessa forma, para efeito de orientação e de
limitação de escopo e abrangência da ação de contro
le desenvolvida para a abordagem aos .assuntos em
referência, convém esclarecer que nossa atuação se
restringiu à aplicação dos recursos públicos federais,
o que tomou matéria alheia à nossa alçada o contex
to em que se situem os atos e fatos de gestão relati
vos aos recursos públicos municipais e estaduais. Tal
orientação, que ainda não é bem entendida pela grande
maioria dos cidadãos que encaminham denúncias, não
nos permite adentrar aspectos .intrínsecos a esferas de
poder e administração externas ao nível federal.

1.5. A equipe designada para realização dos traba
lhos foicomposta por servidores da Secretaria Federal
de Controle interno e da Controladoria-.Geral da União
no Estado da Bahia. Além disso, participaram alguns
servidores do Departamento da Polícia Federal e da
Secretaria da Receita Federal. Finalmente,contamos
com a colaboração da Ceplac na disponibilizaÇão de
veículos e motoristas.

1.6. De forma geral, nosso traba~hofoi conduzido
no sentido de examinar, nos processos analisados, as
denúncias apresentadas e, percebendo os seus deta
lhes, procurar agrupá·las de forma a consolidar itens
com focos assemelhados. Assim, conseguimos orga
nizar um roteiro que contivesse informações básicas
sobre as áreas/programas que seriam, obrigatoria
mente, objeto deoossas análises, Conseqüentemen
te estariam, assimagrupa,das todas as denúncias em
relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
- FUNDEF, por exemplo. Da mesma forma, todas as
citações referentes ao Piso de Atenção Básica - PAB,
estariam também consolidadas. Assim, todas as de
núncias esparsas, referentes a cada um dosprogra
mas/ações federais envolvidos, estariam identificadas,
relacionadas, agrupadas e seriam objeto de análises
e conclusões.

1.7. Inicialmente, foi estabelecido o período de
janeiro/2000 a julho/2003 como escopo dos trabalhos.
Entretanto, tomando por base as informações dos atu
ais administradores, de que a documentação relativa
ao último ano da administração municipal anterior não
estava disponível para as consultas que precisaríamos
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fazer para a formação de juízo e a emissão de opinião
sobre aquele exercício, optamos por focalizar nossas
ações a partir de janeiro/2001. Mesmo assim, quando
possível, realizamos análises sobre a documentação
encontrada relativamente ao exercicio de 2000.

1.8. A partir dessas premissas básicas, nosso
trabalho procurou encadear quando possível, por pro
grama/ação, os seguintes itens:

1.8.1. descrição do programa/ação a que estejam
relacionadas as denúncias apresentadas;

1.8.2. apresentação de demonstrativos que infor
mem os recursos repassados pelo Governo Federal
para cada uma das ações/programas em análise (fon
tes) e, da mesma forma, o contraponto da aplicação
dos mesmos, isto é, o quadro de uso dos Recursos
federais;

1.8.3. as denúncias, tal como foram, literalmente,
apresentadas;

1.8.4. a sintese das mesmas;
1.8.5. a descrição do(s) procedimento(s)

utilizado(s) para verificação da pertinência ou não da
denúncia;

1.8.6. a(s) constatação(ões) resultante(s) dos
testes/procedimentos adotados para validação ou re
jeição da denúncia;

1.8.7. suporte/evidência da constatação;
1.8.8. conclusão sobre a pertinência ou não da

denúncia;
1.8.9. quantificação dos prejuízos ao Erário, quan

do possível; e

2. Da Roteirização

2.1. - Organização dos trabalhos
2.1.1 . Considerando todos os argumentos apre

sentados no Capitulo anterior, demos seqüência aos
trabalhos. Registramos, como material de referência
a ser trabalhado para a verificação da pertinência ou
não das denúncias e para a identificação dos fatos que
deram origem às eventuais impropriedades/irregularida
des, as informações que versaram sobre a possível má
aplicação dos recursos públicos federais, notadamente
relacionados com recursos do Fundef, PNAE, PODE,
Bolsa Escola, PAB, PSF e Farmácia Básica.

2.1.2. Já no município de Mucuri, no dia 29-9
2003 - durante três horas e meia, realizamos reunião
com os cidadãos que têm a.presentado denúncias
recorrentes sobre eventuais irregularidades na admi
nistração do município e que, em síntese, formam um
grupo de pessoas indignadas com os acontecimentos
denunciados. Entre as questões principais apresen
tadas pela coordenação desta ação de controle aos
participantes da reunião, esteve a apresentação c1a
rados objetivos dos nossos trabalhos, esclarecendo

nossa área de atuação e competências legais. Deixa
mos bastante claro para os denunciantes que o limite
de nossa atuação se circunscreve à aplicação dos re
cursos públicos federais e que, ações que extrapolem
essa área seriam ou poderiam ser entendidas como
manifestação de intromissão em questões externas ao
nosso dever e poder.

2.1.3. Com base nessa principal questão e, ainda,
na busca de um melhor direcionamento dos trabalhos,
solicitamos que nos fossem oferecidas informações
mais detalhadas e sólidas que possibilitassem a oti
mização dos recursos alocados para a verificação da
procedência (ou não) das denúncias apresentadas.

2.1.4. Tais procedimentos geraram resultados
positivos em relação aos seguintes aspectos:

2.1.4.1. orientação tecno-pedagógica a respei
to do assunto. Nossa equipe conversou demorada e
exaustivamente com os denunciantes, esclarecendo
o limite de nossa atuação, de forma a facilitar-lhes
o entendimento quanto ao fato de que nem todas as
denuncias apresentadas seriam tratadas com profun
didade pela nossa equipe. Foi-lhes explicado o papel
da Controladoria-Geral da União, da Secretaria Federal
de Controle Interno, do Ministério Público Federal, do
Tribunal de Contas da União, dos Estados e dos Mu
nicípios, da Secretaria da Receita Federal e da Polícia
Federal. Abordamos, também, as dificuldades legais
para a intromissão em áreas de atuação alheias e so
bre o conflito de competências em relação a alguns
pontos de investigação.

2.1 .4.2. As informações apresentadas por nossa
equipe se prestaram objetivamente para que muitas
das expectativas do grupo fossem cotejadas com a
realidade e para que não viessem a se transformar,
em breve, numa grande frustração quando consta
tassem que vários pontos, para eles relevantes, não
tiveram tratamento aprofundado. Nesse momento,
nossa preocupação foi no sentido de adequar o con
texto vivenciado aos pontos de referência 'la atuação
do controle social. .

2.1.4.3. Dessa forma foram aconselhados a bus
car, para os assuntos relacionados aos recursos muni
cipais e estaduais, a atuação dos Tribunais de Contas
dos Municípios e do Estado da Bahia, além do Mi
nistério Público Estadual. Embora frustrados porque,
como confidenciaram a esta equipe, segundo eles o
Tribunal de Contas do Estado tem uma ação superfi
cial, entenderam que poderiam ser mais assertivos e
positivos se organizassem suas informações e as di
recionassem de forma mais específica às instituições
próprias em cada caso.

2.1.4.4. Conscientes da realidade que lhes foi des
cortinada, os denunciantes foram alertados sobre o papel
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de cada um quanto ao controle social, considerada a pre
missa de que, por maior estrutura que venha a tera CGU,
nunca poderemos estar, física e institucionalmente, em
cada um dos municípios desta nação. Alertamos sobre a
necessidade do redescobrimento da cidadania e da criação
e manutenção dos conselhos comunitários. Destacamos
a importância do papel dos cidadãos na atuação desses
conselhos e, por decorrência, de cada cOnselho na cons
trução positiva da administração municipal.

2.1.4.5. Houveuma exposição muito franca, ainda,
sobre aspectos operacionais dos.trabalhos realizados
por nós (CGU), notadamente quanto à necessidade da
busca·pela ótima alocação dos recursos (humanos e
materiais) para conseguirmos maior efetividade e efi
cácia na realização de nossa missão. Isso implica, na
necessidade de compreensão, por parte dos cidadãos,
de que uma denúncia mal fundamentada gera um es
forço imenso para, às vezes, não se conseguir chegar
a conclusões objetivas. Alocam-se vários componentes
econômicos ha busca da verdade que, em tese, deveria
estar por trás de cada denúncia e, por falta de clareza
e de informações precisas, todo o esforço, ou grande
parte dele, torna-se inútiL

De acordo com aEmenda Constitucional nº 14/96
no parágrafo 5º do art. 60, fica estabelecido que: '

"art. 60
§ 5Q Uma parcela não inferior a sessenta por cento

dos recursos de fundo referido no § 1Q será destinado
ao pagamento dos professores do ensino fundamental
em efetivo. exercício no magistério:'

Os recursos restantes, no máximo até 40% de
vem ser utilizados nas despesas referentes à m~nu
tenção do ensino fundamental, conforme estabelecido
no art. 70 da Lei nQ 9.394/96 - LDB.

3.1.2. Recursos do Fundef descentralizados ao
Município

No período de janeiro de 2001 a julho de 2003, a
Prefeitura Municipal de Mucuri - BA recebeu do Fundef
recursos conforme demonstrado a seguir:

Exercício Valores RS
2001 2.679.944,68
2002 3.221.277,96
2003 1.977.021,00
Total 7.878.243,64

Os recursos estão sendo movimentados na con
ta bancária nQ 58.021-X, agência 3754-0 do Banco do

Brasil S/A, aberta exclusivamente para movimentação
dos recursos do Fundef.

3.,1.3 - Denúncias sobre má aplicação de recursos
do Fundef

3.1.3.1. - Parcela dos 60%

3.1.3.1.1. Pagamento a menor do abono Fundef

a) Denúncia - O agente executivo municipal au
torizou o pagamento de R$151 ,00 (cento e cinqüenta
e um reais) aos professores, mas na prática, os pro
fessores recebem míseros R$50,00 (cinqüenta reais)
que mal dá para sobreviver. Na prestação de contas
paga-se R$151 ,00 de Fundef ao professor. No recibo
de pagamento dos professores vem R$50,00 de Fun
def. (folha 82 processo 00190.000150/2003-84).

b) Procedimentos -

• Análise da Lei nº 348/2001 ;
• Análise das folhas de pagamento dos funcioná·

rios do Ensino Fundamental relativas aos exercícios
de 2001 a 2003;

• Verificação da aplicação dos recursos do Fun
def à luz dos limites para pagamento de pessoal e de
custeio das atividades.

c) Constatação - Verificando as folhas de pa
gamentos dos servidores que recebem pelo Fundef,
constatamos que, contrariando o disposto na Lei Mu
nicipal nQ 348, de 22 de maio de 2001 -que determi
na o pagamento de um abcmo no valor de R$151,00
(cento e cinqüenta um reais) aos profissionais ligados
ao Fundef - o Municfpio tem pago valores diferentes,
à menor, daquele estabelecido. Nas folhas examina
das foram identificados alguns pagamentos no valor
de R$151 ,00 (cento e cinqüenta e um reais), outros
pagamentos no valor de R$100,00 (cem reais) e outros
no valor de R$50,00 (cinqüenta reais).

A bem da verdade, cabe esclarecer que faz par
te da referida l.ai a disposição de que o referido abono
seria pago até que fosse implementado o Plano de
Cargos e Vencimentos do Magistério Público. Nossas
pesquisas revelaram a existência de um documento
que faz referênciaa uma Lei Municipal Complementar
de nQ 9/03, datada de 25de junho de 20()3. Tal lei alte~
raria o anexo 11 da Lei Complementar nq 5/99 e daria
outras providências. A referida Lei Complementar nQ

5/99 é a que trata do Plano de Cargos eVencimentos
do Magistério Públíco, editada na gestão anterior. No
entanto, não nos foi apresentado qualquer documento
que comprovasse a sua efetiva publicação.

Em se considerando que a Lei Complementar nº
9/2003, teria sido de .fato seguido o processo conven
cionai e, conseqüentemente, aprovada e publícada, a
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prefeitura não se obrigaria, a partir de então, a pagar
o abono referido na Lei nº 348/2001 , considerando-se
os dispositivos dessa última. Entretanto, no período en
tre a data estabelecida para inicio de sua vigência (1 º
de março de 2001) e a edição da Lei Municipal Com
plementar que alteraria a Lei Complementar nº 5/99 o
abono seria moral e legalmente devido.

d) Suporte/evidência da constatação:

- análise dos extratos bancários no período de
janeiro de 2001 a julho de 2003;

- análise das folhas de pagamento relativas ao
período;

- estudo dos dispositivos legais que regulam a
matéria.

e) Conclusão - A aprovação, edição e publica
ção da Lei Municipal nº 348, de 22 de maio de 2001
(fls. 83 do Processo n° 150/03) obrigaria a prefeitura
municipal ao seu fiel cumprimento. Embora não estej2
claramente definida no texto da lei a periodicidade para
o pagamento desse abono, o fato de estar disposto no
seu art. 4º que "... os efeitos financeiros da presenle
lei retroagem a 1º de março do corrente ano e ficarão
autorizados e concedidos até a implantação do novo
Plano de Cargos, Carreira e Salários do Magistério

'Público Municipal", fixa uma periodicidade entendida
como mensal e, assim, obrigaria ao pagamento do
abono, de forma regular até a implantação do Plano
de Cargos Carreira e Salários do Magistério Público.
Assim, fica entendido que o Executivo local obriga-se
ao pagamento do referido abono. De fato, restou evi
denciado o não-pagamento do abono de R$151 ,00'a
todos os professores da rede pública municipal.

3.1.3.1.2 - Pagamento de Funcionários que não
trabalham

a) Denúncia 1 -"Funcionários que recebem sem
trabalhar, ou seja, ''fantasmas'' pagos supostamente
com verbas federais da educação. Anexo: Does., que
comprovam as nomeações dos "fantasmas" (folha 130
Processo nº00190.000150/2003-84).

Denúncia 2 -"Mas em Mucuri-BA esses recursos
(Fundef) são aplicados no ensino médio contrariar\ljo
o art. 70 da Lei Federal nº 9.394/96 (LOB). Vários pro
fessores e profissionais do ensino médio são bení3fi
dados com os recursos do Fundet:' (folha 87 Processo
nº00190.000150/2003-84)

Denúncia 3 "Na qualidade de cidadã, com o in
tuito de intervir na defesa do Patrimônio Público, venho
perante V. Exª apresentar a Relação de Funcionários
Irregulares da Educação pagos possivelmente com
verbas do Fundef".

Obs: Foi encaminhada à equipe, já em trabalho
de campo, carta apresentando "a relação de funcio
nários irregulares da educação pagos possivelmente
com verbas do Fundef", tal lista continha o nome de
23 (vinte e três) pessoas que eventualmente estariam
recebendo pagamentos com recursos Fundef.

b) Procedimentos

Foram analisadas as Folhas de Pagamento com
recursos do Fundef dos exercícios de 2001 , 2002 e dos
meses de janeiro a julho de 2003, as quais foram con
frontadas com as listas de servidores lotados na, rede
de ensino fundamental do Município em 2003.

O resultado do confronto foi avaliado em visita
ás escolas, por meio de entrevistas com as pessoas
tidas como beneficiárias de pagamentos feitos com re
cursos do Fundef, bem como com outros profissionais
dos estabelecimentos envolvidos para cruzamento das
informações prestadas.

c) Constatações

O Gestor do Fundef, no município, vem aplicando
indevidamente os recursos do Fundo na manutenção
de servidoresem atividades diversas daquelas deter
minadas pelo art. 2º da Lei nº 9.424/96 e o art. 70 da
Lei nº 9.394/96 (LOS). .

No que se refere a possíveis pagamentos irre
gulares feitos com recursos do Fundef a professores
e profissionais do Ensino Médio verificamos que no
mês de maio de 2002, foi efetuado o pagamento a 39
profissionais dessa categoria de ensino.

Verificamos, ainda, com recursos do Fund,~t o
pagamento indevido a servidores municipais de oetrEiS
categorias, tais como assessor, procurador, advogado,
chefe de gabinete do prefeito, além de servidores do
ensino pré-escolar.

Com relação a esse ponto verificamos o paga·
menta indevido em diversos meses de 2002, no total
de R$201.148,85 (duzentos e um mil, cento e quarenta
e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Quanto à denúncia de que o Sr. Renato Fernan
des Hibeiro, Digníssimo Delegado do Município" seria
mais um "fantasma" na folha de pagamentos da Se
cretaria de Educação, a resposta dada à Solicitação
de Auditoria nº Comp-17, foi a seguinte:

"Temos a informar que o senhor Renato
Fernandes Ribeiro, tem vínculo com esta ad
ministração a partir de 1º de março de 2003,
na divisão de coordenação e Instrutor para
palestras e orientações em todas as Escolas
Municipais a respeito de Drogas, Contraven
ções Penais, Segurança, sendo que os reclIr-

---- -~--_.~-_.__.~------~~-~~~~-
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sos com o seu pagamento são próprios do
município" (grifos nossos)

Tal informação destaca alguns pontos princípais,
quais sejam:

a) existem, de fato, os pagamentos feitos ao re
ferido servidor , embora não sejam custeados com
recursos do Fundef;

b) os pagamentos a ele feitos o são com recursos

próprios do município;

c) as atividades pelas quais o referido servidor

está sendo complementarmente remunerado nos pa

recem ser absolutamente pertinentes ao exercício da

sua própria função de Delegado, o que poderia fazer

crer que tais pagamentos por palestras eventuais se

riam inadeqüados.
Com relação à denúncia que cita nominalmente

a Professora Alcione Borges de Araújo como "fan
tasma" apadrinhado por políticos apuramos que:

• a referida senhora é professora P1, não con
cursada;

• foi contratada há pouco tempo e, apesar disso,
já passou pelas folhas de pagamento como vice-dire
tora e diretora;

• é filha da vereadora Maria das Graças Borges
de Araújo;

• Como diretora de escola tem, para auxiliá-Ia
nos afazeres comuns de uma direção, duas vice-di
retoras;

• Os registros de pagamento a esta pessoa com re
çurso Fundef vão até maio de 2003, não nos sendo pos
sível identificar pagamentos posteriores a este mês;

• Está cadastrada na Escola Castelo Encantado,
em Itabatã, atualmente recebendo como diretora, em
bora não tenha sido encontrada nas duas visitas que
fizemos a esse educandário com o objetivo de com
provar seu efetivo exercício.

De forma completa, trataremos, a seguir dos
casos apresentados à equipe como sendo relativos a
professores 'fantasmas'>' Considerando que adenún
cia apresentada envolve diversos tópicos, os mesmos
foram tratados de forma diferente, conforme tabela a
seguir, em que destacamos a denúncia, como foi apre
sentada, e a constatação sobre a mesma.

R$
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Fernandes Lo'ladQ na Folha de Eduçação L-:jvel de !'v2ucuri - nA COfis1a.t..ações anteriores des1.e

coano Coordenador Salário COTnO ponf:~

Pedagógico pago con-. ......erba Coordenador
do FUNDEF Pedagógico

J. 300.,.OOn-.e....s:i'l:is
}'-...'Iaria das
G .......d,ças BOll'gç:s
de Araújjo

A Icione Borges:
de ~~;raújo-

VeTeadora e-rn exercício
loil.a.da na Colha da educação
c"OUJO pro.fessoTa en'1. escoJa
do povoado de Belo Cruz.eiro.

p;rof'"eSSlo:ra da P"-':- Escola ...
recebe FtJNJ:>EF exercen.f.lo
cargo de dicc1.ora. de escola

Câanara. ::t'vlunicipa'

Escola. CilIlst.clo
Encantado situada· :no
bairro Gazinelândia
eTn I'taba:t:.ã~

De açordo COD'l" lista de
prof"es$or~spor escola f"orne:-cida
peJa Sec_ de Educação a
sell"V idora: 'está. em, e"te.-:cicio na
Esc_ "-t.lUR_ Virgilií<:> Teófilo...
ent:J;e'ta:n:'tO 'tal es-eoia não '1oi
visi-.:ada pela E,quip-e de· Audi1:oria

··n.ara confif"TTl.a'Cão da in:"Ornl:bÇão_
E Direlo.ra. na Esç_ !VIun~ Casc.elo
Enc:.a%JI'Ul!do (ensino pr~....escoJ.a,,..)
en.'Te'tant.O nas duas. visitas
realizadas ã escola ôiJI' .rnesr.n.a não
soe encon"trava_

o s.e..-vidQr estâ em exclt"Cfclio. na
Sec_ -de Educa.ção

Cont"o.-ine docu-rnentaç;ao
apresentada .:a rnesrn.a ,est&. em
exer-cic,io na Esc:. M.U::t1l~ Isrnar
-I.~eixeit""a Guedes (Ensi.....o
i·-undarnental)

Adn"loinistCU'li""'4
Sec,-etaria

de

Lotado :Il.:a. Secre~:ria Area AdO"Joinist.-ati......-a
.l\.dunicipaJ de 'Educação dQ; S.c:::c...-.c:t:.aria

.Municipal de
Educ::ac::ão

Lotada na. Secrewria A.rea
'IYIunicipal de Edueação_ da.

A.funicip.ul
Educação

Eduard .A.J«:>is
Ba::Jdi JIvIagaJhiic

Castorina
Santos de
1'Y'lato:s:

o servidor est.á em exerciclo na
Sc::c. de Educação

.A. S'elt""'V'~do:ra. esr.ã eP1l excrc.C:l.D na
Secretaria' de Educ-a'YâO'

Locado na. Secretaria ~a Adltninis'trat"iva
Jlvlunicipal de Educação da Seer-te_aria

l'vIunicipal de
Ed....cação

.Jorge Cecilia Lo'l:ado na Secret.aria A...e.a Ad~i"'is'C:ra:t.iva

Chatub .lvI.uTl.jcipal de Educação. da Secrer.aria
<diploma .loo4unicipal de
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de Sc;-,U.7.3 "Municipal de F.ducação da Secretaria Sec: de.EdlLtcação
(Cunhada da ""-'iunic:ipal de:
PreCeit<» Educação

.Jacqueline da
Silva Barbosa

J'v'Iargari.c:L:t. Lotad.oo na Secre'tall"':Ía Lc.tado na Secreb:l.ria
]lrt".oioreira Rocha. J\.ot:u:nic::j~alde Educaçiio l\JfLUJ'icipaJ de
{E~posa do Eduçação
Vereador
Edson JoCo<:kl
lvIaria. Angélica
Silveira de
Sou::2:a Nunes
""":aria
Ap-arêeida
.J"l>r~c

C ava}C::i:Irl"Lc

Lo'tado na Secretaria
.f\4a:ulIjcjpa.J de Educação

LO'lado na. secretaria
:l\I.Iunicipal de Educ:ação

l..oU!ldo n.a Sê'cre"t.ari.a
Jv.llUlnicipaJ de.
EduC3Cão
Lo't.ado na Secre1:.aria
fl.4un.icipal de
Educação

<:> servidor es1.â c;n:l.cxerc:.i-cio na
Sec~ de Ech:acação:.. no cargo de
"'V" ic e I:> ire-.:ora.

:AsêJ:'""V-idora está e:rn. exercicjQ na.
Secretaria. de Educaç-ão.

-Servidor· 1'-o1adc:> n.a Escola -....t.un~
.s.rnar Teixeira Guedes e c ......
exercicio na. Sec~ de Educação

lVIaria José de
Souza. unes

Renil~<>fl"

Oliveira San:tos

l_o'Cado na. Sccrc'laria
1Vf-unicipa.J de Educaçã.o

Lo-lado na Sec7'C:t:aria
:r-.tiunic:ipal de Edue-açâo

Lo:tado na Secret.aria:t
lVIunicipat de
Educacão
I_otado na SC'cre~aria

h-iunicipal de
Educação

SeT"Vidor lot.ado 'na Escola J'\wt.un_
Js ,"na I' Teixeira Guedes e CR1I

ex.crcicio naSec. de Educa.ção
o scrvi<!o.,f"' e"$'bi- ...e.wn e'Xer.clcjo na
SccrCC't,3riu de Educaç.30.
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Tània Griffo Lotado na Secretaria Lotado na Secretaria A servidora está em exercido na
Almeida Municipal de Educação Municipal de Secretaria de Educação.
Magalhães Educação
Zl::niivia Cunha Remunerado como vice - Reside na Vila da Pro[ da Esc. Estadual de Jaci
AJei:xo (recebe Diretora pelo estado mas não Bahia Sul, no Jardim Ferreira dos Santos, entretanto
sem trabalhar) exerce nenhuma funçào no Atlântico em Mu;;uri recebendo peJo FUNDEF.

município
Francisco Professor e Proprietário de Na academia de Assunto tratado em item
Charmont Academia particular de Karatê particular específico deste Relatório.
Moreira Araújo Karatê recebendo FUNDEF localizada em Mucuri-
Moreira BA.
Gilceia Pinto Pediu licença por 02 anos Não trabalha e não Nâo foi fornecida infonnação
Alves Guarino mas continua a recebendo reside em Mucuri-BA sobre a data do início da licença.

pelo FUNDEF A servidora esteve na folha do
FUNDEF, até ianeiro/2003.

Lt:nira Pediu licença por 01 ano mas Não trabaJha e nem Não foi fornecida informação
Escarabelly colltinua recebendo FUNDEF reside em Mucuri-BA sobre a data do inicio da licença.
Viana A servidora esteVe na folha do

FUNDEF, até fevereiro/2003.
LeJ1Y Graia Funcionária da Biblioteca Biblioteca Esc. Mun. Raul Gtazinelli
Lopes Municipal
Neide Lima Lotadas na Escola panicular Escola Adventista Verificamos na documentação da
Moraes e mais Adventísta colocadas na follia Escola Dep. Ana de Oliveira que
02 professoras da escola Ana de Oliveira a senhora Neide não é professora

para receberem pelo daquela escola e llem recebe pelo
FUNDEF FUNDEF. Quanto às demais não

foi possivel a veri ficação
considerando o não fomecimento
do nomes.

lve Adriana Mudou-se para Portugal e Portugal na Europa Não foi fornecida infonnação
Rodrigues continua recebendo o sobre a data saída. A sc.rvidoTa
Machado FUNDEF esteve na folha do FUNDEf, até

ianeiro/2003.
Samara Rocha Professora da Pré-Escola Pré-Escola Golfinho Professor em escola de ensino
Serqueira Golfinho em Mucuri-BA fundamental (LuiS Eduardo

Ma~alhães.

Sueli Souza Professora da Pré-Escola Pré-Escola Golfinho Professor em escola de ensino
Santos Golfinho em M ucuri-BA fundamental (Escola João

Carletti)

d) Suporte I evidência da coostatação:

• análise de documentos da execução das despesas realizadas com recursos do
FUNDEF. relativas ao período de janeiro de 2001 a julho de 2003;

• análise dos extratos bancários relativos ao mesmo período;
• confronto entre a movimentação bancári a e documentos comprobatórios das

despesas pertinentes;
• análise das respostas às Solicitações de Auditoria;
• visitas às escolas; e
• entrevistas com alunos, pais de alunos; professores e outros cidadãos

mucurienses
e) Conclusão: Quanto à denúncia sobre pagamento a funcionários

"fantasmas" verificamos que, analisada com relação aos recursos FUNDEF, a
mesma é procedente, uma vez que vários desses funcionários recebiam com
recursos para pagamento de atividades relacionadas ao ensino fundamental~no

--- --------~----- ~--~----
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entanto não estavam fisicamente desempenhando as
mesmas, lotados em outras unidades municipais.

Considerando que não nos foi dada a autorização
para questionar procedimentos administrativos relacio
nados a despesas custeadas com recursos municipais,
não conseguimos verificar se, eventualmente, tais in
divíduos desempenhavam qualquer trabalho pelo qual
pudessem ser remunerados.

Com relação à segunda denúncia, isto é, da que
trata do pagamento com recursos do Fundef a ser
vidores ern exercício em unidades do ensino médio,
verificamos a sua total procedência e, mais que isso,
constatamos, que os desvios identificados também se
confirmaram em relação a pagamentos feitos com recur
sos do Fundef aos servi,dores do ensino pré-escolar.

1) Prejuízo: Conforme já relatado, nesta questão
tiveram destinação imprópria e irregular, recursos do
Fundef novalor de R$201.148,85 (duzentos e um mil
cento e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centa
vos). As impropriedades/irregularidades se evidenciam
nos pagamentos de salários a pessoal alheio à finali
dade do Fundo.

3.1.3.1.3 - !Pagamento de Despesas não previstas
com recursos do programa

a) Denúncia "Suspeita-se que os atrasos (paga
mento de professores) são devidos ao desvio de Verbas
Federais do Fundef para realizar festas carnavalescas"
(folha 88 Processo nº 00190.000150/2003-84).

b) Procedimentos

• Verificaç~o das folhas de pagamento referentes
aos exercícios de 2001 a 2003;

• entrevistas com profissionais do ensino funda
mentai;

• verificaç~o dos gastos realizados à conta de
custeio, relativos aos exercícios de 2001 a julho de
2003;

• análise dos extratos bancários no mesmo perí
odo dos exercício de 2001 a 2003;

• análise das respostas às Solicitações de Au
ditoria;

• análise de documentos relativos a processos que
tramitam no Ministério Público do Estado da Bahia;

• análise de documentos relativos às contas do
município.

c) Constatação - A análise do Parecer Prévio
nº 684/02 do Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado da Bahia, destaca uma questão que merece
atenção. Trata-se de um registro feito pelo Conselhei
ro Paolo Marconi, responsável pela Relatoria do feito,
conforme transcrito a seguir:

"Convém registrar uma questão que esta
Relatoria considera de alia relevância e que
lamentavelmente somente agora é trazida ao
conhecimento deste Tribunal, quando provi
dências já deveriam ter sido adotadas para
o resguardo do cumprimento da lei e do inte
resse público.

É que consta do Relatório anual que o
Município celebrou contrato, sem Iicitação,com
a empresa Eliete S. Ferreira-pró Eventhus, no
total de R$2.578.000,00, que foi pago em par
celas distribuídas entre os meses de janeiro a
setembro de 2001 , com a implementação de
Programa denominado "Verão Mucuri 2001",
tendo por objeto a apresentação de artistas e
bandas musicais, incluindo a execução de toda
infraestrutura indispensável ao evento.

Diligenciado sobre o assunto, o prefeito
encaminhou, juntamente comas justificativas
janeiro, oprocesso administrativo nº 1/01, que
tratada inexigibilidade na do mês de licitação,
sem contudo constar as formalidades e requisi
tos legalmente exigidos, como também alRCE
questiona a habilitação da citada empresa
para promoção de eventos dessa natureza.
A despesa afigura-se de todoirrazoável, pois
ultrapassa a receita própria do município em
30,90%, que foi de R$1.969.328,22.

Por' esses motivos, determina-se a la
vratura de Termo de Ocorrência, para apura
ção e definição de responsabilidades". (grifos
nossos)

Tal registro, de inquestionável preocupação com
a moralidade dos atos dos gestores públicos, real
ça o assunto denunciado por cidadãos mucurienses.
Em função desses elementos alinhamos nossa ação,
procurando identificar a realização de despesas com
festas carnavalescas tendo como origem os cofres
públicos.

Verificamos que, de fato, têm sido realizadas, em
Mucuri, festas carnavalescas com recursos públicos.
Em 2001 saíram dos cofres da prefeitura recursos num
total de R$2.578.000,00 (dois milhões, quinhentos e
setenta e oito mil reais). Em 2002 e 2003, denunciados
como tendo sido de valores em tomo de 4 e 6 milhões
respectivamente, os valores efetivamente gastos nos
foram ocultados pelos gestores municipais pois, quan
do perguntados a respeito de tais despesas a resposta
dada foi a seguinte:

"... A exemplo do que estabelecem os
arts. 19 e 20 da Lei nº 10.180/2001 ,já foram re
passados a essa equipe os documentos com
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recursos federais, aos quais, não se enqua
dram as despesas com o Carnaval, que foram
feitas com recursos próprios.. :'

Considerando que os gestores municipais de Mu
curi têm se valido da realização dessas festas como
um pretexto para a realização de despesas elevadís
simas e irrazoáveis, e que, mesmo não tendo sido
custeadas com Recursos Federais, as operações tem
descortinado aspectos obscuros, procuramos relacio
nar alguns elementos que pretendem evidenciar um
cenário próprio para a investigação mais meticulosa
por parte da Receita Federal, do Ministério Público, do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
e das demais instituições governamentais que buscam
a moralidade na gestão da "coisa pública".

.. Os valores associados às despesas em ques
tão são elevadíssimos para um município com menos
de 30 mil habitantes;

.. O retorno de tais "investimentos" não se evi
dencia;

• Os pagamentos que, em tese, teriam sido feitos
a Eliete S. Ferreira Pro-eventhus, embora se repitam
nos exercícios de 2001,2002 e 2003, não foram decla
rados, em nenhum dos anos referidos, à Secretaria da
Receita Federal, evidenciando, no mínimo, uma ope
ração com sonegação fiscal. Não foram encontrados
registros, também, de declarações ao fisco, de paga
mentos eventuais ao senhor Cléo Ferreira, que apare
cia constantemente em Mucuri para tratar de assuntos
relacionados ao carnaval do município;

• Pesquisas nos bancos de dados oficiais per
mitiram concluir que não existe empresa cadastrada
no Ministério da Fazenda com os nomes Eliete Souza
Ferreira ou Pro-eventhus. Existe, sim, em Ubaitaba
- BA, empresa com o nome Pro Eventos Produções
e Publicidade, com o CNPJ 96.841.184/0001-91. Além
disso, existe outra empresa, dessa vez em Itabuna 
SA, denominada Usina Mix Produção e Administração
de Eventos Ltda., de cujo quadro societário participa
a senhora Eliete Souza Ferreira;

• A festa realizada em 2003, coincidiu e ocorreu
paralelamente a eventos como falta de merenda es
colar, atraso no pagamento dos professores, faltada
pagamento aos proprietários de veículos locados para
o transporte escolar, falta de medicamentos nos postos
de saúde e outros ainda, de igual importância, o que
induz a população a denunciar tais festividades como
sendo um "sumidouro de dinheiros públicos".

d) Suporte/evidência da constatação - Extratos
bancários dos meses de janeiro a dezembro de 2002
e dos meses de janeiro a julho de 2003, folhas de pa
gamento relativas ao mesmo período, documentos de
despesas relativas ao período 2002 132003;

e) Conclusão - As denúncias relativas a uso de
recursos do Fundef na realização de festas carnava
lescas não foram confirmadas, entretanto, de acordo
com as constatações apresentadas neste item, há
grande possibilidade de que os atrasos nos pagamen
tos dos professores e dos contratados para o serviço
de transporte escolar, a falta de merenda escolar e
de remédio nos postos de saúde tenham uma relação
direta com tais eventos. Por tratar de recursos muni··
cipais, caberá ao Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado da Bahia proceder a análise minuciosa dos
fatos aqui abordados.

3.1.3.1.4 - Atraso no pagamento aos professores

a) Denúncia: "Professores ganhando uma misé
ria e com salários atrasados há 2 (dois) meses" (folha
2 Processo nQ 00190.000919/2003-64. Denúncia sem
data, porém com referências a março de 2003).

b) Procedimento:

.. análise de documentos comprobatórios da exe
cução das despesas realizadas com recursos do Fun
def, relativas ao período de janeiro de 2001 a julho
de 2003,

• análise dos extratos bancários relativos ao mes
mo período;

" confronto entre a movimentação bancária e do
cumentos comprobatórios,

• entrevistas com professores e dirigentes de es-
colas do Ensino Fundamental,

• análise das Folhas de Pagamento;
• pesquisas nos processos do Fórum de Mucuri
c} Constatação: De janeiro de 2001 a julho de

2003, somente foi detectado atraso significativo com
relação ao pagamento do mês de fevereiro de 2003,
que foi processado aos poucos, isto é, em parcelas ao
longo dos meses subseqüentes. Tal fato foi confirmado
por depoimentos de vários professores.

Cabe destacar, entretanto, que na mudança de
gestão foi gerada uma situação-problema que até hoje
não está definitivamente resolvida. Pesquisas reali
zadas nos arquivos do Ministério Público de Mucuri
evidenciam que a Prefeitura desse Município não re
alizou apagamento dos Servidores Municipais, inclu
sive daqueles que recebem com recursos do Fundef,
relativamente ao mês de dezembro de 2000. A docu
mentação demonstra que até a conclusão dos nossos
trabalhos no município o referido pagamento ainda não
havia sido efetuado.

d) Suporte/evidência da constatação:

• Folhas de Pagamento da Prefeitura no período
examinado;
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• entrevistas com professores;
• pesquisas nos arquivos do Ministério Público.
e) Conclusão: A denúncia é pertinente no que

tange ao atraso de pagamento relativo ao mês de fe
vereiro de 2003. Destacamos também o fato de que o
salário de dezembro de 2000, até a data de encerra
mento deste trabalho, não havia sido efetivado.

3.1.3.2 - Parcela dos 40%

3.1.3.2.1 - Transporte escolar - Aquisição e Manu
tenção de veículos

a) Denúncia : "Aquisição de veículos escolares
para transporte de alunos do ensino fundamental da Zona
Rural nunca houve, bem como a manutenção desses ve
ículos com combustíveis, óleos lubrificantes, consertos,
revisões, reposição de peças, serviços mecânicos etc!'
(fls. 98 do Processo nº 00190.000150/2003-84).

b) Procedimento: análise de documentos com
probatórios da execução das despesas realizadas com
recursos do Fundef, relativas ao período de janeiro de
2001 a Julho de. 2003; análise dos extratos bancários
relativos ao mesmo período; confronto entre a movi
mentação bancári? e os documentos comprobatórios
de despesa; inspeções físicas para verificação da do
cumentação dosveícl,llos e dos motoristas e do estado
de conservação dos veículos; e oitiva do responsável
pelo setor de transporte escolar de Mucuri.

c) Constatação: Não há, no período analisado,
documentos de df3spesas nem movimentação ban
cária que se refirama.aquisições de veículos para o
transporte escolar com recursos do Fundef. A análise
da documentação f3xistente, no que se refere aos con
tratos de prestação de serviços, evidenciou a locação
de diversos veículos para transporte de estudantes
do Ensino Fundamental sendo os mesmos utilizados
tambémpelosalul!os dó EnsinoPré-escolar, conforme
confirmação in. loco nas f3scolas visitadas. Além disso,
ficou confirrnadaautil.ização indevidados veículos loca
dos com recursos do Fundef para transporte de alunos
do ensino médio e do terceiro grau, esses últimos em
deslocamento para municípios vizinhos.

Não foram encontrados, no período em análise,
documentos relacionados a despesas realizadas com
recursos. do Fundef na repos.ição de peças e serviços
mecânicos, revisões econsertos de viaturas.

Verifiçamos, ainda, que, durante os exercícios de
2001 e 2002, a Prefeitura Municipal realizou a contra
tação direta de veTculos, ônibus, veículos de passeio
e embarcação, com recursos do Fundef, para o trans
porte de alunos dá Zona Rural do Município, para cur
sarem o Ensino Fundamental em escolas localizadas
l1a Zona Urbana. Tais contratos em sua maioria foram
firmados com pessoas físicas. Ressaltamos o fato de

que não houve processo licitatório, para a contratação
dos mesmos, contrariando o disposto na Lei nº 8.666/93
e alterações posteriores.

Em 2001 foram firmados 118 contratos no mon
tante <;le R$320.279,40 (trezentos e vinte mil, duzen
tos e setenta e nove reais e quarenta centavos). Em
2002 foram firmados 53 contratos, nó montante de
R$125.504,92 (cento e setenta e cinco mil,quinhéntos
e quatro reais e noventa e dois centavos).

Observamos, que divf3rsos veículos locados à
Prefeitura Municipal para transporte de alunos, apesar
de preverem em cláusula espf3cífica qUe os mesmos
devem possuir seguro e conter todos os acessórios que
possibilitem a segi.Jrança no transporte de alunos os
locadores não re$peitam tais regras. Vf3rificamos que
os ônibus não possuem cinto de segurança.

Pelo menos um dos motoristas entrevistados não
tinha carteira de motorista com categoria que lhe permi
tisse conduzir veículo do porte de ônibus. Encaminhada
a relação de placas paraverificaÇão junto ao Denatran
constatamos que para46 dos veículos locados os loca
dores não são os proprietários dos re$pectivos veículos.
Conseqüentemente não há qualquer garantia ou pos
sibilidade de responsabilidade no que diz respeito, por
exemplo, em caso de·acidente de trânsito. Há, ainda,
evidências que alguns veícUlos tem placas clonadas
conforme levantamento efetuado a se·guir:

Pbea lnfanm\io DENATRAN Infol1llajJaao Ccnlnto LocaâDr

dd.ocatAt1

MQDOlM MatoHendlm~ VWKombi Arialar,dí ~e Jesus Machaoo

MTHJJ41 NãD ex~te veiculo Onibus GlIl\enIDer~i Paixâo Inicio

caoastOOl coll1 fIm placa

GHE111~ Nio exisle vdculo Fial'limio tucliucs de Oliveira

cadaiiralJa com tS~ placa

Na sua quase totalidade, os veículos locados não
estão perfeitamente adequados ao fim a que se des
tinam (transporte de alunos do Ensino Fundamental
- crianças). Tal afirmação se apoia entre outros, nos
seguintes fatos verificados nas inspeções feitas:

• falta de cintos de segurança;
• extintores descarregados;
• manutenção inadequada com relação à

suspensão;e
• pneus "carecas";
• lataria enferrujada;
• descargas despejando excesso de fumaça
Não conseguimos encontrar, em operação, alguns

dos veículos locados. Tal fato poderia induzir-nos a uma
conclusão precipitada no sentido da procedência da
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denúncia de que várias das locações seriam feitas com
base em contratos firmados para veículos inexistentes.
Prudentemente entendemos que somente a inspeção
de todos os veículos e o acompanhamento dos mes
mos em suas rotas de transporte apresentadas pela
prefeitura poderia nos dar a certeza de tal ocorrência.
Tal procedimento mostrou-se de operacionalização
muito complicada e arriscada, notadamente em se
considerando os períodos noturnos.

Apesar de quase todos os motoristas não porta
rem os documentos dos veículos, o que poderia for
necer dados fundamentais para o nosso trabalho, a
vistoria superficial feita por nossa equipe evidenciou
que vários deles são muito antigos, chegando alguns
a apresentar o aspecto de sucateados, tendo mais de
20 anos de uso, conforme a análise posterior proce
dida sobre os dados pertinentes obtidos nos órgãos
de trânsito.

Ressaltamos que, mesmo previsto em contrato,
não foi feita comprovação pela prefeitura de que estes
veículos estejam cobertos por qualquer tipo de seguro
além do obrigatório. Em oitiva, o responsável pelo setor
de Transporte Escolar afirma que não dispõe de qual
quer documento (quer seja origina! ou cópia) relacio
nado aos veículos, aos proprietários ou aos motoristas.
Informou, também, que não faz acompanhamento da
quantidade de quilômetros rodados efetivamente por
cada um dos veículos locados. Declarou que dispõe
unicamente de uma planilha com a quilometragem di
ária de cada rota.

Além disso, comparando os preços de comprai
venda dos veículos locados (valores médios obtidos
em pesquisa informal junto aos motoristas proprietários
desses veículos) com os valores mensais faturados,
constatamos que seria possível, na quase totalidade
dos casos adquirir tais veículos com os recursos em
pregados na locação durante 2 ou 3 meses apenas.

Constatamos, também, que a quase totalidade
dos contratos tem como locadores pessoas diversas
daquelas que constam nos registros dos órgãos de
trânsito como efetivo proprietários. Quadro com in
formações a esse respeito será apresentado no item
3.1.3.2.2 Locação de Veículos.

d) Suporte/evidência das constatações:

• Documentação apresentada em atendimento à
Solicitação de Auditoria nº 1, de 11-7-2003, recebida
pelo Senhor Robson Carlos Pereira Silva, Chefe de
Gabinete da Prefeitura Municipal;

• extratos bancários fornecido pela agência do
Banco do Brasil S/A, em Posto da Mata - BA;

• informações colhidas junto aos motoristas dos
veículos locados para o transporte escolar;

• entrevistas com professores, alunos e pais de
alunos;

• confronto entre os dados constantes dos con
tratos de locação dos veículos e os dados registrados
nos órgãos de trânsito.

e) Conclusão: Informação apoiada em fatos
reais. Denúncia procedente, considerando-se que,
de fato, não houve aquisição de veículos para trans
porte de alunos do Ensino Fundamental, moradores
da Zona Rural, com recursos do Fundef. Acrescente
se a esta informação o fato de que os valores pagos
pela locação dos veículos com o propósito de trans
portar alunos do ensino fundamental seriam, em dois
ou três meses apenas, suficientes para a aquisição
dos mesmos. Não existe qualquer controle sobre as
condições de funcionamento dos veículos ou sobre a
documentação dos mesmos e até mesmo dos moto
ristas ou proprietários.

Não houve, conseqüentemente, realização de
despesas com consertos, revisões, reposição de peças
e serviços mecânicos relativos a essas "não aquisições".
No que se refere ao elevado consumo de combustíveis
e óleos lubrificantes, a denúncia é procedente, e o as
sunto será tratado de forma mais abrangente em item
"Despesas excessivas com combustíveis"

3.1.3.2.2. Locação de veículos

a) Denúncia 1: "Os alunos que residem na Zona
Rural e estudam na Zona Urbana eram transportados
em veículos locados pela Prefeitura de Mucuri mas
estão sem estudar há 2 (dois) meses, correndo o risco
de "perderem" o ano letivo por falta de pagamento aos
proprietários dos veículos transportadores."

Denúncia 2: "Alguns desses veículos são sus
peitos de serem de pessoas proibidas por lei de terem
contratos com a Prefeitura de Mucuri. Dentre as pes
soas suspeitas existem vereadores, assessores de 1º
escalão e parentes do Prefeito:' (folha 98 Processo nº
00190.000150/2003-84).

b) Procedimentos:

• análise de documentos comprobatórios da
execução das despesas realizadas com recursos do
Fundef, relativas ao período de janeiro de .2001 a ju-
lho de 2003; "

• análise dos extratos bancários relativos ao
mesmo período;

• confronto entre a movimentação bancária e
documentos comprobatórios;

• entrevista com a Senhora Arlete Barbosa Saú
de Silva, Secretária de Educação;

--- ,--- -,---------'----
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• entrevista com o Senhor Afif Zeidan, responsável aos locadores dos veículos, prejudicou vários alunos,
pelo Departamento de Transporte Escolar e Assessor cabendo à prefeitura do Município a responsabilidade
Especial do Prefeito; pelos "prejuízos" causados aos mesmos (alunos).

• entrevistas com diretores escolares, alunos do Quanto à segunda denúncia, dando conta refe-
Ensino Fundamental e cidadãos de Mucuri - SA, na rente aos contratos que teriam como locadores pes-
tentativa de identificação do período a que se refere a soas impedidas legalmente de negociar com a prefei-
denúncia, o que não está definido na acusação; tura, nossas verificações não confirmaram tais ocor-

• análise de contratos de locação de prestação rências. Cabe lembrar, entretanto, que a interposição
de serviços de transporte escolar; de pessoas tem se confirmado como procedimento

• análise dos dados relativos aos veículos loca- usual em casos semelhantes. Conseqüentemente, o
dos, conforme base dos órgãos de trânsito. fato de não se encontrar contratos em nomes de ser-

e) COlllstatação: de acordo com o Termo de vidores do município não descarta a possibilidade de
Declaração colhido juntoao Senhor Afif Zeidan, res- que alguns ou vários desses veículos sejam, de fato,
ponsável peloDepartamento de Transporte Escolar do propriedades de pessoas impedidas de contratarem
Município, houve, defato, a paralisação no serviço de com órgãos públicos.
transporte escolar entre OS dias 27 de março de 2003 Destacamos, por oportuno, que a grande maioria
e 30 de maio do mesmo ano, correspondendo a um dos veículos contratados com o propósito de transporte
período de aproximadamente dois meses. Tal afirma- escolar, tem em seus registros nos órgãos de trânsito,
ção já havia sido feita por vários alunos, professores e a identificação de proprietários outros que não aqueles
moradores do Município.. Obviamente tal paralisação, que figuram como locadores nos contratos. Tal quadro,
que teria sido provocada pela falta de pagamentos surpreendente, é apresentado a seguir.
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o fato de não ter sido permitido o acesso desta
equipe aos dados relacionados às despesas realiza
das com recursos municipais impede que avancemos
sobre situaçôes como o contrato para locação de ve
ículos firmado entre a Prefeitura de Mucuri e a UNI
CON Construção e Urbanização Ltda., empresa de
Nanuque .- MG.

Somente para efeito de informação, convém des
tacar que esse contrato (com recursos municipais) foi
firmado no valor R$1.443.360,OO (um milhão, qua
trocentos e quarenta e três mil, trezentos e sessenta
reais) para locação de veículos durante o período de
24 meses, ao custo mensal de R$60.140,00 (ses
senta mil, cento e quarenta reais). Adicionalmente,
informamos que a planilha referente a esta locação
estabelece para a Secretaria de Educação o valor de
R$584.160,OO (quinhentos e oitenta e quatro mil, cen
to e sessenta reais) durante os 24 meses de locação.
Para a Secr€4:aria de Saúde é atribuída uma despesa
no biênio do valor de R$209.520,00 (duzentos e nove
mil, quinhentos e vinte reais).

Tal fato desperta atenção em função dos seguin
tes pontos principais:

• empresa de Nanuque - MG;
• empresa que atua no ramo de construção e

urbanização;
• locação de veículos no valor total de

R$1.443.360,OO; e
• existência de uma quantidade enorme de ou

tros contratos de locação de veículos com pessoas
físicas e jurídicas.

d) Suporte/evidência da constatação:

• Análise dos termos de contratos administrativos
de locação de veículos, firmados com a Prefeitura;

• declarações de servidores envolvidos com o
assunto em questão;

• entrevistas com moradores;
• pesquisas junto aos órgãos de trânsito.
e) Conclusão: A denúncia é procedente no que

se refere à efetiva interrupção no serviço de transporte
de alunos da Zona Rural para as respectivas unidades
escolares. É procedente, também, com relação aos
prejuízos não quantificáveis para os alunos atingidos
pela paralisação dos veículos locados. Com relação à
segunda denúncia, relacionada à eventual locação de
veículos tendo como locadores pessoas impedidas de
contratar com a prefeitura, não nos foi possível confirmar
a mesma, face ao fato de não ter sido verificada, com
recursos do Fundef, a ocorrência de qualquer contra
tação com pessoas declaradamente impedidas.

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

f) Prejuízo: Houve, sim, prejuízos aos alunos

que se utilizavam dos veículos locados pois as maté
rias apresentadas aos alunos que não dependiam do
transpol1e escolar, não foram repassadas aos alunos

da Zona Rural. Tal prejuízo, entretanto não é quantifi
cável, no momento, com parâmetros econômico-finan

ceiros. Por outro lado, considerando não haver sido

constatado qualquer pagamento relativo às locações
de veículos para transporte escolar com Recursos Fe

derais, relativamente ao período da paralisação, não

nos foi possível atribuir valores ao fato.
Acrescentamos, também, que não nos foi auto

rizada a consulta às bases de dados relativas às des

pesas realizadas com recursos próprios do Município,
situação essa que impossibilitou a realização de pro

cedimento para quantificar eventual prejuízo financeiro

em relação a esta denúncia.

3.1.3.2.3 - Despesas excessivas com combustíveis

a) Denúncia 1: "As despesas com locação de

ônibus para transporte de alunos e diversas outras lo

cações e gastos excessivos com combustíveis já feram

alvo de requerimentos administrativos e mandados de
segurança solicitando prestação de contas com a socie
dade" (folha 98 Processo nº 00190.000150/2003-84).

Denúncia 2: "Existem suspeitas de que Verbas
Federais são utilizadas para superiaturar despesas com

combustíveis e locação de veículos para transportar

alunos. O Município tem excesso de veículos locados
e gasta-se muito dinheiro com combustíveis:' (folha 98

Processo nº 00190.000150/2003-84).

b) Procedimento:

• análise de documentos comprobatórios da
execução das despesas realizadas com recursos do

Fundef, relativas ao período de janeiro de 2001 a ju

lho de 2003;
• análise dos extratos bancários relativos ao

mesmo período;
• confronto entre a movimentação bancária e

documentos comprobatórios;
• entrevistas com cidadãos mucurienses;
• análise de licitações de fornecimento de com

bustíveis e de prestação de serviços;
• análise de planilhas contenda as rotas de iti

nerário do transporte escolar;
• entrevistas com os funcionários envolvidos.
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c) Constatações: O fornecimento de combustí
veis para a frota de veículos da Prefeitura Municipal é
realizado mediante os seguintes termos contratuais

Contratado Contrato Licitacão Valor R$
Posto de 0512002, rlnnado em Inexigibilidade por 1.910.000
Gasolina 2210112002, COll1 24 meses fornecedor único
Salgado Lida, de vigência .
Posto Bueno 2512003, firmado em Concorrência 3,011.100
Lida, 02106/2003, com 18 meses Pública 005/2003

,de vigência

Sãocontratos de elevados valores que têm como
fonte de recursosváriasllnidades orçamentárias, den
tre elas a Secretl:tria Municipal de Educação.

Há, na cidade,apem~s.um posto de gasolina: o
Posto Salgado, e é.comelequea Prefeitura tem um
dos dois contratos de:fomecimento de combustíveis. O
segundo posto - PostoBueno~é localizado em Nanu
que- MG, cidade próximaao Di~trito de Taquarinha,
distante 130Km dasededoM~nicípiode Mucuri.

O total dos pagamentos de combustíveis com
recursos do Fundefnosexercíciosanalisados soma
R$485.522,05,sendo R$82.264,46 pagos ao Posto
Salgado Ltda., representando 16,94% do total enquanto
R$403.257,59 (82,06% foram pagos ao Posto Bueno).

A administração municipalnãoapresentou a esta
equipe qualquer quadro demonstrativo de controle de
abastecimento de veículos que permitisse identificar
as viaturas que utilizaram o combustível, sua quilo
metragem e destino, odia, o tipo e a quantidade efe
tivamente fornecida. O Sr. Afif Zeidan, chefe do setor
de transportes,inforrpouqueq procedimento adota
do até o início de 2003 permitia o abastecimento de
veículos mediante. autorização emitida pelo gabinete
do gestor, contendo o tipoea quantidade de com
bustível a ser utilizado. E que, adicionalmente, estaria
identificado o nome do órgâoaÓ qual a viatura estaria
vinculada. Esclarecemos, porém, que tal declaração
não foi validada por esta equipe, ficando somente a
título de informação.

Ainda segundo o senhor chefe do setor de trans
porte da prefeitura, ao final de um determinado período
seria quantificado o combustível consumido, ocasião
em que o fornecedor emitia nota fiscal no valor corres
pondente com preços atualizados e as autorizações
de fornecimento de combustível· eram devolvidas à
prefeitura.

Constatamos, em julho de 2003, a existência de
um cartão assinado pelo prefeito autorizando o abaste
cimento de combustível, contendo apenas o quantitativo
de combustível a ser utilizado,· sem a identificação do

tipo de combustível, doveíêulo .e do portador do mes
mo que deveria se apresentar aofomecedor.

Não foram apresentados, entretanto, quaisquer
documentos que comprovassem que os combustíveis
faturados por meio das Notas Fiscais em análise te
nham sido efetivamente fornecidos. Muito menos se
poderia concluir quetais combustíveis tivessem sido
utilizados pela Secretaria de Educação.

Além disso, fica uma grande distância entre ter sido
utilizado por veículos em uso pela Secretaria de Educa
ção e ter sido utilizado por veículos em uso no transporte
escolar ou outra atividade ligada ao Fundef,

A Secretaria Municipal de .Educação, segundo
afirmou sua titular, possui uma cotadecornbustível a
ser utilizada no decorrer de cada mês. Entretanto, a
senhora secretária confirmou a esta· equipe que não
dispunha dos referidos cartÕes em estoque corres
pondente à sua cota, evidenciando que, mesmo dian
te de suas necessidades regulares,essl? G?mbustível
somente seria liberado com o consentim~nto prévio
e a autorização, pelo gabinete do gestor; Tal situação
caracteriza mais uma vez a centralizaç~odas ativida
des administrativas.e financeiras nas mãosdo prefeito
e do secretário de finanças.

De acordo, ainda, com a·suatitular, a prefeitu
ra gerencia todos os recursos do Fundef de. tal forma
que a Secretaria Municipal de Educação desconhece
os valores das despesas efetivamenterealizadas com
combustíveis.

No nosso entendimento, havia naquela ocasião
indícios flagrantes da ex.istência de uma moeda paralela
circulando no municíp'9.0 "Vale-ombustível".

Da análise procedida nos comprovantes das des
pesas realizadas com combustíveis, tendo como fonte
os recursos do Fundef, foi. gerado o. seguinte quadro.

FORNECEDOR ANO TIPO COMBUSTIVEL VALOR
Posto Salgaoo Lida 2001 Ga50lina 25.652,53
!'osto Sal~ado 1Ic1a 2001 OIe1J Diesel 25.018,29
Posto Bueno LIda 2001 Gasolina 10.641,21
Posto Bueno LIda 2001 OlooDicscl 50.796,19
Posto Bueno LIda 2001 Alcoo! Hidmtado 11463.05
Posto Bueno Lllla 2001 OIeos eLubrificante,! 740,00
SURTOTAL2DOl 18ó.311J3
Posto Salgaoo Lida Z002 Gasolina 1O.200~2

Posto SallUldo Ltda ZOOZ Diesel 11.J93,IZ
Posto Bueno Ltda 2002 OlfoDieseJ 1/1976,89
Posto Bueno LIda 2002 Alcool U.900,68
Pl)Slo Bueno LIda 2002 Gasolina 98.739,03
SVBTOTAL 2002 256.210,24
Posto Bueno Lula 2003 Gasolina 16511,46
Posto BlleM tida Z003 OleoDlesel Zl.l9ü,70
Posto llueoo L!da 2003 A)cool 3.292,32
SUBTOTAL 2003 - ATtJULHOI2003 43.000,48
TOTAL GERAL 485.522,05
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Esta equipe não encontrou quaisquer elementos
que justificassem a realização de despesas com com
bustíveis nos exercícios de 2002 e 2003, pois, conforme
clá.usula específica, em todos os contratos de locação
de veículos que eventualmente poderiam estar pres
tando serviços á Secretaria de Educação para aten
dimento às atividades previstas nas regras do Fundef,
estava definida como responsabilidade do locador, e
não do locatário, o abastecimento das viaturas.

Quanto ao exercício de 2001 , detectamos a exis
tência de alguns contratos mensais (em número de 17)
que previam a cobertura das despesas com combustí
veis por parte da Prefeitura Municipal de Mucuri - BA.
Cabe destacar que, conforme verificado nos termos
dos contratos, todos os 17 instrumentos são referentes
a locações de veículos que não utilizam óleo diesel, o
que descarta a possibilidade de utilização de tal tipo
de combustível.

d) Suporte/Evidência da Constatação:

• Notas Fiscais;
• cópia dos extratos bancários fornecidos pela

Agencia do Banco do Brasil em Posto da Mata;
• visitas aos fornecedores de combustíveis;
• cópia de contratos de fornecimento de com

bustíveis;
• cópia das rotas de transporte escolar;
• entrevistas com a Secretária de Educação,

com o responsável pelo Setor de Transporte e com
cidadãos.

e) Conclusão: Diante destas constatações ve
rificamos a procedência das denúncias apresenta
das, sendo irregulares as despesas realizadas com
combustíveis e derivados de petróleo, nos valores de
A$256.210,24 e R$43.000,48, correspondentes aos
exercícios de 2002 e 2003, respectivamente, e as
despesas com óleo diesel no exercício de 2001 que
totalizaram R$75.814,48.

Conforme ocorrido em 2001 , parte dos contratos
de locação de veículos previa as despesas de com
bustíveis por conta dos locatários e parte por conta do
locador, além de não ter sido demonstrada a existên
cia de controles que possibilitassem o levantamento
preciso do efetivo consumo de combustíveis de cada
veículo, não nos foi possível quantificar as despesas
irregulares com álcool e gasolina nesse exercício.

As denúncias relacionadas à locação de veículos
para transporte escolar foram tratadas em item espe
cífico deste relatório.

3.1.3.2.4 - Execução de Contratos Inexistência de
reformas e construções objeto de contrato

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

a) Denúncia nº 1 "Verbas do Fundef são utiliza
das para reformas e ampliações de escolas somente
nos contratos, supostamente, fraudulentos e em pla
cas espalhadas pelo município" (folha 65 processo nº
190.000150/2003-84).

Denúncia n° 2 "Essa empresa (Empresa Con
nect Construções e Incorp. Ltda.,) já é alvo'de investi
gações pela força tarefa da polícia Federal no Estado
do espírito Santo. Acontece, que a empresa Connect
também, tem contratos com a Prefeitura de Mucuri
- Ba para reformas e ampliação de Escolas cujos re
cursos são provenientes do Fundef.As construções
e reformas só existem nos contratos com aquela em
presa, o dinheiro saiu dos cofres públicos mas o que
se vê no município de Mucuri - BA são escolas em
precárias condições, salas-de-aula lotadas de alunos
por falta de espaço físico, banheiros quebrados e sem
higiene, teto das escolas caindo aos pedaços, muros
quebrados, pisos das salas-de-aula emburacados,
escolas sem pintura, etc}' (folhas 65 e 66 processo n°
190.000150/2003-84).

Procedimento:

• análise de documentos comprobatórios da exe
cução das despesas realizadas com recursos do Fun
def, relativas ao período de janeiro de 2001 a julho
de 2003;

• análise dos extratos bancários relativos ao mes
mo período;

• confronto entre a movimentação bancária e do
cumentos comprobatórios da execução da despesa;

• análise de licitações realizadas;
• inspeção na Escola Municipal Cristiano Lopes

Soares, no distrito de São Jorge construída com re
cursos Fundef;

• entrevistas com a Secretária de Educação e
com a secretária da escola construída.

Constatação: A Secretaria Municipal de Educa
ção apresentou a essa equipe uma relação contendo
os nomes e endereços das escolas municipais que
foram reformadas; das que sofreram apenas peque
nos reparos e das que a elas foram estendidos alguns
benefícios tais como implantação de sistema de abas
tecimento de água e extensão de energia elétrica, to
talizando 17 ações ao longo dos exercícios de 2001
a 2003. Entretanto, nessa relação não foi encontrado
nenhum processo de pagamento, cuja despesa com
serviços de reforma, ampliação e/ou melhoramentos
de escolas municipais tenha sido efetuada com recur
sos do Fundef.

Apesar de ter sido realizada, em 30-4-2001, a
Concorrência Pública nº 2/01, vencida com o valor de
R$4.082.936,75, pela empresa Connect - Construções
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e Incorporações Ltda., cujo objeto era a manutenção
conetiva, preventiva e pequenas obras na rede mu
nicipal de ensino, a administração municipal efetuou
compras de materiais de construção com recursos do
Fundef, conlforme quadro apresentado a seguir:

Objeto Fornecedor [N.?J. Nota Data Valor
Fiscal

R. da Silva Chaves de Mucuri-ME 03.897.26JI0oo1-3J 00011 15.0501 112,00
Pepela Materill de Construção LMa. 96.8415J1iOool-86 00541 2l.05.01 301.50
Pepela Material de Conslrucão Ltda 96.&41531/0001-86 oom 16.05.01 26,60
Pepela Material de ~nslroçào Ltda 96.841.531/0001-86 00531 16.05.01 m5
Pepela Material de ConllJUçào Lida. 96.841.53110001·86 00541 16.05.01 40,00

Aqu~içio Pepela Material de ConlHução ltda 96.84U3IiOool-86 00544 16.05.01 108.15
de diversos

Pepeta Material de ~slrução Ltda 96.84UJIiOOOl·86 00543 16.05.01 47,80
i materimde

Pepeta Material de ConSlmçào Ltda. 96.841.531/0001·86 00537 16.05.Ol 58,15
COllSlJUção

Pepell. Material de Conltroção Uda 96.841.5JIiOOO1·86 00515 16.05.01 91,85
destinados à
cOllllruçâo Pepel.a Material de Constrocão Ltda 96.841.531i000l·86 00536 16.05.Ol 89~5

eliSO effi Pepell. Material de Conslrução Ltda. 96.841.53liOool·86 00534 16.05.Ol 118.65

escolas PepeLl Material de COllltroção Lida 96.841.53110001·&6 00541 16.05.0\ 53,60

munidpa~ Pepeta Material de Construção Uda 96.84153lfOOOl-g6 oo5J~ 16.05.0\ 130,60
halo Ribeiro 14.792.l54/0001·78 000011 0105.01 111,40
!talo Ribeiro 14.792.l54/0oo1-18 000028 1605.01 11,00
ItaloRibeiro 14.791.154/0001-78 000026 1605.oJ 165,00
Mel~a de Almeida AllIújo 01.352.89510001-96 00955 15.05.01 2.916,80
Melisll de Almeida AllIúJo 0\J5U95/oooI·96 OO~56 15.05.0\ m,OIl
OBarra,io Mal. de Consl. Ltda. 65.130.81410001·09 001115 30.05.01 4.500,00
Massari~1 &. Teixeilll LIda. 17.01812710001-61 014191 30.05.01 1l4~0

Massariol &Tei!eila Lida. 17.01812110001-67 014790 30.05.0\ 1.l19,20
MlIlariol &. Teixeinl Lida. 11.0I&.227IOoo1'-1i1 014789 30.05.01 2.008,00
Massariol &. Tei!em Lida. 11.018.21710001-67 01418[ 300).0! 2,005,00
MassarioJ &. Teilem LIda. 11.018.22710001.(i7 014187 30.05.01 2.030,00

Total -1- -1- --1- 17.411,511

Não foi realizada nenhuma licitação para as com
pras relacionadas, que totalizaram R$17.411,50 em um
único mês. Os materiais de, construção foram compra
dos diretamente, apesar do valor global ser superior
ao dobro do limite de R$8.000,00, estabelecido pela
Lei nº 8.666/93 para dispensa de licitações.

Para melhor fundamentar a análise dos fatos,
cabe citar Justen Filho Marçal; Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, Aide, 2ª ed.,
pág. 130, "existindo, em um certo período, contrata
ções simultâneas ou sucessivos de objetos idênticos
ou similares, a determinação da modalidade de lici
tação será efetivada em função do montante global a
ser contratado".

A respeito do assunto comenta o ilustre Procu
rador-Gerai dó Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas da União - TCU - Lucas Rocha Furtado, na obra
"Curso de Licitações e Contratos Administrativos" (Ed.
Jurídico Atlas, 2001, pág.122/123): "Outra observação
igualmente importante diz respeito à impossibilidade
de o administrador querer desmembrar contratos de

modo a poder utilizar modalidade menos rigorosa de
licitação. (...) Nesse contexto, porém, jamais poderá
ocorrer a utilização do desmembramento ou fraciona
mento, de modo a enquadrar o contrato nos limites de
licitação dispensável,ou tencionando a permitir aado
ção de modalidade de licitação menos rigorosa que a
cabível. (...) Mais grave ainda seria o fracionamento do
contrato realizado com o intuito de enquadrar ovalor
das partes nos limites de dispensa. Caracterizapois
essa conduta evidente fraude à licitação, o que poderá
vir a resultar em condenação criminal administrativa e
civil do administrador'.

Diante dos fatos e da previsibilidade das despe
sas em questão, constatamos que deveria ter sido re
alizada a 'licitação englobando todos os materiais de
construção que totalizaram R$17.411 ,50, apenas no
mês de maio de 2001 .

Conforme dados do sistema CNPJ, óS sócios das
empresas O Barracão Material de Construção Ltda., e
Massariol &Teixeira Ltda., são os mesmos, quais sejam:
José Geraldo Massariol e Diran Teixeira Mota.

As compras efetuadas junto às empresas acima ci
tadas totalizaram H$12.476,50, e foram todas efetuadas
em uma única data 30-S-2001 , numa flagrante manobra
de fuga ao competente procedimento Iicitatório.

Cabe destacar que as práticas irregulares consta
tadas se enquadram nas disposiçõe,s da Lei nº 8.666/93,
em seu Art. 89.;

"Dispensar ou inexigir licitação fora dashipóteses
previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades
pertinente à dispensa ou à inexibilidade:

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos,
e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele
que, tendo comprovadamente concorrido para a con
sumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou
inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder
Público". Verificamos a ocorrência de um pagamento à
empresa Connect Construções e Incorporações Ltda.,
com recursos do Fundef, por meio do cheque nº 999,
emitido em 22-1-2003, no valor de H$lS0.000,00, re
lativo à Concorrência Pública n° 2/01.

Solicitamos ao Banco do Brasil, Agência Posto
da Mata, Nova Viçosa - BAainformação dos benefi
ciários finais dos recursos pagos por meio desse che
que, sendo que até o final dos trabalhos não obtivemos
respostas daquela agência.

Suporte/evidência da constatação:

• extratos bancários e documentos comprobató
rios da execução de despesas com recursos do Fun
def, relativas ao período de janeiro de 2001 a julho
de 2003;
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• cópia de processo da Concorrência Pública nº
2/2001 ;

• visita e fotografia da esccia municipal Cristiano
Lopes Soares, no distrito de São Jorge, construída com
recursos do Fundef;

• Notas Fiscais relativas às aquisições de mate
riais de construção e ao pagamento feito a Connect.

Conclusão:
A análise das despesas incorridas evidenciou

pagamentos de R$17.411 ,50 de materiais de cons
trução para uso nas escolas municipais. Há também
um pagamento de R$150.000,OO à Connect, com
recursos do Fundef. Apesar deste último pagamento
se referir à Licitação Concorrência Pública nº 2/2001,
cujo objeto era a manutenção corretiva, preventiva e
pequenas obras na rede municipal de ensino, a do
cumentação apresentada se refen~ à Construção da
Escola Municipal Cristiano l.opes Soares, no distrito
de São Jorge.

Cabe ressaltar que dos R$4.082.936,75 da licita··
ção vencida pela Connect, foram pagos, até a data em
que foram feitas as análises dos documentos, apenas
R$150.000,OO com recursos do Fundef.

Até o mês de julho de 2003, haviam sido pagos
outros R$609.364,01 com recursos próprios do muni
cípio. Não nos foi possível 8uditar as despesas relati
vas a reformas de unidades escolares efetuadas com
recursos próprios do município e, também, náo nos foi
apresentada acópia do cheque nº 999 pago à COI1

nect, solicitada ao Banco do Brasil, que nos forneceria
informações sobre quem teriam sido os beneficiários
finais de tal pagamento.

3.1.3.2.5 - Despesas inelegíveis - Compra de
uniformes

a) Denúncia n° 1 "Obras Faraônicas E Contratos
lIúcidos - item 15. Notas Fiscais pagas em janeiro e
fevereiro - R$15.000,00 - 8.000 mil uniformes (n. nota
fiscal). Ofício encaminhado a Secretária de Educação."
(folha n° 69 processo n° 190.000150/2003-84).

Denúncia n° 2 "Verbas federais da educação que
poderiam ser usadas na compra de uniformes, material
para educação física, etc., são usadas para manter um
time de futebol do assessor do prefeito". (folha n° 164
processo n° 190.000150/2003-84)

b} Procedimento:
• análise de documentos comprobatórios da execu

ção das despesas realizadas com recursos do Fundef, re
lativas ao perfodo de janeiro de 2002 a junho de 2003;

• análise dos extratos bancários relativos ao mes-
mo período;

• confronto entre a movimentação bancária e do
cumentos comprobatórios; e

• análise de licitações realizadas.
c} Constatações-
Foram efetuados os seguintes pagamentos à

empresa Confecções Dinossauro Ltda.,

Data Pa~o ICheque NF DataNf Valor Licitação Discriminação

01/04120021 14J 972 I08103102 39.292,50 Convite Camiselase

I 04102 Bonés

2~IO112003i1000 1313 24101103 7.bOO,OO Dispensa Camiselas de

I Malha

Total 46.892150 . :c;;;;;",,:':'
i .;' '''':)'''''';;1:'' ....;!,i;

De acordo com a documentação apresentada
pela administração municipal de Mucuri - Ba, o pri
meiro pagamento, que corresponde à licitação Convi
te N° 4/2002, foi realizado para a confecção de 4.225
camisetas e bonés para uso na campanha de incen
tivo a matrículas escolares no exercício de 2002. Já o
segundo pagamento teria sido realizado para a com
pra de 1.140 camisetas de malha para confecção de
uniformes escolares a serem distribuídos aos alunos
da rede municipal de ensino do município.

Foram realizados ainda pagamentos à empresa
Confecções MH Ltda., e à Associação Comunitária
Golfinho conforme quadro abaixo:

1D~la ~~c !Cnt~Ut Nf Dal~ Nr V~lor tm~r~~~ Discrimin~~ào

11.\\l11OO) W11 Ilí~ 11i~ll100J 1,@~,ij~ Conf~~o~l MH Una 'iUnlfonnel

~lcol~rel !
I I

,

Wml100j Wl~ p l~lmll~uj IA~~,r.~ .AllOC, ~om, Golfuillo Ca~!etal

rol~l ~D~v,OO

De acordo com a documentação apresentada
pela administração municipal de Mucuri - Sa, esses
pagamentos referem-se a compras de uniformes es
colares para distribuição aos alunos da rede de ensino
do município.

Tendo em vista que as despesas acima relaciona
das não encontram amparo nas disposições do art. 70.
da Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cação, os recursos utilizados no total de R$55.892,50
devem ser devolvidos à conta do fundo.

Além disso, nas visitas que fizemos às escolas
da rede pClblica quando perguntados sobre a distri
buição de uniformes escolares, os alunos em coro
repetiam que nunca os haviam recebido no período
de 2001 a 2003.

,~------,_ .., --- ~~-"'---------..
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Foram efetuados ainda os seguintes pagamentos
à empresa Souza &Eugênio Ltda., - EPP:

DataPagto Cbeque Nf DataNf Valor Discriminação
1010412001 495 488 27/0312001 6.892,90 Materiais

Esportivos
0610712001 850026 502 e503 30/0512001 4.520,00 Materiais

Esportivos
15/01/2003 997 656 e657 14/01/2003 7.893,00 Materiais

ESPOrtivos
1310212003 lOtO 663 e664 11/02/2003 7.669,70 Materiais

Eswrtivos
08107/2003 1081 708 eoulraii 30/0612003 1.742,70 Materiais

:anrest. Eswrtivos
Total 34.718,30 '''':''''':>.:''<''

Não foi realizada nenhuma licitação para as com
pras relacíonadas, que totalizaram R$11.412,90 num
período de 2 meses em 2001 eH$23.305,40 em 2003.
Os materiais esportivos foram comprados diretamente,
apesar dos valores somados em 2002 e 2003 excede
rem ao limite de R$8.000,OO, estabelecido pela Lei nº
8.666/93 para dispensa de licitações.

Para: melhor fundamentar a análise dos fatos,
cabe. citar Marçal Justen Filho; C?mentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, AIDE, 2ª ed.,
pág. 130, "existindo, em um certo. período, contrata
ções simultâneas ou sucessivas de objetos idênticos
ou similares, a determinação da modalidade de lici
tação será efetivada em função do montante global a
ser contratado".

A respeito do assunto comenta o ilustre Procu
rador-Geraldo Mil'listério Público junto aoTribunal de
Contas da União - TCU - Lucas Rocha Furtado, na obra
"Curso deticitações e Contratos Administrativos" (Ed.
Jurídico Atlas, 2001 ,.pp.122/1.23): "Outra observação
igualmente 1l1'lPortante diz respeito à impossibilidade
de o administradgr querer desmembrar contratos de
modo a poder utilizar modalidade menos rigorosa de
licitação. (...) Nesse contexto, porém, jamais poderá
ocorrer a utilização do desmembral1'lento ou fraciona
mento, de modoaenquadrarp contrato nos limites de
Iicitaçãoclispensável,ou tencionando a permitir a ado
ção de modalidadede licitação menos rigorosa que a
cabível. (...) Mais grave ainda seriª" o fracionamento do
contrato realizado com o intuito de enquadrar o valor
das partes nos lil1'lites de dispensa. Caracteriza pois
essa c0rt9utaevidentefn.mde à liçitação, o que poderá
vir a resulta!" em condenação criminal, administrativa
e civil doadrninistrador'.

Diante dos fatos e da previsibilidade das despe
sas em questão, constata-se que deveria ter sido rea
lizada uma IicitMão na modalidade Convite em 2001
e um outro convite em 2002.

Acrescenta-se que as práticas irregulares consta
tadasseenquadram nas dísposiçõesda Lei nº 8.666/93,
em seu Art. 89.: "Dispensar ou inexigir licitação fora

das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar
as formalidades pertinentes à dispensa' ou à inexigi
bilidade:

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos,
e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele
que, tendo comprovadamente concorrido para a con
sumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa
ou inexigibilidade ilegal para celebrar contrato com o
Poder Público".

Visitamos a empresa Souza & Eugênio Lída., com
o objetivo de confirl1'lar a regularidade do fornecimento
dos produtos/serviços descritos nas Notas Fiscais. O
proprietário da empresa declarou que: "vendomensal
mente produtos esportivos para a Prefeitura Municipal
de Mucuri mediante apresentação, pelos compradores,
de autorização e lista de materiais assinada pelo Sr.
Prefeito, Roberto Carlos Figueiredo Costa".

Mais uma vez ficou evidenciada a centralização
das decisões administrativas e, decorrentemente, fi
nanceiras, nas mãos do senhor prefeito.

Obtivemos do proprietário daempresa, cópia de
uma dessas autorizações. É umpedido de 25 pares de
chuteiras, 16 pares de caneleiras, 5 bolas de futebol
de campo, 5 bolas de futsal, 4 camisas de goleiro, 40
coletes e 1 jogo de camisas. Esse pedido foi feito por
uma associação que exerce atividades esportivas no
distrito de Itabatã e nãotem a menor vinculação com
a rede pública de ensino fundamental. O proprietário
da empresa disse ainda que esse é o procedimento
comum e que grande pane desses pedidos é feita por
vereadores e outras autoridades municipais.

O manual de orientação do Fundef, editado em
maio/2003, dispõe sobre os critérios de utilização dos
recursos do fundo e estabelece nas páginas 15 a 19
que: "Os recursos do Fundef devem ser empregados
exclusivamente na manutenção e desenvolvimentodo
ensino fundamental público e, particularmente, na va
lorização do seu magistério, devendo serF1plicadosde
modo que: O restante dos recursos (de81te 40% do total)
seja direcionado para despesas diversas consideradas
como de "manutenção e desenvolvimento do ensino",
na forma prevista no art. 70. da Lei nº 9.394/96 (LOS).
Esse conjunto de despesas compreende: aquisição de
material didático-escolar e manutenção do transporte
escolar - aquisição de materiais didático-escolares
diversos, destinados a apoiar o trabalho pedagógico
na escola (material desportivo utilizado nas aulas de
educação)".

Da análise dos fatos, constatamos. que as des
pesas realizadas coma compra de materiais espor
tivos nos exercícios de 2001 e 2003, que totalizaram
R$34.718,30 não estão vinculadas a aulas de educa-
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ção e, portanto, não podem ser pagas com recursos
do Fundef, cabendo a devolução integral dos valores
à conta do Fundo.

Solicitamos as cópias dos cheques nOS 495,
850026 e 997 ao Banco do Brasil, Agência Posto da
Mata para que pudéssemos verificar os beneficiários
finais dos recursos, sendo que até o final dos trabalhos
não obtivemos respostas daquela agência.

d) Suporte/Evidência da Constatação:

• Notas Fiscais listadas;
• extratos bancários;
• notas de empenho das despesas;
• solicitações de Auditoria e respostas da Agên

cia n° 3754-0 do banco do Brasil em Posto da Mata
- Nova Viçosa - Ba;

• visita a empresa Souza & Eugênio Ltda., e de
claração do seu proprietário;

• autorização para compra de produtos espor
tivos; e

• legislação pertinente.

e) Conclusão Não foi possível identificar com
exatidão os elementos da denúncia quanto à com
pra de 8.000 (oito mil) uniformes escolares, porém de
acordo com os trabalhos realizados foram identificadas
despesas que se assemelham com os fatos denun
ciados. Sendo assim, concluímos pela pertinência da
denúncia, porém com evidências diferentes daquelas
descritas.

Cabe reforçar, que, em visita a várias escolas
municipais, os alunos afirmaram nunca terem rece
bido uniformes escolares. Quanto à denúncia que faz
referência a eventual uso de recursos do Fundef para
aparelhar time de futebol de assessor de prefeito, foi
relatado o fornecimento de produtos esportivos para
uma associação comunitária que desenvolve ativida
des esportivas no Distrito de Taquarinha desvinculadas
das atividades escolares. Considerando que tal pro
cedimento é inadequado, concluímos pela devolução
dos valores discriminados à conta do Fundef, indepen
dentemente de terem ou não sido usados por time de
futebol de assessor de prefeito.

3.1.3.2.6 - Falta de estrutura e merenda na Escola
Deputada Ana Oliveira

a) Denúncia: "Na escola (Deputada Ana Oliveira
em Itabatã) que ele (Roberto Alves) administra, não
tem quase nada, os alunos bebem água sem filtrar, a
escola falta cadeira para os alunos sentarem, salas
de-aula superlotadas, falta merenda escolar, alunos já
desmaiaram de fome na sala e no pátio da escola, etc:'
(folha n° 3 processo n° 190.000150/2003-84).

"-_.....~_._-_. -----"----_._-" ----

b) Procedimento: visita à escola e análise de li
vros de ocorrência para verificação de eventuais regis
tros de fatos relacionados a desmaios de alunos ou a
saídas antecipadas em função da falta de merenda.

c) Constatação: Quanto à parte da denúncia
referente à merenda escolar, destacamos que é pro
cedente e, em função da gravidade do assunto, será
tratada em item próprio, considerando o assunto com
relação a todas as escolas do município e não somente
com relação à referida escola.

Quanto à denúncia sobre a estrutura física da
escola verificamos em visita in-loco que apesar da
situação precária das instalações dos banheiros, tais
como portas sem fechadura ou trinco e rodapé corroído
os mesmos continuam sendo utilizados pela comunida
de escolar. Fomos informados pela direção da escola
que a mesma recebeu obras para troca de telhado e
pintura no exercício de 2002, não sabendo precisar o
período exato em que isto ocorreu. Da nossa verificação
constatamos que a escola mantém aproximadamente
30 alunos por sala de aula. Não verificamos, durante
a visita ao educandário, a falta de carteiras escolares
para o atendimento da demanda.

d) Suporte/evidência da constatação: visita à
Escola Estadual Deputada Ana de Oliveira no Distrito
de Itabatã, no Município de Mucuri -8a, com a finalidade
da verificação do funcionamento geral da mesma.

e) Conclusão: Quanto à denúncia sobre merenda
escolar esta será tratada em ponto específico deste
relatório. No que se refere à estrutura e funcionamento,
verificamos em parte sua procedência.

3.1.3.3 Recursos sem associação específica a
parcelas

3.1.3.3.1 Desvio de Recursos - Enriquecimento ilí
cito por parte de autoridades municipais

a) Denúncia: "Enriquecimento ilícito do agente
executivo municipal e secretário de finanças suposta
mente às custas das verbas federais do Fundef" (folha
n° 169 processo n° 190.000150/2003-84).

b) Procedimento: análise de documentos com
probatórios da execução das despesas realizadas com
recursos do Fundef, relativas ao período de janeiro de
2001 a julho de 2003; análise dos extratos bancários
relativos ao mesmo período; confronto entre a movi
mentação bancária e documentos comprobatórios;

c) Constatação: Não especificamente quanto ao
Fundef, máS sim em relação ao Programa nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, constatamos algumas
ocorrências que se aproximam do que foi denuncia
do. Das análises dos extratos bancários e das cópias
dos cheques emitidos relativos às contas do PNAE
ficou comprovada a realização, em 15-5-2002, de de-
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pósito no valor de R$20.273,34, na conta n° 9855 da
agência n° 3754 (Posto da Mata) do Banco do Bra
sil. Essa conta foi confirmada como sendo do senhor
Lujz Carlos Costa Melgaço, Secretário Municipal de
Finanças. O cheque original em referência, de número
0009, nominal àempresa Comercial Boa Alimentação
Ltda., no valor de R$52.273,34, gerou outrodepósito
além do relatado. Trata-se de R$30.000,000 (trinta mil
reais), depositados na conta n° 10289, da agência n°
1289 do Banco do Brasil, de titularidade da Cosmos
Comércio e Representações Ltda., (empresa que tem
regularmente participado das.licitações para forneci
mento de g,êneros alimentícios, licitações essas que
têm sido recentemente vencidas pela Comercial Boa
Alimentação).

Além disso, ainda com relação à conta do PNAE,
outro cheque, de número 00010, emitido em 4-7-2002,
a favor da mesma empresa Comercial Boa Alimentação
Ltda., no valor de R$26.136,66, foi depositado na conta
n° 2300-0 da agência n° 3582-3, do Banco Brasileiro
de Descontos, em Mucuri. Essa conta foi denunciada
à nossa equipe .como sendo do senhor Luiz Carlos
Costa Melgê2l.ço, Secretário Municipal de Finanças de
Mucuri. Solicitamos ao Bradesco a confirmação de tal
denúncia, no que não fomos atendidos, pois, segun
do o responsável, a questão está envolta pelo "manto
nebuloso do sigilo bancário e/oufiscal".

Acreditamos que o BancoBrasHeiro de Descon
tos ou qualquer outro banco que acolha nas contas de
seus correntistas depósitos de valores significativos e
incompatíveis com os seus rendimentos (principalmente
oriundos de pagamentos feitos por órgãos/programasl
ações federais) deveria tomar a providência de comuni
car aos órgãos federais competentes tais ocorrências,
fato que neste caso não aconteceu.

É nosso entendimento qu~ as contas de servido
res e agentes: pÚblicqs, de forma geral, não deveriam
ser "Iacrada,s", pois tal situação tem prejudicado a cer
tificação da transparência das gestões.

Mesmo assim, constatamos, também, a existência
de vários cheques emitidos pela prefeitura de Mucuri
(assinados pelo prefeito Roberto Carlos Figueiredo
Costa e peloSecretátio de Finanças Luiz Carlos Cos
ta Melgaço), que estão sendo endossados no verso
pelo Secretário Melgaço e que, em vários casos, tem
tido destinaçãodiferente daquela especificada na face
do mesmo.

Verificamos, também, a existência de um docu
mento de Promessa de Compra e Venda de imóvel,
datado de 19-1-2001 (pouco mais de duas semanas
depois da posse do prefeito e de seu secretariado) no
valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
Nesse documento figura como promitente comprador

o senhor Luiz Carlos Costa Melgaço, Secretário Mu
nicipal de Finanças.

Constatamos que o senhor Luiz Carlos Costa
Melgaço é sócio da empresa Terraplan Comércio e
Serviços Ltda, criada em 25-7-2003. A referida em
presa tem como endereço o nº 471, fundos, da Rua
Raul Gazinelli em Mucuri. Tal endereço é o mesmo da
atual residência do senhor Luiz Carlos Costa Melgaço
(casa branca) conforme pode ser visto na fotografia
apresentada a seguir.

Destacamos, também a informação de que o
salário bruto do senhor Secretário de Finanças é de
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que lhe dá,
após as deduções, °valor líquido mensal de R$1.800,OO
(hum mil e oitocentos reais), valor este declarado à
Receita Federal.

d) Suporte/evidência da constatação:

• extratos bancários e documen
tos comprobatórios da execução de
despesas com recursos do FUNDEF e do
PNAE, relativas ao período de janeiro de 2001
a julho de 2003;

• cópias de cheques emitidos nas contas
do FUNDEF e do PNAE;

• Documento de PROMESSA DE COM
PRA E VENDA DE IMÓVEL (verifique-se
que o sr. Luiz Carlos Costa Melgaço, descri
to como comprador, assina, às fls. 176 como
promissário vendedor);

• pesquisasnos bancos de dados (CPF
e CNPJ) da Receita Federal;

• visitaao local declarado como sede da
empresa TgRRAPLAN COMÉRCIO E SER
ViÇOS LTDA - ME e residência do senhor
Secretário.

e) Conclusão; As constatações apresentadas
não são, por si só, suficientes para comprovar objetiva e
efetivamente, enriquecimento de qualquer dos cidadãos
denunciados. Para evidenciar tal fato seria necessário
que a Secretaria da Receita Federal informasse sobre
a evolução patrimonial dos referidos cidadãos e se há
ou não compatibilidade entre tal evolução patrimonial
e os rendimentos declarados.

Com relação, exclusivamente aos recursos do
FUNDEF, como sendo origem de eventual enrique
cimento de agentes públicos municipais, esta equipe
somente pode investigar e se posicionar quanto às
evidências relacionadas à efetiva aplicação dos re
cursos do referido programa. A avaliação da evolução
patrimonial dos agentes não é de nossa alçada, o que
toma impraticável sua confirmação. Entretanto, a com
provação da efetiva realização de depósitos de origem
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do PNAE, nas contas do Secretário de Finanças é,
para nós, motivo suficiente para encaminhamento do
assunto ao Ministério Público.

3.1.3.3.2 - Controle Social ..... Inacessibilidade às
informações de execução do Programa

a) Denúncia 1 "As associações que incluem
professores, associações de pais e mestres, alunos,
etc. não têm acesso às informações das despesas
relacionadas com o FUNDEI=: O agente executivo mu
nicipal e a Secretaria Municipal da Educação nega
prestar contas com a sociedade." (folha 107 processo
00190.000150/2003-84). (sic)

Denúncia 2: "As associações que incluem pro
fessores, associações de pais e mestres, alunos, ci
dadãos, etc. não têm acesso às informações das des
pesas relacionadas com o PDDE - Programa Dinheiro
Direto Na Escola. Os Diretores de escolas negam, a
todo momento, prestar contas com a sociedade da
quela verba. O agente executivo municipal, a Secre
taria Municipal da Educação prestar contas com a
sociedade. A câmara de vereadores local é omissa e
conivente ..." (sic)

Denúncia 3: "Existem vários requerimentos de
cidadãos pedido informações e prestação de con
tas das despesas realizadas com o Dinheiro Direto
Na Escola mas todas em vão:' (folha 112 processo
00190.000150/2003-84).

Observações complementares às den(m
cias:

Tais denúncias foram fundamentadas em cópia
de requerimento, enviado à Câmara de Vereadores de
Mucuri em 3 de julho de 2002, referente à solicitação
de prestações de contas referentes aos gastos dos
recursos do FUNDEF relativos ao período de janeiro
de 2001 a junho de 2002, requerimento este que não
foi atendido, conforme os denunciantes e, também, em
cópia de solicitação, feita por morador rnucuriense ao
Secretário Municipal de Administração, de inlormações
relacionadas à folha de pagamento da Prefeitura Mu
nicipal, e em cópias de documentos/requerimentos,
encaminhados à direção das seguintes escolas:

• Antônio João Carletli;
• Deputada Ana Oliveira;
• Edivaldo Machado Boaventura; e
• Edivaldo C. Silva

Encontra-se no processo, juntamente com as
cópias dos requerimentos referidos acima, resposta
da senhora DINEI GELI RAMOS MATTOS, Diretora
da Escola Municipal Antônio João Carletti, dando noti
cia de que os dados/informações solicitados estariam
disponíveis com o contador contratado pela Prefeitura,

senhor Wagton Barbosa e com a Secretaria Municipal
de Educação. Tal informação, a princípio, conduz à
impressão de que a referida diretora não quis atender
diretamente à solicitação feita pela senhora Justina
Souza Cruz (requerente).

Não foram anexadas respostas às outras soli
citações.

b) Procedimentos:

• reunião com o Conselho Municipal
de Educação, realizado em 18 de julho de
2003;

• entrevistas com profissionais da área
de educação e pais de alunos para confirmar
as informações prestadas pelos integrantes
do Conselho;

• entrevista com o Presidente da Câmara
de Vereadores do município.

c) Constatações:

Verificamos que as reuniões do Conselho Muni
cipal de Educação são realizadas com periodicidade
irregular, superando o intervalo mínimo de 1 (um) mês
definido pelas regras do Programa, e que os seus in
tegrantes não estão totalmente informados a respeito
de suas efetivas obrigações.

A atuação do Conselho se restringe à observação
de alguns documentos e à ratificação das despesas já
realizadas pela Prefeitura, não tendo o Conselho parti
cipação ativa nas decisões quanto ao uso dos recursos
do FUNDEF. Em que pese a inoperância do conselho,
a prestação de contas do FUNDEF é apresentada pela
administração municipal a esse colegiado.

Em entrevista com o Sr. Presidente da Câmara
de Vereadores, Elvacy Venâncio dos Santos, este in
formou que deixa os munícipes acessarem as pres
tações de contas, reconhecendo que não autoriza a
reprodução de cópias dos documentos entretanto não
foi possível confirmar a veracidade das informações
prestadas pelo Sr. Elvacy.

d) Suporte/evidência da constatação:

• cópia da ata da reunião do Conselho
realizada;

• entrevistas com o corpo docente, dire
tores e pais de alunos; e

• entrevista COr(l o Presidente da Câmara
de Vereadores do município.

e) Conclusão: O controle social, no que se refere
à atuação dos Conselhos Municipais de Educação e
de Controle Social e Acompanhamento do FUNDEF,
realmente tem sido ineficazes no município. Quanto a
denúncia de que informações sobre a prestação de con-
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tas estão sendo negadas a munícipes, entendemos que
o assunto deve ser encaminhado ao Ministério Público
Estadual para adoção das providências cabíveis.

3.1.4 - Constatações sobre aplicações de recursos
FUNDEF não relacionadas diretamente a denúncias

1.1.1.1 Procedimentos irregulares adotados pelos
gestores para a realização de despesas Verifica
mos, ainda, que foram realizados os seguintes pa
gamentos àl empresa Polara organização comercial
Ltda:

'DaJa Cheque Nf Valor Lid1AÇio Discriminação

WIl12001 618 996,995, 998 em 78:800,00 Dispensa 2.000 CllJ1eiras. Escolares
l~/12l2001 684 1001 18.800,00 Convite 04012001 4.000 kils escolares
1910212002 734 1022 79.200,00 Convite 06012001 2.200 kits elCo~res
2610212002 142 103l 46.000,00 Conlite 06212001 2,000 carteiras. Estolares
Tolal 282,800,00

3.1.4.1.1 - Dos Kits Escolares

Participaram dos processos licitatórios realizados
por meio das Cartas-Convites 040/2001 e 060/2001
(que tiveram por objeto a aquisição de 4.000 e 2.200
Kits escolares) as mesmas empresas, quais sejam,
Versátil Comércio e Representações Ltda., Cosmos
Comercio e Representações Ltda. e Polara Organiza
ção Comercial Ltda, tendo sido a última a vencedora
dos dois certames.

Da análise dos documentos apresentados pela
Prefeitura constatamos que' o representante da em
presa Polara Organização Comercial Ltda. no Convite
040/2001 (constituído por Procuração), foi o Sr. Car
los Alberto Pereira do Nascimento. Identificamos que
o mesmo Sr. CarlosAlberto Pereira do Nascimento foi
à cidade de Mucuri-Ba em várias ocasiões represen
tando também a empresa Versátil Comércio e Repre
sentações L.,tda.

Obtivemos junto ao Banco do Brasil cópias de
cheques referentes aos pagamentos efetuados com
recursos federais. Parte dos recursos pagos à Polara
Organização Comercial Ltda através no cheque nº 678,
foi depositado na conta corrente da Cosmos Comércio
e Representações Ltda, o que sInaliza na direção de
uma ligação'exjstente entre as duas empresas.

Da análise dos fatos podemos deduzir que, se
comprovada a ligação existente entre as três licitan
tes, não teria havido efetiva competição nos Convites
040/2001 e 060/2001, entre os três licitantes tendo
havido, provavelmente, acordos entre os mesm~s com
o objetivo de fraudar as licitações.

Constatamos ainda que, apesar de não haver ne
nhuma diferença relevante entre as características dos

itens que compõem os kits comprados através dos dois
processos licitatários em destaque, a diferença entre os
preços apresentados é muito grande. Enquanto que a
proposta vencedora do Convite 040/2001 apresentada
no dia 30-7-2001 cotou 4.000 kits ao preço unitário de
R$19,70, a proposta vencedora do Convite 060/2001
apresentada em 23-10-2001 (apenas três 'meses de
pois) pela mesma empresa, cotou 2.200 kits ao pre
ço unitáriode R$36,OO, uma diferença equivalente a
82,74% a maior, caracterizando superfaturamento de
preços nest~ segunda aquisição.

Além disso essa diferença pode ter como prová
vel explicação o direcion€lmento para fazer com que
os valores da eventual aquisição não ultrapassem os
R$80.000,00 (oitenta mil reais), pois, se tal limite fos
se alcançadoseria necessáría a realização de uma
Tomada de Preços obrigando assim, dar efetiva pu
blicidade do certame.

Solicitamos à administração municipal as infor
mações referentes às aquisições desses Kits escola
res, bem como a indicação sobre a localização dos
mesmos ou sobre a eventual distribuição aos alunos
do município. Em uma primeira resposta, fomosinfor
mados de que foram adquiridos 2.200 kitsescolares
e que estariam armazenados 1.200 kits na residência
do SI. Mauricio Martins Motae 1.000 kits na residência
do Sr. Pedro Alcino Lago dos Santos.

Uma denúncia encaminhada por cidadãos do
município ao delegado da Polícia Federal de Porto Se
guro-Ba, dá conta da aquisição de aproximadamente
o mesmo número. de kits. Nessa denúncia, foi apre
sentado como prirneirolocal de armazenamento dos
"kits", a Pousada Cambuca, de'propriedade da, Sra.
Ivone Almeida, localizada à rua Cambucá, nQ 700, no
Bairro Por-do-Sol (no mês de maio de 2002). A par
tir de abril de 200$, segundo a referida denúncia, os
"kits" teriam sicjo transferidos para o imóvel localizado
à Rua Diamantina, nº 36, Bairro Malvinas (pousada
que seda à época administrada pejo Sr. Paulo Moraes,
vulgo "Paulo Grilo".)

Questionado a respeito da segunda aquisição, o
Sr. Hosmário Roberto Ferreira, em 29-1 0-2003, apre
sentou uma resposta diferente da primeira, em que
afirma:

"... esta prefeitura adquiriu, atraves da
Nota Fiscal nº 1022, um total de 2.200 Kits
escolares, e 4.000 kits escolares, NF 1001 da
empresa Polara Organização Comi Lida., os
quais se encontram depositados, sob a res
ponsabilidade dos senhores:

Maurício Martins Mota, Oficial de Gabi
nete - 4.000 Kits
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Pedro Alcino Lago Dos Santos, Assessor
Especial- 2.200 Kits

Salientamos que ainda não houve distri
buição em decorrência da municipalidade não
ter adquirido um total de Kits compatível com
toda a clientela escolar:'

O censo escolar indicava haver 6;363 alunos ma
triculados no ensino fundamental em 2002. Admitindo
se que tal informação fosse a justificativa real para a
ocorrência em análise, destacamos que compete ao
gestor dos recursos públicos - tenham eles a origem
que tiverem":" a obrigação, sob risco de deixar eviden
ciada a improbidade administrativa, de planejar suas
aquisições de forma a obter as melhores condições
para a administração pública. De outra forma, podemos
dizer que uma eventual diferença de cento e poucos
"kits" não seria razoável para justificar o armazenamento
dos 6.200 kits declarados em precárias condições, o
que está ocasionando a deterioração dos mesmos. A
se considerar o estado de armazenamento, conforme
registros fotográficos apresentados a seguir e o tempo
de armazenagem (alguns, desde 2001), verificamos que
os tubos de cola estão ressecados, bem como secas
estão muitas das canetas esferográficas e canetinhas
hidrográficas. As mochilas, também, estão passando
por um processo de ressecamento.

Além disso, existem denúncias verbais feitas pelos
moradores de que os mesmos e outros "kits" teriam sido
apresentados como comprados, também, com recursos
municipais, podendo ter ocorrido, com tal procedimento,
o faturamento em várias vezes, dos mesmo produtos.
Tal fato não foi confirmado por nossa equipe por não
ter sido permitido o acesso às informações relaciona
das às despesas com recursos municipais, restrição
imposta durante todo o nosso trabalho.

Para a confirmação da informação dada pelo se
nhor Hosmário, preposto da Prefeitura, visitamos, em
31.10.03, a residência do Sr. Mauricio Martins Mota,
onde deveriam estar armazenados 4.000 kits. Inspe
cionamos o local de armazenamento e as condições
dos kits, obtendo declaração do responsável pelos
materiais com o seguinte teor:

"...declaro que, na data de hoje foi pro
cedida contagem relativa à quantidade de kits
escolares armazenados em minha residên
cia, sobre o piso, sem tranca na janela que
dá acesso ao depósito. O recinto contém ou
tros materiais móveis (cama, fios, colchões,
bicicleta, etc). Da contagem foi quantificada a
existência de aproximadamente 2.400 (duas
mil e quatrocentas) unidades. Estes Kits estão
armazenados no local desde o início de 2002.

Parte dos mesmos estavam na residência de
D. Ivone. O restante deve estar na residência
do Sr. Pedro Alcino (aproximadamente mil uni
dades). Estes kits foram transportados pelo
caminhão da secretaria de obras. Não existe
nenhum documento de controle sobre a en
trada ou saída de tais mercadorias". Assina
Maurício Martins Mota. (sic) (grifos nossos)

Podemos constatar que, além da quantidade ar
mazenada não corresponder à informada pela Prefei
tura e discriminada nas notas fiscais, os materiais não
apresentam boas condições.

de uso em função do inadequado armazenamento
por período equivalente a quase 2 anos.~

Entendemos, ainda, que o assunto deve ser en
caminhado ao Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado da Bahia para verificar se, de fato, os mes
mos "kits" estariam sendo faturados para, também,
consumir recursos municipais. Em se confirmando tal
prática encaminhar ao Ministério Público para as pro
vidências cabíveis.

3.1.4.1.2 - DAS CARTEI RAS ESCOLARES

Constatações:
Foi realizada em 22-11-2001, segundo a docu

mentação apresentada, aquis R$78.800,00. Tal aquisi
ção foi realizada sem o competente processo Iicitatório
e, além disso, apresenta indícios de que a quantidade
e os preços unitários teriam sido "ajustados" de forma
que, - caso viesse a acontecer a licitação~, a mesma
pudesse ser enquadrada na modalidade cada convite
e não em Tomada de Preços. Além disso, ainda segun
do a documentação apresentada, foram adquiridas, ao
custo de R$79.100,00 (em 26-2-2002), outras 2.000
carteiras por meio da realização de Cana Convite
062/2001. Desse total, R$46.000,00 foram pagos com
recursos do FUNDEF.

Como demonstrado ao longo dos registros des
se relatório, é recorrente a prática da Prefeitura de
proceder aquisições que tenham por limite superior o
valor de R$80.000,00 ou R$ 80.000,00. No primeiro
caso, dispensando-se a licitação e, no segundo, con
vidando-se empresas nas quais se tenha o interesse
de participação, o que pode possibilitar acordos entre
os participantes, notadamente quando as mesmas
empresas estão sempre presentes aos eventos pro
movidos pela Prefeitura.

Acrescenta-se que essa prática irregular consta
tada se enquadra nas disposições da Lei nº 8.666/93,
em seu Art. 89:

"Dispensar ou inexigir licitação fora das
hipóteses previstas em lei, ou deixar de obser-

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



Abril de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEF'lJTADOS Quinta-feira 1º 13703

var as formalidades pertinentes à dispensa ou
à inexigibilidade:

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos,
e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele
que, tendo comprovadamente concorrido para a con
sumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa
ou inesigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o
Poder Público".

Em visita realizada ao endereço da empresa
Polara Organização Comercial Uda., constante das
Notas Fiscais e do Cadastro CNPJ, da Secretaria da
Receita Federal, constatamos que a empresa não está
mais em funcionamento naquele local. Obtivemos uma
declaração da proprietária do Galpão de que: "...este
imóvel, situado na Rua Nelcy Lopes Vieira, 22 ~ Jardim
Limoeiro - SenalES, foi alugado à Polara Organização
Comercial Uda, que funcionou neste endereço por
aproximadamente 2 anos. No entanto, o imóvel en
contra-se alugado a outra empresa atualmente, sendo
que a Polara deixou de funcionar neste endereço há
aproximadamente 1 anoe 6 meses.

O proprietário do imóvel nos informou que a em
presa Polara Organização Comercial Ltda,tinha um
escritório no bairro Goiabeiras, em VitórialES, para
onde nos dirigimos. No •local indicado conversamos
com os Srs. Roberto Nascimento e Jaime Nascimento,
que se identificaram comOirmãos do Sr. Carlos Alberto
Pereira Nascimento, informando serem representantes
da Empresa Comercial Boa Alimentação Ltda., que
também fornece produtos para Prefeitura Municipal de
MucurL Os mesmos declararam ainda, que conhece
rama empr·esa Polara. Organização Comercial Uda.,
porém acreditavam que esta empresa não funcionava
há cerca de 3 anos.

Os irmãos do Sr. Carlos Alberto Pereira do Nasci
mento - o representante da Polara no Convite 040/2001
-, que representam - juntamente com o mesmo- os
interesses da Comercial Boa Alimentação Ltda., in
formaram que desconhecem o funcionamento da re
ferida empresa.

Tal informação nos leva a questionar como poderia
a empresa Polara Organização Comercial Ltda., forne
cer os produtos em referência sem estar em atividade,
se nem os próprios familiares do senhor Carlos Alberto
Pereira do Nascimento (que representa a referida em
presa), e que com ele transacionam, têm informações
consistentes sobre essas operações.

Considerando que os recursos do Fundef são fe
derais e que deve ser comprovado que foram utilizados
para realizar despesas elegíveis pela legislação, com
pete-nos certificar que os mesmos foram utilizados nos

pagamentos às empresas que prestaram serviços e/ou
venderam bens à Prefeitura Municipal de Mucuri.

Dessa forma, solicitamos ao Banco do Brasil as
informações referentes aos beneficiários finais dos
recursos pagos por meio do cheque nº 678, no valor
total de R$78.800,00 com o intuito de verificar se os
pagamentos foram feitos a quem de direito. O mesmo
foi feito com relação a outros cheques, entre os quais
o de nº 742. Em ambos o endosso é feito com o regis
tro de um mesmo CNPJ (02.0:30.407/0001-97 - Polara
Organização Comercial Ltda.,) e de um mesmo CPF
(073.745.787-25 - Renato Lellis Flor, que é o sócio
responsável pela empresa), entretanto com assinatu
ras diferentes e com números de registro de identidade
diferentes. É fato surpreendente que um mesmo CPF
seja utilizado por dois contribuintes diferentes.

Considerando, ainda, que o cheque de nº 678,
no valor de R$78.000,00 (de valor elevado) não foi
depositado na conta da empresa Polara Organização
Comercial Ltda., e que, além disso, foi sacado em
dinheiro, fizemos gestão no· sentido de identificar os
seus beneficiários finais. A partir dessa Inter-relação
identificamos que os mesmostiveram a seguinte desti
nação: R$18.700,00 depositados na conta da Cosmos.
Comércio e Representações Uda., R$10.000,00 na
conta da CTA Terraplenagem Uda., R$20.000,00 na
conta de Temóteo Alves Brito (ex-prefeito de Teixeira
de Freitas) e R$30.000,00 na conta de Girlene Ama
dor de Brito (possivelmente parente deTemóteç). Os
R$1 00,00 restant~s corresp?ndem à taxa de R$15,00
para emissão do doe para a senhora Girlene e R$85,00
sacado em espécie.

Recebemos também a cópia do cheque nº 742,
emitido em 26-2~2002, no valor de R$46.000,OO. Oche
que foi apresentado aoBanco Bradesco S/A, agência
n° 3.582-3 - muniCípio de Mucuri - Sã. No verso do
cheque não há identificação da agência e conta de
depósito, havendo unicamente o seu endosso.

Há indícios de que o cheque tenha sido pago
em espécie pelo Bradesco S/A, hajavista que não há
identificação da a~êhciaou conta de. depósito. Seria
necessário cobrar do Banco Brasileiro de Descontos
S/A - Bradesco, a identificação sobre o destino dos
R$46.000,00.

Suporte/Evidência da constatação
• Notas Fiscais da empresa Polara Organização

Comercial Uda;
• cópias dos cheques emitidos pela Prefeitura

Municipal de Mucuri;
• solicitações de Auditoria e Respostas da admi

nistração municipal;
• inspeção in loco nas empresas e depósitos;
• fotos dos locais inspecionados; e
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• declarações de pessoas envolvidas
Conclusão - Embora tenham sido emitidas No

tas Fiscais em favor da empresa Polara Organização
Comercial Ltda., as transações financeiras evidencia
ram que os recursos não foram creditados à referida
empresa. Tal fato sugere que a aquisição das carteiras
escolares em referência não tenha sido efetivada, res
tando procedente a denúncia apresentada.

3.1.4.1.3 - Desvio de Recursos Públicos mediante
pagamentos a terceiras pessoas, do valor corres
pondente a equipamentos comprados pela pré
feitura (primeira pessoa), entregues e resgatados
pelos vendedores efetivos dos mesmos (segundas
pessoas).

Constatações:

For~rn eferuaaos dOIS pagamentos aempresa IP lnfmmatica LIDA -ME, confomle ~ua~ro

aOalxo:
[Pd~r I

IN.Fl Data Descriyão PlodfServ.lUa," p~o Valor
I~OiPnfV') 1.109,W l~ 011~)i02 Compra ae ;mícrocoll1oulaàores101 ••""'I.i '"

~O!lL:1()m ~,OOO,OO 110 01m)i02 Manuten\io econfigurayào de m

Visitamos a empresa com o objetivo de confirmar
a regularidade do fornecimento dos produtos/serviços
descritos nas Notas Fiscais. O proprietário da empresa
declarou que vendeu os 5 microcomputadores e que
prestou o serviço de manutenção e configuração de
micros em diversos equipamentos de departamentos
distintos da Prefeitura Municipal de lV1ucuri. Declarou
ainda que chegou a montar os 5 microcomputadores
na escola de informática de Taquarinha, mas corno o
pagamento não foi executado, conforme combinado,
no ato de entrega, levou-os de volta, deixando as No
tas Fiscais para que se providenciasse o pagamento,
quando então entregaria os equipamentos.

Segundo informou o proprietário da JP Infor
mática Ltda., a empresa jamais recebeu pagamento
algum referente às Notas Fiscais contabilizadas pela
prefeitura e, não obstante terem cobrado várias vezes
do chefe do gabinete do Prefeito - Sr. Robson Carlos
Pereira Silva - a devolução das referidas Notas, estas
nunca foram devolvidas à empresa.

Inicialmente percebemos que a transação foi
montada de forma a não precisar da realização de um
processo licitatório, valendo-se os gestores da separa
ção. em dois pagamentos (para a aquisição -material
permanente - e para a montagem/configuração dos
referidos microcomputadores - serviços) de forma que
nenhum desses pagamentos ultrapassasse o valorde
R$8.000,OO (oito mil reais). Além disso, admitindo-se

que o procedimento pudesse ser considerado como
correto (um para aquisição de material permanente
e outro para serviços), a transação foge aos padrões
convencionais, uma vez que a empresa vendedora
normalmente entrega o equipamento funcionando e
devidamente configurado.

A informação do proprietário da empresa esclare
ceu também, que outros equipamentos (que não tinham
relação com atividades desenvolvidas no âmbito do
Ensino Fundamental) foram "configurados" o que, sem
qualquer dúvida, já não poderia ter sido autorizado.

Além do que já foi descrito, solicitamos ao Banco
do Brasil a cópia do cheque n° 996, emitido em 30-12
2002, no valor de R$13.619,OO, o qual deu quitação
às Notas Fiscais citadas. Da análise feita identificamos
que foi apresentado ao Banco Bradesco S/A, agência
n° 3.582-3 - município de Mucuri - Ba. No seu Verso
não há identificação da agência ou conta de depósi
to, havendo a assinatura de uma pessoa identificada
com o CPF 242.745.632/72 e RG 02.647.214 - SSP
- MG. Em consulta ao sistema CPF, da Secretaria da
Receita Federal, constatamos que o número do referido
CPF é inválido. Testamos várias combinações com o
referido CPF e sempre retomou a mesma mensagem:
CPF inválido.

Há indícios suficientes para que se conclua ter
sido o cheque pago em espécie pelo Bradesco S/A,
haja vista a inexistência de identificação de qualquer
agência ou conta de depósito. Além disso, apesar do
CNPJ identificado no verso ser da empresa JP Infor
mática Lida., o número do CPF não é de nenhum de
seus sócios.

Seria fundamental cobrar do Banco Bradesco S/A
a apresentação de eventual instrumento de procuração
que habilita quem assina no verso a receber valüres
em nome da empresa. Ademais, deve ser justificada a
aceitação da aposição de um número de CPF inválido
no verso do cheque. Finalmente, deve ser feita a identi
ficação final quanto ao destino do valor de R$13.619,OO
para que possa ser feita a recomposição ao Erário e
o encaminhamento para a adoção de medidas admi
nistrativas e penais cabíveis.

Tal procedimento, acima descrito, não foi realizado
em virtude de a referida instituição financeira negar-se
a oferecer tais informações alegando, mais uma vez,
a proteção pelo "sigilo financeiro/bancário".

Da análise dos fatos, constatamos inequivoca
mente que nesse caso também houve desvio de re
cursos públicos do Fundef, dessa vez no montante de
R$13.619,OO, já que esses valores foram creditados
a uma pessoa não identificada, sem a devida contra
prestação dos produtos/serviços descritos nos docu
mentos fiscais.

-~--- -------~-- --------- - - - --- -------------
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Evidências:

• Relação de despesas realizadas com recursos
Fundef;

• Declaração do proprietário da empresa JP In
formática Ltda;

• cópia do cheque n° 996; e
• consultas aos sistemas CPF e CNPJ da Secre

taria da Receita Federal.

3.1.4.1.4 - Aquisição de materiais gráficos

a) COl1lstatações:

A administração municipal realizou a Tomada de
Preços nº 1/03 para aquisição de materiais gráficos
para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Administra
ção e Secretaria de Educação, tendo sido vencedora a
empresa New Impress Serviços Gráficos Ltda., com
uma proposta global de R$616.260,00.

Nãohá comprovante de publicação do edital nos
autos da licitação, havendo apenas comprovantes de
entrega de edital a duas empresas. Tal fato sugere
desobediência ao principio da publicidade previsto na
Lei nº 8.666/93.

Foram identificados dois pagamentos à New
Impress com recursos do Fundef. conforme quadro
abaixo:

Dala~a~o ~eijUe Nf DalaNf Valor Di~tnmina~âo

1)I~Vl00J WI1 1o} L)lmll00J 1)'~1~~ A~ui~i~âo ae maleri~i~ wanoo~

Lbm,ll00J l~) ~~) M)mm L),OO1,oo A~ui~i~~o ae rnaleÓal! ~coo

Tolal lOO,OOfi,m

Na Nota Fiscal n° 763, item 4, foram faturados
20.000 boletins de 2º grau ao preço unitário de R$0,30,
totalizando R$6.000,00. Já na nota fiscal n° 845, item
2, foram faturados 1.000 diários de classe ao valor
unitário de R$0,70, totalizando R$7.000,00.

Constatamos em visita ao depósito da Secreta
ria Municipal de Educação que esses diários foram
destinados às instituições de ensino pré-escolar, evi
denciando que o beneficiário final não estaria contem
plado entre aqueles previstos na legislação pertinente
ao Fundef.

b) Suporte/Evidência da Constatação:

• Tomada de Preços nº 1/03;
• processos de pagamento;
• extratos bancários; e
• legislação pertinente.

c) Conclusão: Tendo em vista que a aquisição
dos itens acima relacionados, no total de R$13.000,00,
não encontra amparo nas disposições do art. 70. da
Lei nº 9.394/96 -.Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cação, os recursos utilizados devem s,er devolvidos a
conta do Fundef.

3.1.4.1.5 - Desvio de finalidades nas aquisições de itens

a) Constatação - A administração municipal re
alizou também, compras de móveis, utensílios e equi
pamentos conforme quadro apresentado a seguir.

Fornecedor Dala Paeto ICheque NF DataNe Valor Ducrimillção
30.l1.2oo2 991 912 16.05,2002 1l.720,00 ACeSlÔrios eequipamentos de

Informática para manutençioda
Secretaria Municpalde EdllCaçào

Zalléui -Equip. 30,12,2002 991 995 13.06,2002 1.230,00 Móveis eklro.oomêstkos e
de Escritórios utensilios destinados ao us<) da

LIda. Setretaria Munic~al de
Edu(~çio

30.12.2002 993 11199 01,06.2002 l.2Il,oo Mal1rial ~uso de equipamentos
de infortn.ltica M&cretaria

Stilomaq- MU~lcipal de Educacão
Equ~.Para 30.12.2002 993 117567 04,06.2002 2163,00 Material ~U!O de equipamentos

Escritórios Ltda. de informática da &cretam
Municipal de Educacão

lO.l21OO2 992 500 14.031002 4.309,00 Aquisição de Equipamentos de
Informática ~1l5O do Programa
Bolsa Escola

30,12,2002 992 506 08.04,2002 4.961,00 Aquisição de equipamenlili de
Telemaq- infonnáticaematerial piu!lJ de

Assistência e equipamenlos de infonllâlKI da
Equipamentos de seco Municioal.de Educação
Escritório. LIda.· 30,12.2002 992 539 07.06,2002 3.398,00 Equipamentos de InfOl'll1átlca

ME p'"ll5O oa escola Munic~al Riul
GazzinellIlEqui~mentosnão

lucalizadosna mola)
02,01.2003 994 60 1106.2002 262.00 Aqu~içio de móveis cutensílios

dtstinados ao uso da Secretaria
Municipal de Edueaçiô

StylllS 02.01,2003 994 65 20.061002 135,00 Aquisiçâode m~veis eulensilios
Informátira e destinaOOs. iJt) usuda Smetaria
Equlp, para Municipalde Educação ,

EscrÍlóno Ltda. 02.01.2003 994 1118, 104.06,2002 2082,00 AljUi~~aode mÓI'tis ~ uleilSilios
1127, 104,06.2002 des(jnado~ ao uso da Secretaria
1138 07.06,2002 Municipald~ Educaçãu

02.01.2003 995 4911 28.05,2002 1.680,00 Aqúisi~ode02 bebedouros
Kreni& Kretli senduqúcapenasOl eslaemuro

LIda na escola Prisco V~na. Valor
(X) Total d~ Cómpra [oí k$

3J60,oo.
TOTAL 23.151,00 :f~:~~"',' " :

, ,',',.
,~ .' .:'. .'

','

Obs: Cabe destacar que estes pagamentos foram
efetuados no exercício de 2003 e registrados como
despesas de exercícios anteriores. Apesar de ter sido
efetuado o empenho no exercício de 2002, este não
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foi liquidado, tendo sido realizado um novo empenho
que foi liquidado e pago em 2003.

Vale ressaltar que os produtos foram comprados
diretamente, sem a realização do competente proce
dimento licitatório. Tendo em vista a similaridade dos
materiais e equipamentos adquiridos deveriam ter sido
realizados certames licitatórios conforme determina a
legislação.

Solicitamos as cópias dos cheques nOS 992, 994,
99" e 993 ao Banco do Brasil, Agência Posto da Mata e
constatamos que estes cheques foram todos depositados
em uma mesma conta no Banco Itaú, agência n° 0696,
conta n° 15.480-6, o que indica que há ligação entre as
empresas Telemaq, Stylus, Zanetti e Stilomaq.

b) Suporte/Evidência da Constatação:

• processos de pagamento;

• extratos bancários; e
• inspeções in loco nos locais de destinação dos

móveis, equipamentos e utensílios.
c) Conclusão Tendo em vista que a aquisição

dos itens acima relacionados, no total de R$23.151 ,00,
não encontra amparo nas disposições do art. 70. da
Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cação, os recursos utilizados devem ser devolvidos à
conta do Fundef.

3.1.4.1.6 - Pagamento de locação de imóveis não
utilizados para o ensino fundamental

a) Conclusão - Foi efetuado um pagamento por
meio do cheque nº 988, emitido em 30-12-2002, à em
presa Extremo Sul Imobiliária referente a alugueres
dos imóveis abaixo relacionados:

IProprietário Endereço End. Do Imóvel Finalidade Valor
I RS
Alessandro Rua Ibicarai nO 291 - Av. Cel\tr~l n° 435-A, Instalações funcionamento (lo 400.00
Nunes da Silva Grazzinelândia - Centro - Mucuri-BA. Projeto" Educar Para Vencer"

habatã. Mucuri
Coriolando Rua Rui Barbosa Rua Rui Barbosa, n° Instalações e funcionamento da 250.00
Areias Nele SlN 1QI-B, Centro. Secretaria Municipal de Educaçào

Mucuri-BA.
CorioJando Rua Rui Barbosa Rua Rui Barbosa, n° Alojamento de merenda escolar e 1.000,00

Areias Neto SIN 10 I, Centro, Mucuri- materiais di ...ersos, para serem
BA. utilizados nas escolas municipais da

\ zona rural. distritos e povoados

~-acema Av. Perohas, n° 20. Rua Nova Viçosa n° Instalação e funcionamento de 01 300,00
Raimundada Malvinas, Mucuri- 546, Centro, Mucuri- (um) depósito de material didático.

I Silva Brandão BA. BA.
Júlio Rua lIhéus, n° 41 I, Rua Jovita Fontes n° Instalações e funcionamento da BOQ,OO
Vasconcelos Centro, Mucuri-BA. 126, Centro, Mucuri- Escola Municipal Turma da Mõnica
Filho BA. (ensino pré-escolar)
Juvenal Morais Av. Salvador, sin, A v. Minas GeTais, n° Para uso dos profissionais de saúde 300,00

I Torres Itabatã, Mucur-BA. 1305, Centro, lcabatâ, em atendimento às pessoas carentes,
Mucuri-BA. do Programa de Saúde da Família

(PSF) no Distrito de Itabatã, Mucuri-
BA.

Lorena Rua Govemador Rua Rui Barbosa, n° Instalações e funcionamento da 700,00
Gonçalves Ferraz Valadares, sln, 266, Centro, Muc"Uri- Biblioteca Pública Municipal

Centro, Mucuri-BA BA.
Maria de Rua Se...erino Vieira. Rua Severino Vieira, Instalações e funcionamento do 380,00
1.ourdes Koch de n" 88, Centro, n° 88, Centro, Mucuri- Programa Bolsa-Escola
Oliveira Mucuri- BA.
Marinalva Rua Almenara n° Rua AI menara n" 248~ [móvel utilizado pela Secretaria 170,00
Gonçalves 248-B,2" A, 1° Pavimento, Municipal de Educação destinado

Pavimento, Aroeira, Aroeira, Mucuri-BA. para depósito de carteiras escolares
Mucuri-BA.

Osvaldo Rua Jovila Fontes, nO Rua Severino Vieira, Instalações da Coordenadoria 250,00IRodrigues 25 I, Centro. Mucuri- n" 226, Centro, Municipal de Educação -
Mucun-Ba.ISilvandete Souto Av. M mas Gerais, A .... Minas Gerais, sin, Instalaçõc;s e funcionamento da 650,00

6=~
s/n, Centro, ltabatã, Centro,ltabatã, Escola Municipal Castelo Encantado
Mucuri-Ba, Mucuri-Ba. no Distrito de ltal:l,atã, neste

município (ensino~ré-escoJar).
Total 5.200,00.

~-~-------~---------- ~--
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Foi realizado ainda o pagamento de uma comissão
imobiliária à empresa Extremo Sul Imobiliária Ltda., no
valor de R$475,20 por meio do mesmo cheque.

Propríclário lndm((l EDd. Do Imóvel finalidade ValarRS Perlodo

NillonLapa Rua Prof. Rua dos Vereadores nl lnslalações efuneienamenro do 150,00 Noví02

Agripino 16)·B,Por do Sol, -Projeto Sol Nascente", para

Gonzaga, Mw;UJi·BA. atendimento de aulai de

~n,Bail11l reforio aalunos caren~s do

Saúde, São ensino fundamental, na sede do
PaUI(l.SP, ll1unicipio.

Foi realizado também o pagamento do aluguel do
imóvel abaixo relacionado, por meio do mesmo cheque:

Em visita ao endereço acima, constatamos que as
instalações servem ao Projeto Sol Nascente, entretanto
não foi possível confirmarse as atividades desenvolvi
das estão vinculadas ao ensino fundamental.

b) Suporte/Evidência da Constatação:

• processo de pagamento;
• extratos bancários;
• inspeções in loco nos imóveis locados;
• Solicitação de Auditoria e resposta da adminis

tração municipal; e
• legislação pertinente.
c) Conclusão: Tendo em vista que as locações

dos imóveis ~cima relacionados, bem como a comis
são imobiliária, no total de R$5.675,20, não encontram
amparo nas disposições do art. 70 da Lei nº 9.394/96
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os recursos
utilizados devem ser devolvidos a conta do Fundef.

3.1.4.2 - Pagamentos irregulares de salários com re
cursos Fundef.

a) Constatações:
Da análise efetuada na folha de pagamento dos

servidores contratados com recursos do Fundef no
município, constatamos o pagamento de complemen
to salarial no valor mensal de R$725,00 (setecentos e
vinte e cinco reais) ao servidor Jorge Cecílio Chalub,
concursado como Professor P 11, cujo salário fixo no
período analisado foi de R$300,00 (trezentos reais).

Instada a Secretaria de Educação através da
Solicitação deAuditoria nº 24, a se pronunciar sobre o
assunto, foi nos fornecida a informação de que o ser
vidor exerce e ocupa função técnico pedagógico, cujo
valor salarial é de 1.499,00 (hum mil e quatrocentos e
noventa e nove reais).

O servidor qualificado exerce suas atividades na
Secretaria de Educação mas, no entanto, recebe men
salmente"aulas extras" no valor de R$225,50 (duzentos
e vinte e cinco reais e cinqüenta centavos). Consulta-

mos a Lei Municipal de nº 160/94 de 3-5-94 (Estatuto
dos servidores públicos do Município de Mucuri-BA),
onde verificamos que não existe previsão legal para
concessão de qualquer complemento salarial. Além
disso o servidor, como Professor exercendo atividade
diversa daquela para0 qual prestou concurso público,
está desviado de suas funções, o que pode acarretar
futuras ações judiciais contra o Município.

Mesmo sabedor de que o Professor não leciona,
o gestor efetua o pagamentO de aulas extras como se
este estivesse em sala de aula.

Os referidos pagamentos aconteceram entre o
mês de maio de 2002 e o mês de julho de 2003.

b) Evidências: folhas de pagamento dos servi
dores da área da Educação no Município.

c) Conclusão: O servidor em questão não faz
jus a complementação salarial, por não haver amparo
legal para tal concessão, e também às aulas extras,
considerando que o mesmo está afastado das funções
de professor.

3.2 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE

3.2.1 Descrição
Implantado em 1995, o Programa Dinheiro Dire

to na Escola é uma ação do Ministério da Educação,
executada pelo FNDE, que consiste no repasse de
recursos diretamente às escolas estaduais, do Distri
to Federal e municipais do Ensino Fundamental, com
mais de 20 alunos matriculados, além de escolas de
Educação Espedal mantidas por Organizações Não
Governamentais (ONGs), desde que registradas no
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.

A descentralizaç~o dos recursos assegura auto
nomia às escolas, dando-lhes agilidade, A eliminação
da burocracia garante o funcionamento de suas deci
sões e favorece o exercício da cidadania, uma vez que
mobiliza a comunidade e promove o seu envolvimento
nas atividades escolares.

3.2.2 - Denúncias P D D E

3.2.2.1 Desvio de Recursos e notas fiscais· frias
ou montadas

a) Denúncia 1 "Existem indícios de que a verba
Federal "Dinheiro Direto na Escola" vem sendo des
viada por diretores de escolas em ltabatã, distrito de
Mucuri-BA e notas fiscais de compra comprovam que
os gastos dessa verba são montadas e superfaturadas"
(folha 3 processo 00190.000150/2003-84).

Denúncia 2 "Existem fortes indícios de que a
verba "DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA" vem sendo
desviada ou superfaturada. Pois, nossas crianças não
estão sendo beneficiadas por aquela verba;' (folha 126
processo 00190.000150/2003-84).
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b) Procedimentos:
.. análise dos extratos bancários da conta espe

cifica do PODE, relativa ao exercício de 2002;
.. análise das prestações de contas do PDDE

relativas somente ao exercício de 2002;

Observações:
(1) A documentação e a aquisição dos materiais

e equipamentos foram verificadas, in loco, pela equi
pe que realizou? primeira etapa do trabalho, somen
te nas seguintes escolas, selecionadas no universo
das 15 (quinze) unidades executoras existentes no
município:

.. Escola Municipal de 1º e 2º Graus de Itabatã

.. Escola Municipal Deputada Ana Oliveira.

(2) Quanto às 8 (oito) unidades não executoras, a
equipe designada para a realização da primeira etapa
do trabalho analisou a prestação de contas consolidada
das compras feitas pela Prefeitura, e, ainda, realizou
inspeção in loco, para confirmação das despesas re
alizadas, em quatro delas, conforme aba.ixo:

.. Escola Municipal Oliveira Costa - Zona Rural

.. Escola Municipal Carolina Silva Moraes - Zona
Rural

.. Escola Municipal Leonice Fonseca Borges 
Zona Rural

.. Escola MunicipallsmarTeixeira Guedes - Zona
Urbana

c) Constatações - Com base nas análises e nas
verificações in loco relacionadas às unidades execu
toras acima descritas não ficaram claramente eviden
ciadas à época, quaisquer irregularidades na aplicação
dos recursos do PDDE. Da mesma forma não restou
evidenciada qualquer irregularidade na documentação
comprobatória da execução das despesas.

Na Prefeitura, entretanto, com relação à docu
mentação relativa às compras feitas para as unidades
não executoras ficaram evidenciadas as seguintesfa
lhas/impropriedades:

.. fracionamento de despesas de mesma nature
za, fugindo do processo licitatório;

.. notas Fiscais sem data limite para emissão

.. recursos paralisados na conta bancária por mais
de 30 (trinta) dias, sem aplicação financeira, conforme
obriga a Instrução Normativa /STN 01/97;

Com relação à análise da documentação nas 02
(duas) unidades executoras visitadas, não foi verifica
da qualquer irregularidade/impropriedade pela equipe
que realizou a inspeção.

As unidades escolares podem receba os recursos
do PDDEemespécie ou em materiais, desde que seja
possível quantificar os valores monetários recebidos.
Especificamente com relação às verificações f1sicas,

quando das visitas às unidades não executoras, cons
tatamos que os materiais haviam sido disponibilizados,
porém ressaltamos as seguintes informações:

.. Distribuição de materiais, pela Prefeitura, sem
controle de valores monetários, dificultando/impossi
bilitando às administrações das escolas identificarem
os montantes recebidos;

.. Inexistência de levantamento formal e de registro
fisico das prioridades para distribuição dos mate:iais
entre as Unidades de Ensino.

d) Suporte/evidência da constatação: Docu
mentação analisada;

Fracionamento de despesas:
Processos de pagamentos nºs 971 e 972, totali

zando R$10.559,70;
Processos de pagamentos nºs 3994 e 3995, to

talizando R$9.896,40
Notas Fiscais sem data limite para emissão:
Papelaria Americana Uda., CNPJ

25.102.138/0001-22. NF nº 4418, de
19-11-2002, processo de pagamento 4966/2002,

valor de R$3.558,07;
Supermercado Vitória CNPJ 38.499.448/0001

74 NF 255, de 19-9-2002, processo de pagamento
3995/2002, valor R$2.046,50;

Supermercado Vitória CNPJ 38.499.448/0001
74, NF 260, de 26-9-2002, processo de pagamento
4352/2002, valor R$1.060,4ü

Recursos paralisados em conta bancária por mais
de 30 (trinta dias):

Extratos Bancários da conta 6689-3, Agência
3754-0, Banco do Brasil e Mucuri, nos períodos:

2-10-2001 a 27-2-2002 - Valor R$10.648,00
24-6-20028. 25-9-2002 - Valor R$14.688,30
25-9-2002 a 4-11-2002 - Valor R$4.791 ,90

e) Conclusão: A denúncia, com relação ao en
riquecimento ilícito por parte de diretores de escolas,
não pode ser confirmada por nossa equipe, uma vez
que seria necessária a realização de pesquisa nos
bancos de dados da Receita Federal sobre a variação
patrimonial de cada um dos agentes denunciados e
confrontar tais informações com os rendimentos decla
rados, de forma a poder estabelecer relações quanto
à evolução dos seus bens patrimoniais.

3.3 - Programa Nacional de Alimentação Escolar
-PNAE

3.3.1 - Descrição da Ação: garantir as necessida
des nutricionais diárias dos ~Iunos

3.3.2 - Recursos repassados ao Município - 2001
a 2003 (julho)
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3.3.2.1 Exercício 2003

3.3.Z.l Exercício 2003

Parcela OB VALOR DATA BANCO
1 400053 19.778,20 25!FEV/2003B. BRASIL
2 400113 19.778,2025!MAR/2003B. BRASIL
3 400255 19.778,20 25/ABR/2003B. BRASIL
4 400390 19.778,20 24/MAl/2003B. BRASIL
5 400604 39.556,40 01IAGOI2003B. BRASIL

Tatal: . -, ,. 118.669,2rr ;. '.'" ,.

3.3.2.2 - Exercído 2002

hlteti OB VALOR DATA BANCO
1400029 21.010,80 281FEVI2oo2B. BRASIL
2400088 21.010,SO 23/MAR/2002B. BRASIL
3400225 21.010,SO 26!I\BR/2002B. BRASIL
4400383 21.01(},80 22lMAlI2002B. BRASIL
5400605 21.010,SO 251JUN12002B. BRASIL
6400749 21.010,SO 26jJULl2002B. BRASIL
74008141 21.010,SO 2511\OO12002B. BRASIL
8400881 21.01Q,SO 25/SETI2002B. BRASIL
9400993 21.010,80 2410UT!2002B. BRASIL

10401099 21.010,80 23!NOV/2002B. BRASIL

3.3.2.3 -Exercício de 2001

AG
3754
3754
3754
3754
3754

AG
3754
3154
3154
3754
3154
3154
3754
3154
3754
3754

C/C
0000065196
00000651%
0000065196
00000651%
00000651%

Cle
0000065196
000Cíl65196
0000065196
0000065195
OOOC065196
0000065196
0000065195
0000065196
0000065196
0000065196

• análise dos extratos bancários relativos ao mes·
mo periodo;

• confronto entre a movimentação bancária e do
cumentos comprobatórios;

• visitas ao depósito central do Departamento
Municipal de Alimentação Escolar - DEMAE;

• visitas às escolas; entrevistas com alunos e pais
de alunos oitiva da responsável peloDEMAE;

• visita aos endereços das firmas fornecedoras
de gêneros alimentícios para a merenda escolar;

• confronto das notas fiscais emitidas para pa
gamento e as quantidades e qualidades dos gêneros
atestadas pela responsável pelo DEMAE;

e) Constatações:

Da análise dos processos relacionados ao PNAE
- Merenda Escolar, verificamos alguns pagamentos
feitos à empresa Comercial Boa Alimentação ltda.,
dos quais destacamos alguns fatos. A princípio que os
pagamentos estão associados a dois processos licita·
tôrios (Convite n!1 027/02 eConcorrência n!1 001/03).
Os pagamentos em comento estão apresentados no
quadro a seguir.

3.3.3 Denúncias PNAE - Merenda Escolar

a) Denúncias - Em função de denúncias genera
lizadas quanto à baixa qualidade e à falta absoluta de
merenda escolar em alguns períodos, daremos trata
mento próprio a este assunto neste ponto do relatório.
De forma geral, o que se denuncia é o total descaso
com as crianças, também no que se refere à merenda
escolar. Desde a baixa qualidade no cardápio (min
gau constantemente, sopa e macarrão com corante)
até a própria falta da merenda durante vários dias no
período letivo.

b) Procedimentos

• análise dos recursos repassados ao município
no periodo destacado;

• análise de documentos comprobatórios da
execução das despesas realizadas com recursos do
PNAE, relativas ao período de janeiro de 2001 a julho
de 2003;

Parcela 08 VAlOR DATA BANCO AG
1400083 19.842,00 03lMAR/2001B. BRASIL 3754
2400153 19.842,00 22/MAR/2001B. BRASIL 3754
3400677 79.368,00 24/JUlj2001B. BRASIL 3754
4400832 19.842,00 04/SETf2001B. BRASIL 3754
5400889 19.842,00 22ISETI2001B. BRASll 3754
6401217 19.842,00 24!OUT/2001B. BRASIL 3754
7401392 19.842,00 23/NOV/2001ll. BRASIL 3754

C/C
0000065196
0000065196
0000065196
0000065196
00000651%
0000065196
QOOOO65196

Data Cheque NF Valor(RSI ) Licitação Discriminação
:15 iCSn002 9 97 52.273,34 Convite 027/02 Merenda escolar
0401/2002 10 91 26.136,66 Convite 017/02 Merenda escolar
0)'05/2003 II 512 e 42.719,74 Concorrência 001/03 Merenda escolar

511
2~105/2003 23 534 e 38.505,26 Concorrência 00l/O3 Merenda escolar

I 533
Total 159.695,00

Das duas licitações referidas, participaram as
empresas Versátil Comércio e Representações ltda.,
Cosmos Comércio e Representações Ltda, e Comercial
Boa Alimentação ltda. Os dois certames foram venci
dos pela Comercial Boa Alimentação Ltda.

Com relação ao Convite n!1 027/02 não nos foi
comprovada a realização de sua divulgação.

A Concorrência Pública n!1 001/2003, teve o seu
objeto adjudicado em 4-2-2003 e seu valor global de
finido em R$1.486.100,00.

De acordo com a cláusula 7.1 do Capítulo VIL
- DAS Condições De Entrega E Pagamento, do Edital
de Licitação, as condições estabelecidas são:

"os produtos serão entregues pela empresa ven
cedora diretaménte no Departamento de Merenda Es
colar, em até 10 (dez) parcelas, mediante requisição
expedida antecipadamente pelo DEMAE"

Tal condição (a entrega em até 1O parcelas) foi
explicada pela Responsável pelo Departamento Mu
nicipal De Alimentação Escolar - Demae como asso-
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dada ao fato da existência de atividades escolares em
uma quantidade de dias que correspondem a 10 (dez)
meses. Dessa forma o valor total de R$1.486.1 00,00
(um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil e cem
reais) equivale a uma despesa mensal com merenda
escolar de R$148.61 0,00 (cento e quarenta e oito mil,
seiscentos e dez reais).

Por outro lado, cabe destacar a inclusão de itens
sul generis nessa licitação, conforme se segue:

• frango com ovos mexidos (embalagem de 500
a 830 grs.);

• feijão com charque (embalagem de 500 a 830
grs.)

• carne bovina com macaxeira (embalagem de
500 a 830 grs.)

• mingau de arroz, milho e coco (embalagem de
1 a 2 kg);

• refresco misto de morango, framboesa e gro
selha;

• refresco de acerola com laranja (embalagem
de 1 a 2 kg)

• bebida láctea de chocolate e albumina; e
• salsicha ao molho com ervilha e milho.
Tal nível de especificação praticamente direciona

a demanda para alguns poucos (quando não único)
fornecedores. Entendemos, entretanto, que compete
ao gestor a escolha dos gêneros alimentícios, desde
que observem as referências estabelecidas pelo órgão
formulador da política de alimentação escolar.

Após tecer essas considerações preliminares, par
timos para a visita realizada na sede do Departamento
Municipal de Alimentação Escolar, onde procuramos
identificar a existência e a qualidade dos controles
existentes sobre o assunto.

Inicialmente confirmamos que o estoque de ali
mentos do DEMAE é bastante reduzido, limitando-se
aos seguintes gêneros alimentícios:

• óleo de soja;
• macarrão;
• arroz;
.. pó para o preparo do mingau; e
• alguns poucos quilos de carne moída.
Na visita realizada, identificamos que a capaci

dade de armazenamento do depósito central é incom
patível com as quantidades de gêneros faturadas nas
notas fiscais. Interpelada a esse respeito, a respon
sável pelo setor informou que nem toda a mercadoria
constante nas relações de entrega de mercadorias
da Comerciâl Boa Alimentação permanece. no depó
sito do DEMAE, sendo encaminhada prontamente às
respectivas escolas de ITABATÃ, bem como para um
núcleo em Taquarinha.

Solicitamos à Sra. Maria Benedita Da Cunha
Koch, responsável pelo DEMAE, que disponibilizas
se toda a documentação relacionada ao PNAE, de
forma que nos fosse possível fazer alguns testes que
sinalizassem quanto à capacidade de gestão daquela
unidade da administração municipal e seus respecti
vos controles.

Com base em alguns dos dados registrados na
documentação apresentada, percebemos várias diver
gências e a ocorrência de falhas graves/irregularida
des, das quais destacamos:

• Vários documentos que deveriam dar suporte
aos faturamentos não foram encontrados no DEMAE.
A responsável afirmou que as Notas Fiscais relativas
às últimas aquisições efetivadas junto à firma Comer
ciai Boa Alimentação Ltda não.estavam em seu poder
e que nem dispunha de cópias das mesmas;

• A responsável pelo DEMAE informou, ainda, que
as mercadorias lhe são entregues seguem acompanha
das de uma relação de gêneros e não de notas fiscais,
sendo as Notas Fiscais encaminhadas ao Senhor Al
varo, responsável pelo Departamento de Compras;

• Afirmou, quando perguntada sobre quem seria
o responsável pelo fornecimento da merenda escolar
para o município, que esse (...) é o indivíduo conheci
do como "Carlinhos Da Merenda"; Declarou ainda co
nhecê-lo pessoalmente e com ele manter freqüentes
contatos. (grifos nossos)

• A comparação entre os elementos (itens e quan
tidades) registrados nas Notas Fiscais emitidas pela
Comercial Boa Alimentação Ltda., e os gêneros des
critos nas relações apresentadas pela referida em
presa evidenciou divergências como, por exemplo,
entregar "frango congelado" como se fosse "frango
com ovos mexidos", conforme licitado e faturado ao
custo de R$8,98 (oito reais e noventa e oito centavos)
por quilo. Da mesma forma ''faturar carne bovina com
macaxeira", ao custo de R$7,44 (sete reais e quaren
ta e quatro centavos) o quilo e entregar carne moída.
Ainda, faturar "salsicha ao molho de ervilha e milho" e
entregar macarrão espaguete.

• Em depoimento à equipe que realizou os traba
lhos de fiscalização, a responsável pelo DEMAE infor
mou que é de sua "(...) exclusiva e total responsabili
dade a verossimilhança das informações pertinentes
às quantidades recebidas de gêneros, assumindo pes
soalmente toda e qualquer diferença entre o que fora
efetivamente entregue e as quantidades lançadas na
relação de entrega fornecida pela Empresa Comercial
Boa Alimentação:' Informou ainda, quando indagada
a respeito das diferenças existentes entre o que cons
tava, por exemplo, na Nota Fiscal 841 eo que estava
relacionado na lista recebida por ela quando da entre-

---- ----- --------~------ ---- ~---_._---------,--------.---
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ga das mercadorias - e o fez na presença constante
dos advogados representantes da Prefeitura- que nem
todos os produtos discriminados no primeiro documen
to constam no último. Alegou, para tanto, que alguns
dos gêneros alimentícios não foram bem aceitos pelo
corpo discente, sendo então substituídos por outros
quando da entrega.

• Declarou, também, que é de seu conhecimento
que os produtos que não foram entregues no DEMAE
ainda constam na Nota Fiscal como conseqüência de
aquele documento "não poder discriminar quantitati
vo de produtos daqueles não licitados, não sabendo
informar, entretanto, de que maneira a prefeitura for
maliza a substituição de produtos alimentícios;" (gri
fos nossos)

• Declarou que "(...) não tem responsabilidade
ou controle entre a mercadoria faturada e paga pelo
Setor de Licitação da prefeitura e a mercadoria efeti
vamente entregue (...)";

• Quando perguntada a respeito da documenta
ção relacionada à merenda escolar do primeiro semes
tre disse não dispor "( ...) de qualquer documentação
compreendendo os recebimentos por ela efetuados no
primeiro semestre deste ano".

• A análise das Notas Fiscais evidenciou que
existe um comportamento rotineiro com relação às
entregas degênero$ alimentícios. As entregas de
gêneros alimentícios para a merenda escolar, con
forme recebimentos atestados pela responsável pelo
setor, importavam em valores que giravam em tomo
de RS30.000,00 (trinta mil reais) ao mês. Entretanto,
a concorrência em que a Comercial Boa Alimentação
sagrQu-se vencedora tem como valor adjudicado o
total de R$1.486.100,00 (um milhão, quatrocentos e
oitentae seis miLreais e quarenta centavos), para o
abastecimento em dez meses de aula; o que signifi
caria a cobertura de uma despesa mensal no valor de
R$148.610,00 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos
e dez reais), absurdamente diferente do que foi rece
bido e distribuído às escolas. O quadro abaixo retrata
as Notas fiscais emitidas pela Comercial Boa Alimen
tação Ltda disponibilizadas a esta equipe relativas ao
período maio/agosto 2003:

N° da Nota Fiscal Data de emissão Valor em reais (RSl,)
622 10.05.03 29.829,60
691 21.06.03 28.507,59
841 31.08.03 33.602,07

• Entre os documentos analisados, encontramos
várias Notas Fiscais emitidas pela Comercial Boa AIi-

mentação Ltda relativamente ao mês de março de
2003, apresentando quantidades e valores que diferem
significativamente da média de consumo verificada ao
longo dos exercícios de 2001, 2002 e até mesmo de
2003. Durante o mês de março foram emitidas as se
guintes Notas Fiscais:

Wda Nota Fiscal Data de emissão Valor
511 08.03.03 12.444.16
512 08.0103 i 30.335,58
518 11.03.03 9.137,79
519 11.03.03 3.406,00
533 15.03.03 9.569,45
534 15.03.03 28.935,81
542 24.03.03 25.487,76
543 24.03.03 22.3!3,18
Total em março/03 14].629,73

Esses dados sinalizam no sentido de uma "mon
tagem" de notas fiscais no mês de março para ajustar
os valores das despesas no mês ao valor que estaria
suportado pela CONCORRÊNCIA. Nº 01/2003, vencida
pela Comercial Boa Alimentação Ltda.

Relembrando, o valor adjudicado foi de R$
1.486.100,40 (um milhão, quatrocentos e oitenta e
seis mil, cem reais e quarenta centavos), o que, di
vidido por dez meses letivos, significaria a abertura
para a realização de uma despesa mensal de R$
148.610,00 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e
dez reais). Assim, no mês de março, as Notas Fiscais
representam um valor (R$ 141.629,73) bem próximo
do valor licitado.

Para esclarecer melhor a questão fizemos alguns
cálculos e, como exemplo, verificamos que:

• A quantidade de arroz faturada no mês de mar
ço chegou a 3.360 kg (três mil,trezentos e sessenta
quilos), exatamente a parcela suportada pelos dados
da Concorrência nº 01/2003;

• Nos outros meses as quantidades de arroz entre
gues ao DEMAE, conforme informações e documentos
apresentados pela responsável pelo setor oscilaram
entre 630 e 1600 kg, não tendo sido apresentado qual
quer documento que registrasse a entrada mensal de
quantidades superiores a 1600 kg no DEMAE.

Ainda, tomando como exemplo a escola Anto
nio João Carletti, que tem uma média de 522 alunos
matriculados, e a quantidade de arroz encamihhada
para esse educandário como a retratada pelos dados
da tabela abaixo, chegamos a outras conclusões im-
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portantes para melhor entender os fatos ocorridos na
administração municipal.

Data da Entrega -, Quantidade em gramas
14.05.03 45.000
23.06.03 35.000
31.07.03 =r= 79.000
01.09.03 79.000. -----

Tota! 238.000
Media consumo mensal na escola 59.500
Média consumo mensal por~no _ I 114

Admitindo-se um período de dez meses de aula,
o consumo médio de arroz por aluno ao longo do
ano letivo seria de 1140 gramas, ou seja, 1,14 kg ..
Adotando-se 10.000 (dez mil), como a quantidade de
alunos (no município) que fazem uso da merenda es
colar e a média de consumo por aluno como 1,14 kg,
o consumo anua! total de arroz nas escolas do muni
cípio seria de 11.400kg e nâ033.000kg conforme foi
licitado.(Concorrência 01/2003).

Estes dados já seriam suficientes para demons
trar que há uma significativa divergência entre o que foi
licitado e está sendo pago e o que de fato está sendo
entregue nas escolas. Da mesma forma como demons
trado para o gênero "arroz", a situação se repete para
os outros alimentos.

Observe-se que estes dados (trabalhados em fa
tores médios) aplicar-se-iam a consumos esperados,
sem que houvesse a participação de qualquer outra
variável significativa no modelo.

Assim, um período de interrupção nas aulas, por
exemplo, deveria implicar significativamente na dimi
nuição do consumo da merenda escolar, fato que não
está sendo considerado em Mucuri.

Ainda com relação à visita feita ao DEMAE, fomos
informa.dos pela Sra. MARIA BENEDITA DA CUNHA
KOCH, responsável por aquela unidade da adminis
tração municipal, que

"(...) a quantidade da merenda fornecida
baseia-se no quantitativo dos alunos matricu
lados no município, conforme informação da
Secretaria de Educação, não se dando atualiza
ção decorrente da desistência de alunos visto
que a Secretaria de Educação restringe-se a
comunicar apenas a evolução quantitativa do
corpo discente."

Tal informação foi complementada pela responsá
vel dando conta de que somente as alterações positivas
seriam comunicadas a ela, o que sinaliza a possibili-

dade de desvio ou desperdício ocorrendo em função
das desistências que ocorrem historicamente.

Objetivando confirmar as informações relativas
às aquisições de gêneros alimentícios para a alimen
tação escolar solicitamos e obtivemos junto ao Banco
do Brasil cópias de cheques referentes aos pagamen
tos efetuados com recursos federais.

Da análise dos pagamentos feitos com recursos
do PNAE e efetuados por meio de cheques emitidos
pela prefeitura identificamos, conforme já relatado no
item deste Relatório que tratou da aplicação dos re
cursos oriundos do FUNDEF, indícios de uma "asso
ciação" entre as empresas Comercial Boa Alimenta
ção Ltda, Cosmos Comércio e Representações Lida,
e Polara Organização Comercial Ltda. Estes indícios
se fortaleceram quando ficou evidenciado que parte
do valor referente ao cheque nQ 678 (R$ 18.700,00, de
um total de R$ 78.800,(0), nominal à empresa Polara
Organização Comercia! Uda, foi depositada na con
ta corrente da Cosmos Comércio e Representações
lida, o que resulta na ligação existente entre as duas
empresas.

Mais uma vez, informamos que este cheque não
foi depositado na conta do beneficiário final que seria a
própria empresa Polara Organização Comercial Ltda.
Sua destinação foi a seguinte:

R$18.700,00 na conta da COSMOS COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES LTDA;

R$ 10.000,00 na conta de CTA TERRAPLENA
GEM LTDA;

R$ 20.000,00 na conta de TEMÓTEO ALVES DE
BRITO (ex-prefeito de Teixeira de Freitas - BA)

R$ 30.000,00 na conta de GIRLENE AMADOR
DE BRITO.

As pesquisas feitas retomam a informação de
que a senhora Giriene Amador de Brito (que pode ter
parentesco com o senhor Temóteo Alves de Brito) re
side na Vila Planalto em Brasília-DF

Outro fato de extrema importância está associa
do ao cheque de número 000010 (da conta do PNAE
no Banco do Brasil, agência Posto da Mata em Nova
Viçosa -BA) que, nominal à empresa COMERCIAL
BOA AUMENTAÇAo LTDA, no valor de R$ 26.136.66..
foi depositado na conta 2300-0 da agência 3582-3
do Bradesco. Ta! conta foi denunciada como sendo
de titularidade do próprio Secretário de Finanças do
município e um dos emitentes do referido documento
bancário. Consulta feita ao Bradesco retomou resposta
de que tal informação não poderia ser disponibilizada
por questões relacionadas ao sigilo bancário.

Outro fato constatado trata do resultado da compa
ração entre elementos registrados nos cheques 00009
e 00010 da mesma conta PNAE. Embora o CGC da
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empresa (COMERCIAL BOA ALIMENTAÇÃO LTDA)
te o CPF do responsável pela mesma (WELLlNGTON
DE ARAÚJO BARBOSA) tenham sido registrados no
verso dos dois cheques comos mesmos números, isto
é 04559442/0001-23 e 400.502.205-78,respectivamen
te, as assinatura são absolutamente diferentes, sem
qualquer observação que justifique tal fato.

Chama a atenção o fato de que nenhum des
ses cheques foi bll.lzado, facilitando a ocorrência de
endossos e posterioressaques diretos no caixa ou
depósitos em contas correntes diversas daquelas às
quais se destinavam pela nominação em suas faces.
No caso específico do cheque0009,já comentado, há
em sua fac,e uma autorização do gerente da agência
para o pagamento,

Já os ~ecursospagosà Comercial Boa Alimenta
ção por meio do cheque nº 9, com recursos do Progra
ma Nacional deAlimentação Escolar- PNAE, emitido
em 15-§-2002, tiveram a seguinte destinação:

R$ '22.273,34 foram depositados na conta do
Sr. Luiz Carlos Costa Melgaço (ocupante do cargo
de Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de
Mucuri); e

R$30.000,00 foram depositados na conta da
Cosmos Comércio e Representações Ltda.

O fato de haver no verso de ambos os cheques
nºs. 9 e 10 já comentadoso endosso com a indicação
do CPF 400.502.205-78 pertencente ao Sr. Wellington
de Araújo Barbosa, Sócio-Responsável pela empresa
Comercial Boa Alimentação Ltda, mas com registro de
números dos documentos de identidade e assinaturas
diferentes, sinaliza indícios de que os Bancos Brades
co S/A-Ag,ência Mucuri e Banco do Brasil-Agência
,Posto da Mata estejam aceitando os endossos sem
conferir efetivamel1te a documentação apresentada
pelos ~upostosrepresentantes das empresas. De ou
tra forma., há a possibilidade de que os documentos
de identificação apresentados para o recebimento dos
valores sejam falsos.

Daanálise de todos os fatos relacionados à Me
renda Escola e descritos nos' parágrafos anteriores,
constatamos serem fortes os indícios de que não houve
efetivacornpetiçãonoConvite 027102 e na Concor
rência001/03. Talconclugãose apóia na comprovada
ligação éxistente entre os três licitantes, sugerindo o
conluio entre os participantes dos certames com o ob
jetivo defraudar as licitações, como já havia ocorrido
nos Convites 040/2001 e 060/2001 realizados para
compra de carteiras ekitsescolares.

Observamos.que o Secretário de Finanças, Sr.
Luiz Carlos Costa Melgaço é o responsável pela as
sinatura dos cheques juntamente com o Prefeito Mu
nicipal, Sr. Roberto Carlos Figueiredo Costa. Além

disso, no verso de vários cheques há assinaturas do
Sr. Melgaço autorizando o pagamento dos cheques
às pessoas identificadas no documento, sendo que
em muitos desses casos essas pessoas não são só
cios nem representam os interess~sda empresa que
seda o destinatário dos pagamentos. No cheque nº. 9,
há inclusive no verso aseguinte afirmação: "Autorizo
o pagamento ao abl'lixo identificado" com a aposição
da rubrica do Sr. Melgaço.

Por último, face às recorrentes denúncias quanto
à péssima qualidade ou, até mesmo, a falta de merenda
escolar, procedemos aryalização de visitas em algu
mas escolas públicas mUnicipais, onde constatamos a
freqüente repetição derningau no cardápio oferecido
aos alunos, conforme demonstrado nas fotos a seguir
apresentadas:

d) Suporte/evidencia ,da constatação: documen
tação relativa aosprocedimEmtoslicitatórios realizados
pela Prefeitura Municipa.l, inspeção fisica realizada no
Depósito de Alimentos,enas escolas c1arede pública,
entrevista com a responsável pelo DEMAE e extratos
bancários referentes ao pagamento das notas fiscais
relacionadas nesse item.

e) Conclusão: a denúncia, no qUe Se refere a falta
de merenda escolar, tem fundamento devido aos as
pectos aqui abordados, onde constatamos, inclusive,
atrasos de até 20 (vinte) dias na entrega de gêneros
alimentícios estocados em depósito municipal, bem
como a entrega de alimentos não condizentes com as
descrições constantes nas respectivas notas fiscais.

3.4 Denúncias não vinculadas a programas/ações
específicas

3.4.1 Divergência entre dados

a) Denúncias "O número de alunos matricula
dos na rede pÚblica municipal pode não ser o verda
deiramente prestado contas com os Orgãos Federais.
Existem suspeitas de que diretores de escolas estão
aumentando o número de alunos para que possam rece
ber mais verbas para suas escolas e para o Município."
(folha 149 do processo 00190.000150/2003-84).

b) Procedimento: visita a unidades da rede es
colar; e verificação de diários de classe.

c) Constatação Foram encontrados vários diários
de classe rasurados na Escola Municipal João Carletti,
no distrito de Itabatã, emMucuri. Em função deste fato
solicitamos que a diretora Hzany Dias Viana, mulher do
vereador Ronaldo Gualberto da Silva, fosse ao colégio
que atualmente dirige. Esclarecemos que nessaesco
la, também, existem duas vice-diretoras para facilitar
o trabalho da mencionada diretora.

Atendendo nossa convocação a senhora IIzany,
em termo de declarações que prestou, quando per-
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guntada a respeito da existência de Diários de Classe
adulterados na escola que dirige, os quais após con
cluídos apresentariam nomes de alunos incluídos sem
qualquer informação relativa ao seu acompanhamento
escolar, respondeu"... haver várias vezes detectado tal
fato". Respondeu, ainda, quanto às razões pelas quais
se teriam dado essas inclusões, que as mesmo fugiam
ao seu conhecimento, "(...) vez que tais irregularidades
se deram na gestão anterior à sua, quando a diretora
era Dinei Celi Ramos Mattos. Quando perguntada a
respeito de quem teria determinado essas alterações,
afirma que a letra inserida nesses Diários é similar à ela
ex-supervisara da escola Vânia Koch, conforme relatado
à declarante pela sua Secretária Jucélia. Perguntada
sobre a existência de registros no livro de atas sobre
tais ocorrências, afirmou que o referido livro de atas
permanece inacabado, fazendo-se constar unicamente
em relação ao exercício de 2002 o lançamento dos no
mes de apenas 197 alunos e, ainda assim, desacom-

panhados de quaisquer informações a esse respeito,
tais como notas e rendimento escolar.

A inspeção com relação aos referidos diários
evidenciou a existência de vários casos em que os
mesmos estavam rasurados e adulterados, conforme
fotos apresentadas a seguir:

d) Suporte/evidência da constatação:

• informações obtidas conforme Tenno de Declara
ções prestadas pela senhora IIzany Dias Viana;

• entrevistas outras com funcionários, professores
I.

e alunos da escola; .
• manuseio dos diários de classe rasurados e

cópias dos mesmos.

e) Conclusão: denúncia procedente, tendo sido
confirmada a existência de vários diários de classe ra
surados e adulterados por meio da inclusão de vários
nomes de alunos, mesmo após os referidos diários te
rem sido concluídos. Tais nomes ou eram fictícios ou

faziam parte de registros do arquivo morto.

PROGRAMAS=:>
MES/ANO P.A.B. R$ FARMÁCIA P.S.F. RS P.A.C.S. R$

U BÁSICA R$
01/2001 22.596,00 2.259,5& - -
02/2001 22.596,00 2.259,58 46.500.00 8.066,52
03/2001 22.596,00 2.259,58 46.500,00 8.066,67
04/2001 22.596,00 2.259,58 31.500,00 8.066,67
05/200] 22.596,00 2.259,58 31.500,00 8.066,67
06/2001 22.596,00 2.259,5& 11.03000 8.066,67
07/2001 22.596,00 2.259,58 11.030,00 8.066,67
08/2001 22.596,00 2.259,58 41.500,00 8.250,00
09/2001 22.596,00 2.259,58 41.500,00 8.250,00
10/2001 24.410,00 2.440,92 31.500,00 &.250,00
1112001 24.410,00 2.440,92 31.500,00 8250,00
12/2001 24.410,00 2.440,92 31.500,00 &.250,00
TOTAL DE 2001 276.594,00 27.658,98 355.560,00 89.64987

0112002 24.410,00 2.440,92 31.500,00 8.250,00
02J2002 24,410,00 2.440,92 31.SOQ 00 8.250,00
03/2002 24.410,00 2.440,92 31.500 00 8.250,00
04/2002 24.4 10.00 2.440,92 36.000,00 8.433,33
OS/2002 24.410,00 2.440,92 36.000,00 9.200,00
06/2002 24.410,00 2.440,92 46.000,00 9.400,00
~7/2002 24.410,00 2.440,92 36.000 00 9.600,00
08/2002 24.410,00 2.440,92 36.000,00 9.600,00
09/2002 24.410,00 2.440,92 36.000,00 9.600,00
10i2002 24.4 10,00 2.440.92 36.000.00 9.800,00
) 1/2002 24.410,00 2.440,92 36.000,00 9.600,00
12/2002 24.410,00 2.440,92 36.000,00 9.600,00
TOTAL DE 2002 292.920.00 29.291.04 428.500,00 109.583,.33

01/2003 24.410,00 2.440,92 36.000,00 9.600.00
02/2003 24.410,00 2.440,92 31.500.00 9.600,00
03/2003 24.410.00 2.440,92 31.Soo,OO 9.600,00
04/2003 25.218,00 2.521,83 36.000,00 9.600,00
05/2003 25.218,00 2.521,83 43.200,00 11.520,00
06/2003 25.218,00 2.521,83 43.200,00 11.520,00
07/2003 25.218,00 2.521,83 43.200,00 11.520,OQ
08/2003 25.218,00 2.521,83 43.200.00 11.520.00
TOTAL DE 2003 ]99.320,00 19.931,91 .307.800,00 84.480,00

TOTAIS
FISCALIZADOS

RS 768.834.00 R$ 76.881.93 R$ 1.091.860.00 R$ 283.713.20

!TOTAL GERALI I
FISCALIZADO R$2.221.289~10
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4. MINISTÉRIO DA SAÚDE

Neste tópico serão tratados os seguintes pro-

gramas/Ações:

Piso de Atenção Básica (PAB fixo);

Farmácia Básica (PAB variável)

Programa de Saúde da Família (PAB variável)

4.1 VALORES REPASSADOS NO PERíODO

2001/2003

As tabelas a seguir indicam os valores repassa

dos pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Muni
cipal de Saúde nos anos de 2001 a 2003, para o de
senvolvimento de ações inerentes ao Piso de Atenção
Básica-PAB, Farmácia Básica, Programa de Saúde da
Família-PSF e Programa de Agentes Comunitários da
Saúde-PACS.

4.2 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB fixo

4.2.1 Descrição

O Piso de Atenção Básica - PAB, criado em 1997,
implantado no primeiro semestre de 1998 e ampliado em
2001, é um mecanismo de financiamento do Sistema
Único de Saúde (SUS) que altera a lógica do pagamento
por produção, modelo este que foi muito criticado por
dar ênfase ao financiamento da doença em detrimento
da atenção integral à saúde e privilegiar as localidades
que possuem maior estrutura de serviços.

Com a nova sistemática, os fundos municipais
de saúde recebem diretamente do Fundo Nacional de
Saúde (repasse fundo afundo) um montante, calculado
com base em um valor per capita, e a administração
local assumea responsabilidade pela atenção básica
à saúde da população de seu território.

A Prefeitura deixa de ser tratada pelo Ministério
da Saúde como prestadora de serviços e o secretário
de saúde passa a exercer o papel de gestor da Atenção
Básica no seu município, a partir da elaboração de planos
de ações em saúde,de acordo com a realidade local.

Dessa forma, espera-se alcançar um sistema de
saúde mais eqüitativo e eficiente, baseado na prevenção
das doenças e na promoção da saúde, com evidentes
ganhos para a saúde da população. O valor per capi
ta repassado pelo Governo Federal aos municípios,
somado às transferências estaduais e aos recursos
municipais, destina-se ao custeio de procedimentos
e ações de atenção básica à saúde.. O elenco de pro
cedimentos custeados pelo PAB, assim como o valor
per capita nacional único - base de cálculo deste piso
- são propostos pela Comissão Intergestores Tripartite
e votados no Conselho Nacional de Saúde.

4.3 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMíLA - P.S.F
(PAB variável)

4.3.1 Descrição

O Programa Saúde da Família (PSF) é uma es
tratégia que prioriza as ações de promoção, proteção
e recuperação da saúde dos indivíduos e da família, do
recém-nascido ao idoso, sadios ou doentes, de forma
integral e contínua.

A primeira etapa de sua implantação se iniciou em
1991 ,por meio do Programade Agentes Comunitários de
Saúde (PACS).A partir de 1994, começaram a serformadas
as primeiras equipes do PSF, incorporando e ampliando a
atuação dos Agentes Comunitários de Saúde.

O objetivo do PSF é a reorganização da prática
assistencial em novas bases e critérios, em substitui
ção ao modelo tradicional de assistência, orientado
para a cura de doenças e realizado principalmente
no hospital. A atenção está centrada na família, en
tendida e percebida a partir de seu ambiente físico e
social, o que vem possibilitando às equipes de saúde
da família uma compreensão ampliada i do processo
saúde/doença e da.necessiçlade de intervenções que
vão além das práticas curativas.

A estratégia de Saúde da Família reafirma e
incorpora os princípios do Sistema Único de Saúde
(SUS): universalização, descentralização, integridade
e participação da comunidade.

4.4 - DENÚNCIASRELACldNADAS ÁMÁ APLICA
çÃO DOS RECURSOS NA ÁREA DI" SAÚDE

4.4.1- PROGRAMAÇÃO: FARMÁCIA BÁSICA (PAB
VARIÁVEL)

4.4.1.1 - Superfaturamento na aquisição de
medicamentos e distribuição a vereadores por
meio de cotas

a) Denúncia "A Família Pontes que são donos
das DROGARIAS SANTA MARTA de Itabatã e Mu
curi, mantém uma máfia de medicamentos super
faturados e notas fiscais "frias" com a prefeitura de
Mucuri-BA, vendem medicamentos controlados sem
receituário médico e trocam medicamentos dos pacien
tes sem autorização do médico:' (folha 36 processo
00190.000150/2003-84).

"Enquanto crianças e idosos morrem por falta de
medicamentos nos postos de saúde de Mucuri-BA, cada
vereador do município tem uma cota de medicamento
nas Drogarias Santa Marta de Itabatã e Mucuri-BA para
atender seus correligionários e familiares. E o pior: Os
medicamentos vendidos pelas Drogarias Santa Marta são
superfaturados para a prefeitura de Mucuri e câmara de
vereadores" (folha 3 processo 00190.000919/2003-64)
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b) Procedimento: análise de documentos com·
probatórios da execução das despesas realizadas com
recursos do PAB (inclusive referentes aos processos
licitatórios), referentes ao período de janeiro de 2001 a
julho de 2003; análise de extratos bancários do mesmo
período, amostragem dos itens adquiridos para pes
quisa de mercado em duas farmácias locais;

c) Constatação: não ficou evidenciado dentre
os itens pesquisados no mercado local no período
analisado nenhum preço com divergência significativa
daqueles constantes nos documentos fiscais

d) Suporte/evidência da constatação: cópias de
notas fiscais e pesquisa de preços, em farmácias locais, de
alguns itens coletados na documentação apresentada;

Cabe destacar, entretanto, que pela absoluta fal
ta de controle por parte das farmácias, dos postos de
saúde e da própria Secretaria de Saúde, não temos
qualquer nível de segurança para afirmar que os me
dicamentos faturados teriam sido, de fato, entregues
á população ou às unidades central ou periféricas do
sistema de saúde do município.

e) Conclusão: Em função das pesquisas realiza
das por nossa equipe, nas farmácias locais, tomando
por base uma seleção dê medicamentos constante das
notas fiscais apresentadas para pagamento, conclu
ímos que os preços dos mesmos estã.o compatíveis
com aqueles praticados no mercado.

A absoluta falta de confirmação quanto à efetiva
venda dos medicamentos, que não está lastreada por
documentação consistente, induz-nos à percepção de
que tais notas poderiam estar, sim, superfaturadas, de
las constando itens e quantidades de medicamentos
que não tenham sido fornecidas.

4.4.1.2 - Nota fiscais frias

a) Procedimento: Análise das listagens de va
Iares recebidos pelo PAB; referentes ao período de
janeiro de 2001 a julho de 2003, consulta no sistema
no sistema CPF/CNPJ acerca da existência e situação
legal das empresas; análise dos aspectos formais das
Notas Fiscais, procurando destacar quaisquer tipos de
situações que deixem dúvidas com relação à fidedig
nidade das mesmas.

b) Constatação: De acordo com os procedimen
tos formais aplicados, as empresas se encontram em
situação regular e as notas fiscais se encontravam
dentro do prazo de utilização legai. Não foram aplica
dos quaisquer procedimentos com relação à confir
mação da fidedignidade dos itens e valores constan
tes das notas fiscais, isto é, não fizemos a checagem
das notas faturadas com as respectivas vias fixas nos
b!ocos fiscais. .

-------- -- ----

c) Suporte/evidência da constatação: cópias
de notas fiscais;

d) Conclusão: as notas fiscais são aparente
mente regulares, dentro do período analisado pela
equipe.

4.4.1.3 - Sistema de Cotização entre autoridades
políticas locais

a) Procedimento: entrevistas com o Secretário
Municipal de Saúde, reunião com dois membros do Con
selho Municipal de Saúde, solicitação dos controle; dos
pagamentos feitos aos fornecedores de medicamentos;
controle de entrada e saída de medicamentos;

b) Constatação: Segundo declarações do Secre
tário Municipal de Saúde muitos medicamentos (princi
palmente aqueles que fazem parte da relação da PEAF
- Programação Estadual de Assistência Farmacêutica),
estão sempre em falta no almoxarifado da Secretaria
e esse motivo faz com que seja autorizado, através de
assinatura aposta nas receitas médicas, a retirada dos
medicamentos em farmácias do município. Segundo o
referido Secretário, mensalmente a Prefeitura realiza o
pagamento destes medicamentos retirados. Entretanto,
após a reunião da equipe com os membros do Conselho
Municipal de Saúde, o Secretário corrigiu-se informando
que este procedimento era raro.

Membros do Conselho Municipal de Saúde infor
maram-nos que o procedimento de atendimento à po
pulação é realmente este, com a retirada nas farmácias
e posterior pagamento pela Prefeitura, contradizendo
a segunda versão apresentada pelo titular da Pasta da
Saúde. Docuntentalmente, não foi possível registrar esse
fato porque a Secretaria de Saúde alegou que não dbpõe
de nenhum controle sobre esses procedimentos.

Em resposta à Solicitação de Auditoria n.º 11, de
22-10-2003, transcrita em item específico deste relató
rio, o Secretário de Saúde afirma não existir qualquer
meio de controle.

e) Suporte/evidência da constatação
• entrevista com dois membros do Conselho;
• entrevista com o titular da Unidade de Saúde;
• documento datado de 22-10-2003, assinado

pelo Secretário de Saúde; e
• entrevista com dois dos políticos em/o!vdos

na denúncia;
d) Conclusão: No que se refere à forma de dis

tribuição de medicamentos, o sistema depende de au
torização de autoridade polítiça local, inexistindo qual
quer controle por parte da Secretaria, versão de difícil
confirmação, considerando-se todos os outros pontos
em relato neste documento. Considerando a hipótese
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de que os controles existentes não se prestam a escla
re"Cer os valores faturados, conclu ímos que os mesmos,

'·"'estarão possivelmente sendo utilizados somente para
'.' çonferências internas. No tocante à cotização, em en
trevista com a vice-prefeita municipal e com o vereador
Antonio Washington, questionados com relação ao que
toda a comunidade' comenta sobre o assunto, ambos
confirmaram que, de fato, havia cotas de medicamentos
reservadas apolíticos aliados aoprefeito, porém disse
ram não mais existir t~lprocedimento. Concluímos, então,
que a denuncia em. comento é procedente.

4.4.2 PROGRAMAÇÃO: PROGRAMA DE SAÚDE
DA FAMíLIA - P.S.F

4.4.2.t-!ln(:lxistência de ambulâncias e falta de
medicamentos em Postos de Saúde.

Denúncia "Tem muito carro locado na prefeitura
de Mucuri que roda sem finalidade nenhuma e falta
ambulância e medicamehtos nos postos de saúde:'
(folha 03 processo 00190.000150/2003-84).

Quanto à falta de medicamentos:

a) Procedimento: análise da documentação com
probatória r~ferenteà aquisição de medicamentos,
no período de janeIro de 2000 a agosto de 2003, bem
como ~xarne da últimas listagens de medicamentos
encaminhad~saosPostosde Saúde da Família, para
confronto quando da visita aos citados postos.

b)Constatação: Em visitas aos postos de saú
de coh~tatamos,.de fato, Ei!falta dos seguintes medi
camentos.básicos:

POSTO DE 8AUDE DA FAMILlA MEDlCAMENTOS FALTANTES

PSF 02·põr do Sol~ Mucuri Alooxilína . COllIprimidos

PSF04 -Triângulo Leal- Itabatan Caplopril2;mg-comprimidos
PSF OT-llabatanCentro Ampicilina, Captopril (2; mg) e

Diclofenaco (;0 rng) . comprirniCos;

c) Suporte/evidência da constatação: visita
aos referidos postos de saúde, com entrevistas aos
responsáveis e às famílias, bem como contagem física
dos medicamentos selecionados na amostra;

d) Conclusão:A denúncia é procedente pois foi
comprovada a falta demedicamentos básicos nos pos
tos de saúde para atendimento aos pacientes;

Quanto à falta de ambulâncias:

a) Procedimento: exame dadocumentação com
probatória relativa aos pagamentos efetuados no pe-

ríodo janeiro de 2000 a agosto de 2003, objetivando
verificar a aquisição de veículos com recursos do PAB,
bem como solicitação da relação dos veículos que
prestam serviços à Secretaria de Saúde;

b) Constatação: VerificamoS a existência de 04
veículos adquiridos com reCursos do PAB, nos exercí
cio de 2000 e 2001 , sendo 2 da. marca Fiat Uno Mille
com duas portas, 01 da marca Fiat Uno Mille com qua
tro portas e um~iatUno Fionno.Ambulância.. Foi-nos
apresentada uma relação de 21 (vinte e um) veículos
que, em tese, estariam sendo utilizados pela Secre
taria de Saúde, estando ai. incluídas 05 ambulâncias,
dentre asquais a referida acima.. Não nos foi possível
confirmar se, de fato, os21 (vinte e um ) veículos da
referida listagem estariam sendo efetiyamente utili
zados para os serviços aque sedestinam..As visitas
aos postos de saúde confirmaram a inexistência de
ambulâncias nos mesmos.

c) Suporte/~vidênçiada constatação: Processos de
pagamentos doperíodo de 2000 a 2003; visitasaos postos
de saúde do munidpio; e entrevista~ com moradores.

d) Conclusão: Após as verificações efetuadas,
concluímosqu~ a.denúncia procede, face ao fato de não
ter sido encontradas nasunidades·básicas de. saúde
qualqUer ambtdância, conf(jrrne denunciado. Destaca
mos, porém, que as normas doprogramanão prevêem
a utilização de ambulânciasnas unidades em questão.
Com relação à parte dadenúnciaque diz: "Tem muito
carro locado na prefeitura de Mucuri'que roda sem fi
nalidade nenhuma.:', podemos afirrnarque.não foram
feitas no período em análiselocaçõescom recursos dos
programas federais relacionados às ações de saúde.

4.5 - PROGRAMAS NÃO IDENTIFlbAOOS - OU
TROS RECURSOS

4.5.1 - Irregularidades na construção dePosto de
Saúde em Nova Brasília

a} DenúncIa "OBRAS FARAÔNICAS E CON
TRATOS ILÚCIDOS - item 14. GasaPolicial e Posto
de Saúde de. Nova Brasília - R$ 68.000,00 - Em
presa Fantasma. de Unhares:' (folha 69 processo
00190.000150/2003-84).

b) Procedimento: análise de documentos com
probatórios da execução das despesas realizadas com
recursos do PAB, referentes ao período de janeiro de
2000 a agosto de 2003, consulta ao SIAFI;

c) Constatação: não houve liberação de recursos
federais, por meio de trarlsferências voluntárias ou con
vênios, à Prefeitura para construção de Posto de Saúde
na localidade citada no período de 2000 a 2003.

d) Suporte/evidência da constatação: extrato do
SIAFI e análise dos processos de pagamentos relativos
ao período de janeiro de 2000 a agosto de 2003;
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e) Conclusão: verificamos que não houve repasse
ou qualquer transferência de recursos federais para a
construção do referido posto, o que nos leva à conclu
são quanto à improcedência dessa denúncia. Entretanto,
constatamos que houve execução parcial de um posto
de saúde no Povoado de Cruzelândia, com recursos do
PAB, conforme tópico específico deste Relatório.

4.5.2 -Irrregularidades em Contrato para Adminis
tração'de Clínica

a) Denúncia "OBRAS FARAÔNICAS E CONTRA
TOS ILÚCIDOS - item 12. Climep Teixeira de Freitas
Administrar clínica doada pela BAHIA SUL - contrato
mensal R$ 36.000,00 - Obs.

Todosfuncionários emedicamentospagos pela Pre
feitura:' (folha 69 processo DOi 90.000150/2003.84).

b) Procedimento: Análise do Contrato nº 045/2002
e Termo de Declaração datado de 23/10/2003.

c) Constatação: O contrato número 045/2002,
de 31/07/2002, foi celebrado por força da Tomada de
Preços 07/2002, de 10/07/2002, tendo como objeto
contratação de empresa especializada para administra
ção da Clínica Médica Municipal Júlio de Oliveira Filho,
tendo como prioridade os atendimentos médicos de
baixa complexidade, com auto atendimento 24 horas,
executando curativos, observações, pequenas cirurgias
e consultas médicas, com sala de Raios X:'. O valor
total do instrumento é de RS 624.000,00 (seiscentos
e vinte e quatro mil reais), com pagamentos mensais
de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), sendo que a
contratada, por força do referido contrato, está obrigada
a arcar com a contratação de profissionais qualificados
para os atendimentos médicos e, também, pessoal para
os serviços gerais (limpeza e manutenção), e despe
sas com impostos, água, luz, telefone, alimentação,
material de limpeza e medicamentos.

O contrato prevê em sua cláusula terceira, que
a Prefeitura se obriga a "fornecer 8 (oito) funcionários
qualificados para os serviços de enfermagem e aten
dentes". Transgredindo o que foi estipulado no contra
to, a Prefeitura, além de pagar todos os meses o valor
de R$26.000,00 (vinte é seis mil reais) e ceder os oito
funcionários, fornecia, ainda, 04 (quatro) médicos para
atuação na clínica, conforme checagem na Folha de
Pagamentos do mês de julho/2003. Disponibilizava,
também, medicamentos e materiais de limpeza.

De acordo com o Decreto n.º 1159-A, de 1-8-2003,
o contrato de n.º 45/2002 foi rescindido com vigência
a partir daquela data.

Na análise dos pagamentos relativos aos exercí
dos de 2002 e 2003, não verificamos nenhum paga
mento feito à CLlMEP com recursos federais.

d) Suporte/evidência da constatação: cópia do
Contrato 045/2002, folha de ponto da CLlMEP de ju
nho/2003, relação de funcionários da prefeitura na área
da saúde, entrevista com o administrador da CLlMEF~

relação de médicos plantonistas da entidade; pasta con-

tendo relação de medicamentos e materiais diversos
enviados pela Prefeitura para a Clínica Municipal.

Transcrevemos abaixo, Termo de Declaração as
sinadopor um dos sócios da CLlMEp, Dr. José Roberto
Corrêa, datado de 23/10/2003, em que ele apresenta
esclarecimentos sobre aspectos do contrato em análise,
em depoimento junto ao representante da Secretaria da
Receita Federal:

1) Declara não possuir livro de Registro de em
pregado e que não possui nenhum funcionário e/ou
trabalhador com registro em carteira;

2) Declara que jamais forneceu ambulância com ou
sem motorista fins atender a Clínica Médica Municipal Júlio
de Oliveira Filho em Mucuri-Ba, seja a referida ambulância
de propriedade de terceiros (locada) e/ou própria;

3) Declara que jamais forneceu 8 (oito) funcioná
rios qualificados fins atender a Clínica Médica Munici
pal Júlio de Oliveira Filho em Mucuri-Ba;

4) Declara não saber informar se a empresa CLlMEP
possui Livro de Registro de Prestação de Serviços;

5) Declara não saber informar se a empresa CLI
MEP possui Livro de Termo de Ocorrências;

6) Declara com certeza absoluta que as assinaturas
mencionadas no contrato de nº 45 e seu respectivo adi
tivo são efetivamente do Dr. Valdir Moreira de Souza;

7) Declara que todos os valores percebidos em
decorrência do contrato nº 45 e aditivo, foram pagos
mediante cheque nominal em nome da CLlMEP e em
total coerência com as notas fiscais emitidas a favor da
Prefeitura Municipal de Mucuri e que referidos valores
eram repartidos (distribuído/rateado), entre os plan
tonistas e que também parte destes recursos foram
objeto de pagamento de água, luz, telefone, compra
de ar condicionados, medicamentos e alimentação.
Complementa informando exercer individualmente e
pessoalmente, explorando atividade sem vínculo empre
gatício, prestando serviço profissional de médico planto
nista (profissional liberal) a Clínica Médica Municipal Júlio
de Oliveira Filho em Mucuri-Ba;

8) Declara que trabalha nos seguintes locais: Clí
nica Médica Municipal Júlio de Oliveira Filho, Hospital
Paineiras no povoado de Itabatan, município de Mu
curi-Ba, e na cidade de Teixeira de Freitas-Ba (Rede
de Saúde Paineiras);

9) Declara que era médico plantonista até 5--8
2003 (quando houve o rompimento do contrato) na
Clínica Médica Municipal Júlio de Oliveira Filho-Mucu
ri-Ba, não possuindo qualquer responsabilidade sobre
a administração da referida clínica;

i O) Declara que constituiu a empresa com o obje
tivo de emissão de notas fiscais por serviços prestados
principalmente paraa rede de Saúde Paineras. Tal fato é
uma exigência da Rede de Saúde Paineiras. Ratifica que
o serviço prestado na rede de saúde paineiras é de ca
ráter individual e pessoal, prestando serviço de médico
plantonista;

11) Declara que o Dr.Valdir Moreira de Souza, jamais
trabalhou na Clínica Médica Municipal Júlio de Oliveira em

-~ ----- --~----------------------------------------------~~~~-
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Mucuri-Ba, principalmente representando a CLlMEP - Clí
nica Médica e Pediátrica S/C Ltda, referida informação foi
confirmada "in loco" junto aos setvidores Cássia Rita Rodri
gues e o Sr. Klinton Klay Jahel de Mattos que informaram
não conhecer o Dr. Valdir Moreira de Souza;

12) Declara que toda a responsabilidade a respeito do
contrato de nº 45 e aditivos são de inteira responsabilidade
do Dr. José Roberto Corrêa e que não houve nenhuma
participação do Dr. Valdir Moreira deSouza, inclusive quem
recebia os numerários decorrentes dos pagamentos por,
serviços prestados era o Dr. José Roberto Correa".

e} COl1\clusão: Conforme o Termo de Declaração
acima transcrito, o sócio da CLlMEPao declarar que
não possui nenhum funcionário elou trabalhador com
registro em carteira, que não sabe informar se a em
presa CLlM EP possui Livro de Registro de Prestação
de Serviços, bem como não saberse possui Livro de
Termo de Ocorrências, leva-nos à conclusão .de que
a participação de sua empresa no certame Iicitatório
-saindo, inclusive, vencedora -foi irregular.

Destacamos que a PrefeituraMUnicípal de Mucuri
exorbitou cláusOlas constqntes do contrato ao disponi
bilizar os 4 (quatro) médicos para atua.ção na Clínica,
como também ao fornecer rotineiramente medicamen
tos e materiais de limpeza.

O fornecimento de medicamentos à citada clíni
ca, adquiridoscom recursos do PAB, reforça afalta de
controle por parte da Secretaria de. Saúde, conforme
tratado em item específico deste relatório.

4.6 -OOTRAS CC>NSTATACÕES NÃO VINCULADAS
A DENÚNCIAS

4.6.1 - Programa/ação: Piso de Atenção Básica
-PAB

4.6.1.1 - Condições do Almoxarifado e Falta de
Controle

a} Síntese: Faltade controle no recebimento e distri
buição de medicamentos e condições físicas inadequadas
do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde;

b} Procedimento: visita ao almoxarifado da Se
cretaria de Saúde, com registros fotográficos, e entre
vista com os responsáveis pelo setor. Encaminhamento
de Solicitaçãode Auditoria;

c} Constatação: Em visita ao almoxarifado da
Secretaria Municipal de Saúde, onde são estocados
os medicamentos adquiridos com recursos do Piso
de Atendimento BásiCo - PAB, verificamos que junto a
esses itens são armazenados vários outros, inclusive
materiais de limpeza, conforme fotos que registram
esse fato. Observamos, também, várias caixas de me
dicamentos empilhadas no chão.

Por intermédio ç1a Solicitação de Auditoria de nº
Comp-11, datadade 22-1 0-2003, solicitamos ao Secre
tário de Saúde, Dr..José Carlos Simões, que disponi
bilizasse os controles feitos pela Secretaria quando do
recebimento dos medicamentos adquiridos junto às Far-

mácias, contendo data de entrada e indicação da pessoa
que recebe, confere e atesta esse recebimento.

Em resposta foi apresentado documento datado
de 22-10-2003, nos seguintes termos:

Prezado Senhor,
Em atendimento à solicita<Ção de Auditoria

n.º Comp-11, datada de 22 de outubro de 2003,
vimos prestar os seguintes esclarecimentos:

01 - Por motivo de exoneração do ex
secretário Municipal de Saúde- Ruy José de
Morais, por meio do Decreto Il.º 093/2003, e
em decorrência do Decreto n.º 094, assumimos
a partir de 01-10-2003, o Cargo de Secretário
Municipal de Saúde;

02 - A partir dessa assunção busca
mos conhecer em todos os departamentos
quais os procedimentos desenvolvidos ptJla
Secretaria Municipal de Saúde para a apli
cação dos recursos transferidos por meio do
piso de atenção básica - PAB, nos meses de
agosto e setembro de 2003, sendo que não
constatamos qualquer meiode controle, de
acordo como constante nos Itens 1, 2 e 3
da Solicitação.

03 - Salientamo-vos que melhore$
aplicações quanto à falta destes controles
devem ser solicitadas ao ex-secretário;

Colocamo-nos à inteira disposições de
Vossas Senhorias para quaisquer outros escla
recimentos que estejam ao nOsso alcance.

Atenciosamente, - José Carlos Simões, Seco
Mun. de Saúde:'

(grifos nossos)
d} Suporte/evidência da constatação: entrevista

com moradores e funcionários; visita ao almoxarifado e
às unidades básicas de saúde; resposta do Secretário de
Saúde, constante do documento datado de 22-10-2003.

e} Conclusão: conforme resposta do secretário da
saúde e nossas verificações "in loco", não há nenhum tipo
de controle quanto às entradas de medicamentos quando
das aquisições, nem inventáriodo estoque atual. Tal con
clusão reforça como absolutamente procedente a denúncia
relativa à falta de medicamentos e cotização entre políticos
locais, tratada em item específico deste relatório.

4.6.1.2 - Excessivo Consumo de Combustíveis
a} Síntese: Excessivo(::onsumo de combustíveis

pela Secretaria de Saúde e falta de controles dos ve
ículos abastecidos.

b) Procedimento: análise dos processos de pa
gamentos referentes .às aquisições de combustíveis;
solicitação ao secretário de saúde dos controles feitos
desses gastos; solicitação da relação dos veículos que
atendem á atenção básica de saúde; análise de licita
ção feita para aquisição de combustíveis;

c) Constatação: Verificamos que a Prefeitura
justificou a inexigibilidade de licitação para aquisição
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de combustíveis para diversos setores de sua es- cinco reais), sendo R$477.500,00 a pane atribuída
fera, inclusive a Secretaria de Saúde, argumentan- ao fornecimento para a Secretaria de Saúde.
do que, no município, somente existe um posto de A respeito dos dispêndios com combustíveis
venda dos referidos produtos, o Posto de Gasolina feitos com recursos do PAR, solicitamos à Secretaria
Salgado Ltda. Isso a teria levado a firmar o Con- de Saúde a disponibilização da relação dos veículos
tato N"g 05/2002 com a referida empresa, assinado que prestam serviços às unidades básicas de saúde
em 22-1-2002, com vigência de 24 meses e valor (situação especificada na norma do Programa que
total de R$1.91 0.100,00 (um milhão e novecentos possibilita utilização de parte dos recursos do PAR
e dez mil reais). Posteriormente foram pactuados com combustíveis) - para cotejamento dos dados.
dois termos aditivos a esse contrato, o primeiro com Os demonstrativos a seguir indicam as aquisições
o objetivo de atualizar a dotação orçamentária do de combustíveis com recursos do PAR no período de
instrumento e o segundo objetivando aumentar o janeiro de 2001 a agosto de 2003 e a relação dos 21
valor destinado para as secretarias de Saúde e de (vinte e um) veículos utilizados pela Prefeitura na área
Obras e Serviços Públicos. Com isso, o valor origi- da saúde. Apesar de solicitado, não nos foi apresentado
nal do contrato foi aumentado para R$2.077 .125,00 qualquer documento que confirmasse a existência de
(dois milhões, setenta e sete mil e cento e vinte e controle sobre o consumo de combustíveis.

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS COM RECURSOS DO PAB
PERÍODO 200112003.
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""'fAlO 1 2002 ] 0.530.32 ,__-\-_,_~5~'-.:;4",2~8~.O~0:7-__-\- -;']0~O-=:4~/3~L",O~5'.;..O~2~ \
nJNHO / 2002 12.230.14"' _-!-__----"6'-'--3::'-00,-4~,oéê0::__---_+----I:_:O='4=_4=_o/30.06.02
JULHO 1 2002 12 .988,44-_-=--__.+- 6~.986,(l0 I 074/31.07,-,-,.O:::--,2:=-- ~

I---_-=-:AGOSTO 1 200'2- 14-201,28' 7.05] ,00 1 106/31.08.02
SETEMBRO12~ ;-------14--:198,7"'-,---. 6.948,00 113 ]/30.09.02

1--. OUTUBRO I 2002 ] <1--304,62 -- 7.069,00 J ) 62/3 1.10.02
NOVEIvIBRO 1 2002 15.788.,63 6.876.00 ] ]92/30.1 I'-'..O""_"":> -l

TOTAL ANO 109.]72,55 54.595,00

,'. -" .,~ -, <. -.'

MÊS/~'N<=.:'"
JANEIRO j' 2003

"''''. ' .. ""';'. "-:';"'":.' - :...•, .~"_-. .... '.
.. _'",Y...·!-::2~.~~)~ __ QUANTITATIVO N..9T "':- .FI~S~!:.,(D~T.~_,.. i'

1 7_046,54·c'..·----.-,-...6:846~OO ... 1214/02.01.03
13.698.73 5.501,50 1243/30.01.03

FEVERE i RO 1 20~O=3_-+--:-__,I:..c6;;·S4~O~8C':,60;;;::··~ +_--:-_~6'S.528~92'S;8~O;-__+ --;1'-;2;-;6:s6;:,/;:;2~8~.0~2:;:.:;.02'3~__--j
---MARC'O I 2003 15.582,91 6.258,20 1291131.03.03

f-. ABRJ:L 1 2003 10.127,32 4.067,20 1317/30.04.03
fVlAIO 1 2003 18.494,03 7.869.80 1330/31.05.03= }ir,..rNHO 12003 13.117,66 5.830,07 1355/30.0~6~.0;::3~__-t

f,-. JULHO/20():!> 16.417,23 ""1.462,37 ==1':--__-?13ç-,~4/31.(n.()3
1--. AGC>STO 12003 12.497,10 .i.-_----=5"--f>=·R=I(,,'-'.=5.0~~__~_ 1394/29.08.03
'-. TO'TAL ANO 133.390,12 I 56.105.44~

VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE

PROPRIETÁRIaPLACAVEÍCUlO~
JOB

----~-.

! PJ-i1Bt..r:LAl'-lClA FIAT 6271 PREFETTURA
AMBL.'LA..NCIA FORD CURRTER JPZ-1338 PREFEITURA
NvlBUJ~ÂNCIAFIAT --JOB-6?54 PRErEI-I-URA-~~---

!VEICULO PSF/FIA"r l..r.NO J08-5772 PREFElTi IRA
kVEBCULQ PSF/Fl.".T UNO J013-6272 PREFEITURA
VEiCULO PSFfFI.AT UNO 3013-5771 PREFEITURA
VEICULO Fl.J1>...fACE - PAMPA GPP 9958 PREFEITURA
FiAT UNO MILLE CH-...v-6103 DEVANlLSON DA S. LaVRES

/-cV070Lli,;.,SVilAGEM GOL JLX-3599 JOSE ROCHA
FIA,r UNO MILLE .1013-6]29 VVILSON FERR.EIRA D'" SOUZA
,"VOLK-SVvAGEM GOL J:Tr-2347 PREFEITURA

c-wOLKS....VAGEM GOL GYX-820S SECRETARlO DE SAUDE
0'X"_OLKS'~·.A.GEr-.ASAVEIRO FEC-OOOS SECRETAR..lO DE S~UDE
~OLKSWAGEMSAVE~O MRD-1692 PREFEI"T1JRA

"WOLKS'WAGEM KOMBI STANDER C.MP 3587
~

DELJO CARDOSO SANTOS
KlABESTA GZH--442I JORGE LU'lZ DE CEi'A
FIAr ÚNO lvHLLE .108-:5645 MIGUEL DA COSTA PESSO:NI
VVOLKSV\,lAGEM KüMBI JOJ3 5051 SEC. AÇAO SOCIAL
Al""'H3.ULA1'-~CIADE T AC.~UARINH_A J013-3279 PREFEIT1JRA

5A1vlBULÉ\.NCIA DE BELO CRUZEIRO .108-6253 PREFEITURA
:YY':'OLKS~AGEMGOL J'LL-OIOS FABIO SILVA. RE1S --

. - ._--_~~_---_. ---_.._-----_~_.._---_~~~
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AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS COM RECURSOS 00 PAB
PERÍObO 2UOOí2003.

Jlunho 12001 100178010106,01 PeDte' " Gonçalves Lld., 3102,00 l2Q1,OOl
IA&Os1oI200J lOOJW1127Jl8,m PeDles.l: Gooçalvos 5.152,50 5.751.50 I
,Novembrof.!QO I 10038l6/05,1I,0I SilIlllm.ePtilnl LlIla, 5,062,70 I

I
IOO3815,~s.Jl,01 Pontes li; Gonçalves LIda, 7.m.64 14145,95I
I1lO4150'14.Um MlamírB Pontes !r.-ME 4,033.61
1005219!29.1l.01 Pontes&: GençalYeSLtda. 1,%1.00

Oeumbrol2001 1005l14113.11,Q1 M'E1i"helh T. Ponle' 3.987.11 I
1005315113.12,01 Aliamiro Pontes Jr,-ME 4.652,94 13.!35,1>51
1005J1J!I4.l10l PUnlts li; G~nçal,es Ltdt 5.195,O(J

TOTALA~O I 47.$30,101

- Drogaria Santa Marta - Pontes & Gonçalves
- R$ 26.640,00.

Foram assinados três contratos com essas em
presas, em 26/06/2003, nesses valores respectivos,
com vigência de 06 meses cada um deles, sendo que
todas essas empresas já forneceram medicamentos
à Prefeitura após essa data.

Apesar da empresa Santana e Pedral não ter apre
sentado proposta para a licitação, ela forneceu alguns
medicamentos básicos em 05/08/2003, no valor de R$
1.665,87.

Constatamos por meio da Nota Fiscal N.º 0120,
de 28/08/03, que a empresa ITAFARMA - Altamiro Hil
degardes Pontes, forneceu medicamentos num total de
R$ 7.853,60. Essa empresa não foi convidada para a
licitação mas demonstrouter alguns medicamentos que
constavam da listagem elaborada pare esse certame.

Val~r Tolal nth

fornmaor

N~tlFlstíl/

Data

N'Ernpalhtl
Dali

Mês.! Aro

Mês/ABO

IJa~irui2~Qli li28104,01.00 DrOEaD~r ! 1.110,00 1.638,81
119106.01.00 farmácia Fr.mloU SSg,SI

~iar\il'lOOO 034fOlOHO Drogamar

I
5'J5,1l

038128,03.00 " 595)3
NiCl linha fIllla " 5i5,2J 4.646,88
l19moJ.oo Famâcia Flal1liltt 1.184,30
O13/08fOJiIlO Fannácia Cenltal I 1.11Aí,9i

Ahri~lOO() 014/03.04,00 fannácia C/olral I WW
01511404.00 . 2.114,59
141103.\14.00 Fannácia FlalJ:!Oll 5!1,92 ~166,15

149JlO,04,OO 1.119,84
0431J7;1)4.oo IDrogamar 411.10

Maio'2000 016105.0.1.00 1FalllllciaCeBll11 2280,97
l3851l1.0S,OO C'DL fann. EHnspi1ll1ar 1.14~40

J3W11,05,OO IDi,t, PrQd. Fim. Ho,p. 6.496,47 11881~l

156103/05100 IFarmácia ~ralJ:!Ott 593,!4
153105,05,00 1.110,55

JunMI1000 19l415"~9,06.00 IFundaçio Remidio Pop, 8.516,4S
1~S4111.0MJ(} IDrog.~ar ),95!,92, 13.127,94
051130.!Jii.lXi llS1,54

Jull..l000 .0111fJ401.00 FannaciaCtllba1 1.590,15, 1.590,15

Ago,IO,2000 l00JIll6Ü8.00 IITAFARMA-AltamiroPalllts J.964,~r
n41i108.08.00 I~rogana eFann.lúcia 2.l1).2~1 8J69.1J
i024119.0800 Fannáda Centml 2.187.15

SetembrollOOO 006M.09.00 lITAFARMA 5.5&2.811 5,5U,S2

J:QIM.ANO. I 56.003,41

Considerando os dados fornecidos, relativamente
aos oito meses do exercício de 2003, teríamos o con
sumo médio diário de 11 litros de combustíveis por ve
ículo, observada a seguinte fórmula (56.105 litros : 21
veículos 240 dias == 11 litros por dia). Portanto, se cada
veículo roda em média 10 km com cada litro de combus
tível, consumindo 11 litros por dia, todos eles deveriam
trafegar no mínimo 110 km diários, caracterizando, em
conseqüência, excessivo consumo de combustível.

d)Suporte/evidência da constatação: proces
SO$ de pagamentos do período de 2001 a 2003; relação
de veículos utmzados pela Secretaria de Saúde;

e) Conclusão: pelo quantitativode veículos que ser
vem à Secretariade Saúdeeo quantitativo de combustíveis
despendido no período ê:lnalisado, aliado à falta de controle
pela Secretaria de Saúde, concluímos quehá um excessivo
consumo de combustível, o que nos leva à conclusão de
que a denúnciagenérica, com relação ao consumo exor
bitante de combustíveis encontra fundamento.

4.6.13 - Fracionamento de Despesas com Medi
camentos

a) Síntese: Fracionamento sistemático das des
pesas com aquisição de medicamentos

...; fuga ao processo licitatório;
b) Procedimento: exame da documentação com

probatória relativa aos pagamentos efetuados no pe
ríodo janeiro de 2000 a agosto de 2003;

c) Constatação: Confomle demonstrativo a seguir,
relativo ao período janeiro de 20GO a agosto de 2003, as
despesas com aquisição de medicamentos estão sendo
fracionadas, numa demonstração inequívoca de fuga
ao procasso.'icitatório. Verificamos que esses gastos
beneficiam.sobremaneira três farmácias do município,
todas de propriedade da família "PONTES":

- Drogamar - Maria Elizabeth Tameirão Pontes;
- Drogaria Santa Mana -Itabatan - Pontes &

Gonçalves.
- Drogaria Santa Marta - Mucuri - Altamiro Pon

tes Júnior - ME.
Constatamos que em 11/06/2003 foi aberto pro

cesso Iicitatorio, na modalidade Carta-Convite, para
aquisição de 36 itens de medicamentos básicos para
os postos de saúde, para o qual foram convidadas
quatro empresas, quais sejam:

- Santana e Pedral Ltda.;
- Drogamar - Maria Elizabeth Tameirão Pontes;
- Drogaria Santa Marta - Pontes & Gonçalves; e
- Drogaria Santa Marta - Altamiro Pontes Júnior

(ME).
Conforme Ata de Apuração de Licitação, datada de

24/06/2003, "apenas"a empresa Santana e Pedral Ltda.
não apresentou proposta para ocertame, O resultado, con
forme critério de menor preço por itens, foi o seguinte:

- Drogamar - Maria Elizabeth Tameirão Pontes
- R$ 11.087,50;

- Drogaria Santa Marta - Altamiro Pontes Júnior
(ME) - R$ 40.385,00; e
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Mês I Ano N° Nota Fiscal I
Data

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Fornecedor Valor

Abril de 2004

Total
mês

lJaneiro i 2002 0150 - 14/0)12002 Drogamar 4.158,79
8.740,63

0069 - 14/01/2002 DrogariaSt"Mana(Altamiro Pontes Jr.) 4.:581,84
Fevereiro 12002 0770 - 06/02/2002 DrogariaSt"Marta(Pontes & Gonçalves) 4.658,00

0079 - 05/02/2002 DrógariaSt'Marta(Altamiro Pontes Jr.) 3.534,82 12.144,82

Drogamar
0014 - 05/02/2002 3.952,00

Março.' 2002 0048 - }3/0}/2002 lTAFARMA (Altamiro Hildegardes Pontes) 4.402,64
8.768,91

Drogarnar
0021 - 07/03/2a02 4.366,27

~IAbril I 2002 0058 - 10/0412002 Comercial USARB Ltda. 4.522,80

0094 - 10/04/2002 Drogaria St" Marta (Altamiro Pontes) 5.438,00I

34.624,&6
0031 - 09/0412(102 Drogamar 5.852,11

0823 - 091'04/2002 DrogariaSf'Marta(Pontes& Gonçalves) 2.612.98IMaio 12002 0&42 - 07/05/2002 Drogaria Sr' Marta (Pontes & Gonça.lves) 5.480,90

0097 - 03/05/2002 Drogaria Sf Marta (Altamiro Pontes Jr.) 5.673,95 16.198,9'7

I 0038 - 03/05/2002 Drogamar 5.044,12!JUnho /2002 0046 - 04/06/2002 Drogamar 5.952,21

0100 - 04/06/2002 Drogaria 51" Marta (Altamiro Pontes) 7.677,g2 2L1S1,8Z

0857 - 04/0612002 Drogaria S.... Marta (Pontes & Gonçalves) 7.522,13

Julho /2002 0063 - 03/07/2002 Drogamar 5.511,44

0101 - 03/07/2002 Drogaria S1:" Marta (Altamiro Pontes) 5.535,42 16.549,67

0876 - 03/0712002 Drogaria 5t" Marta (Pontes & Gonçalves) 5.502,81
Agosto / 2002 OI()4 - 0210&/2002 Drogaria Sl" Marta (Altamiro Pontes Jr.) 7.644,57

0089 - 02/0812002 Drogaria St" Marta (Pontes & Gonçalves) 7.847,24 23.069,11

0003 - 02/08/2002 Drogamar 7.571,30
1Setembro I 2002 0009 - 04j()9/2002 Drogamar 7.754,03

I
0913 - 04109/2003 Drogaria St" Marta (Pontes & Gonçalves) 7.595,68 23.136,15

0105 - 04/0912003 Drogaria 51" Marta (Altamiro Pontes) 7.786,44

~--- -~---~----~---
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CONT1}'UAÇ'Àü DA PÁGI~A ANTERIOR
_0 __ - - ....

IOutuhro "2002 0106 - 04/1 0/2002 Drogaria Sf Marta (Altamiro Pontes) 7.948,17

I 0015 - 04/10/2002 Drogamar 1.899,90 23.157.11

I 0927 - 04!J 0/2002 Drogaria St" Marta (Pontes & Gonçalves~ 7.909,04___ oINov~mpro , 0019 - O4/J 1í2002 Drogamar 7.810,93I

2002
I 0107 - 0411112002 Drogaria St" Marta (Altamiro Pontes) 7.~98,76 22.404.29

i_ 0943 - 04/1112002 Dro~aria S~ Marta (Pontes & Gonçalves) 6.534,60._-I})aembm I 0108 - 04/1212002 Drogaria St" Marta (Altamiro Pontes) 5.514.61
20U2

I 0025 - 04/12/2002 Drogamar 5.787.60 18.217,2[

I 0956 - 06/12/2002 Drogaria st" Marta (Pontes & Gonçalves) 6.915,00
'TOTALANO 228.764,55

Mês I AnD NQ Nota Fisclll
Data

Fornecedor Valor Total
mês

Janeiro 12003 0031 - 07/0l/2003 Drogamar I 6.837,18

0971 - D7/01/2003 Drogaria S1'" Marta (Pontes & Gonçalves) 6.824,43
21.621.91

0113 - 07/01/2003 Drogaria 51'" Marta (AltaRliro Pontes) 6.778.79

0137 - 07/01/2003 farmácia Central 1 1.J81,5J
Fevereiro /2003 0978 - 04/02/2003 Drogaria S~ Marta (Pontes & Gonçalves) 7J 14,20

OJ40 - (t5/02/003 Drogamar 7.632,47

f
0034 - 05/02/2003 Farmácia Central (Sanlana e Pedra]) 755.71 28.096,73

OI [5 - 05/02/2003 Drogaria Sr Marta (Altarniro Pontes) 1,817,15

0919 - 04/02/2003 Drogaria 51'" Marta (Pontes & Gonçalvf's) 8R4.80

1

0188 - 07J02i2003 COlllCfcial USARE J.S91,40
Março l 2003 09&8 - 06103/2003 Drogaria Sr" Marta (Pontes & Gonçalves) 6.&54,80

0038 - 06i03.t2003 Drogamar 7.598.72 29.123.28

0117 - ()6/0312003 Drogaria Sf Marta (Altamiro Pontes) 1.037.41

Oll} -11)03/2003 Drogaria St Marta (AllIlmiro Pontl"s) 6.491,95

0146 - 3i103/2003 Fannáeia Central (Sanlana e Pedra!) 1.230.34
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CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIORIAbri, 120034147 - 3010412003
r-

Farmácia Central 1.812,88

099& - 07/0412003 Drogaria Sl" Marta {Pontes & Gonçalves} 7.510,80 25.159,31

0123 - 07/0412003 Drogaria Si' Marta (Altamiro Pontes) 7.869,00

f----.--
0045 - 05/Q412003 DROGAMAR 7.966,63

M"tO / 2003 0148 - 20/0512003 Farmácia Central (Santana e Pedral) 2.351,07

1000 - 06/0S/2003 Drogaria St" Marta (Pontes & Gonçalves) 7.030,40 21.860,76

I0125 - 06/05/2003 Drogaria St" Marta (Altamiro Pontes) 4.700,00

0048 - 06/05/2003 DROGAMAR 7.779,29

Julho i 2003 0127 - 29/0712003 Drogaria Sí" Marta (Altamiro Pontes) 27.253,19

I
35.719,49

--_..- . 1032 - 29/07/2003 Drogaria Si' Marta (Altamiro Pontes) 8.466,30
Agosto 12003 0131 - 29/0812003 Drogaria St" Marta (Altamiro Pontes) 9.553,21

I 1051 - 29/08/2003
IIDrogaria St" Marta (Pontes & Gonçalves) 8.991,80

34.034,07
0120·- 28/0812003 ITAFAR1'.1A (Altamiro Hildegardes Pontes) 7.853,60

0097 - 28/08/2003 DROGAMAR 7.635,46

i---.----.
J9TALANO 195.615.55

d) Supor~eJevidênciada constatação: processos de pagamentos relativos ao período
de janeiro de 2000 fi agosto de 2003;

e) Conclusão: Pelo que foi analisado nos processos disponibilizados, constatamos
um rotineiro fracionamento das despesas com aquisição de medicamentos em todo
o periodo da administração do atual gestor, sempre em beneficio de 03 (três)
fa.mácias da família PONTES;

4.6.1.4 - CONSTRUÇÃO PARCIAL DE POSTO DE SAÚDE

a) Sint~s~: Pagamento de uma parcela no valor de R$ 31.333,50, com recursos do
PAB, e execução parcial do objeto - PSF 02 - CruzeH'mdia;

b) Procedimento: Análise dos processos licitatório e de pagamento; visita ao posto
de saúde em funcionamento, com entrevista com a servidora responsável pela
unidade~ visita ao local destinado à construção da Unidade Básica de Saúde, com
registros fotográficos.

c) COlDstatações: Conforme verificado no Processo n.o 08]/200], foi aberta licitação
para construção do Posto de Saúde da Família no Povoado de Cruzelândia, com
116m2 de área construída, segundo Projeto de Edificação anexado ao Convite n.o
5712001, de 09/10/2001.
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De acordo com a Ata de Apuração de Licitação,
datada de 18-10-2001, foram apresentadas as seguin
tes propostas:

- Rodrigues e Lacerda Construtora Ltda. R$
78.333,74

- DemerVal Pereira da Cruz e Cia. Ltda. R$
78.687,21

- Engeprest Construções Ltda. RE 78.863,74.
Ante as propostas apresentadas foi vencedora a

empresa Rodrigues e Lacerda Construtora Ltda., no
valor de R$ 78.333,74 (setenta e oito mil, trezentos e
trinta a três reais e setenta e quatro centavos), confor
me homologação de julgamento/adjudicação datada
de 19-10-2001 .

As três propostas, coincidentemente, não atin
giram o valor limite para que houvesse a obriga
toriedade da realização de certame Iicitatório na
modalidade de concorrência. Além disso as di
ferenças entre suas cotações são praticamente
insignificantes, procedimento recorrente adotado
pela prefeitura de MucUri nas suas aquisições de
bens e serviços.

Emcontinuidade, foi celebrado o Contrato nº
61/2001, assinado em 22-10-2001, entre o Município
de Mucuri - BA. e a empresa Rodrigues e Lacerda
Construtora ltda., com vigência por 90 (noventa)
dias, com preço e forma de pagamento previstos
na cláusula quarta: "0 presente contrato tem o seu
preço global no valor de R$ 78.333,74 (setenta e
oito mil, trezentos e trinta a três reais e setenta e
quatro centavos) a ser pago pelo CONTRATANTE,
conforme as segl,Jintes di:ltas: 05 de novembro de
2001 = 40% = R$ 31.333,50 (trinta e um mil, tre
zentos e trinta e três reais e cinqüenta centavos);
05 de dezembro de 2001 =R$ .23.500,12 (vinte e
três mil e quinhentos reais e doze centavos); 05
de janeiro de 200.2 R$ 23.500,12 (vinte e três mil e
quinhentos reais e doZe centavos)."

Para cobertura das despesas foi emitido o
Empenho Global nº 4.096, de 22/10/2001, no valor
de R$78.333,74. Em 29/10/2001 foi emitida a Nota
Fiscal nº 00003, no valor de R$ 31.333,50, com
pagamento efetivado pelo cheque 001064 - PAB
do Banco do Brasil, conta 58.040-6. Examinando
a documentação até o exercício de 2003, não en
contramos outros pagamentos relativos ao citado
empenho.

Em visita ao povoado de Cruzelândia constata
mos as seguintes situações:

• funcionamento da UBS em uma casa antiga e
em condições precárias; e

• construção inaci:lbada e abandonada, inclusi
ve já tomada pelo matagal, apresentando apenas os

serviços de fundação e levantamento das paredes,
conforme fotos registradas no local e apresentadas
a seguir.

d) Suporte/evidência da constatação: pro
cessos licitatórios e de pagamento; visitas ao posto
de saúde em funcionamento e ao local destinado á
construção da Unidade Básica de Saúde; e registros
fotográficos.

e) Conclusão: Embasados nos procedimentos
que adotamos para esti:l etapa, concluímos pelaimpro
priedade da despesa efetuada em razão dos serviços
executados não estarem em conformidade com o que
foi efetivamente pago - 40% do total da obra -, pois
consideramos que o que foi construído representa
aproximadamente 15% da obra.

f) Prejuízo: O prejuízo causado foi de aproxima
damente R$19.583,44 (dezenove mH, quinhentos e
oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), que
corresponde aos 25% não executados.

g) Sugestão: Sugerimos a imealiati:l abertura de
Tomada de Contas Especial pelo gestor dos recursos
repassados para o objeto ora analisado.

4.6.2 - Programa/ação: Programa dle Saúde da Fa
mília

4.6.2.1 - Vínculo Empregatício em Duplicidade
a) Síntese: Profissionais de saúde que recebem

pelo PAB e também pela Prefeitura;
b) Procedimento: análise de documentos com

probatórios da execução das despesas realizadas com
recursos do PAB, referentes ao período de janeiro de
2001 a agosto de 2003 e consulta à folha de paga
mentos da Prefeitura, no período de janeiro de 2001
a setembro de 2003;

c) Constatação: Conforme normas e cartilhas
que regem e orientam as ações a serem desenvolvi
das com recursos do PAB, os profissionais de saúde
que compõem as equipes de saúde da família devem
cumprir carga horária das segundas às sextas-feiras,
das 08 às 12h e di:ls 13 às 17h, num total de 08 horas
diárias em dias úteis.

Verificamos, entretanto, que alguns dos profis
sionais de saúde que executam ações pelo PAB tam
bém são contratados pela Prefeitura para trabalhar em
unidades da saúde municipais, geralmente em plan
tões de 24 horas corridas. Como essas unidades não
abrem aos finais de semana, depreende-se que esses
profissionais cumprem o contrato com a Prefeitura em
dias úteis, conflitando com os horários que deveriam
seguir pelo PAB.

A seguir são indicados 03 (três) servidores
que receberam vencimentos da Prefeitura e tam
bém do PAB.
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VíNCULO EMPREGATíCIO EM DUPLICIDADE

NOME MESlANO PREFEITURA PAR
NIO Jr. BREMER PJBEIRO ABRlLi1üOl 323.0) I 1.611.00
meiro ~ Professor Pll hora-aula) MAIO/20m 198.JO 1.611,00

JlJNHOJ2001 195.73 f 1.611,00
JULHOl2001 442.74 2.000,20

L 1.159.58 I 6.833.20

r----
AN10
(fufeI

JOSE CARtOS SlMOES MARÇOf2002 1.788,591 3.252,68
(Médic;::.) ABRIL'2002 1.788.59 1 3.252.68

MA1ü/2002 1.788,59 3.252.68

!
JUNHOi2001 1.788,59 r 3.252,68

I JULUOll002 1:776.31) . 3.252,68
AGOSTO/2002 1.776.30 3.252,68

I

SETEMBRO/2002 1.776,30 3.252,68
OUTUBRO/2002 1.776,30 ·
'KOVEMBRO/2002 1.776,30 ·
DEZEMBROI2002 1.776,30 6.705,36
JANEIR012003 1.176,30 3.352,68
FEVEREIRO/200 '3 4.165,15 3.294,68
MARÇO/20OJ 456,76 3.294,6R
ABRlU2003 1.750,53 3.294,68
MAIO/2003 1.776,30 3.294,68

I JUNH01200J 1.776,){) 3.294,68

! IULHO/2003 J.7475J 3.294,68

TOTAL 27.095.86 59.749,24

ARTHUR ELIAS AVAN7.A SETEMBRO/2002 1.293.45 3.534,50

(Medico) OUTUBR012002 1.293,45 ·
NOVEMBRO/20m 1.291,45 '3.534,50

I DEZEMBROl2002 1.293,45 3.534,50
JANEIRO/2003 1.293,45 3.534.50

I FEVEREIRO/2003 4.286.05 3.412,15

l
MARçO/20m . 3.412.15
ABRlU2003 - 3.412,15

MAI012003 793,45 3.412,15

JUNH012003 • \'293,45 3.4.12,\5

JULHOi2003 J.293.45 3.412,15

i TOTAL 14.133.65 34.910,90

d) Suporte/evidência da constatação; relação bancária contendo os pagamentos do
PAB e folhas de pagamento da Prefeitura Municipal. correspondentes aos
exercicios de 2001 a 2003.

e} Conclusão: há indícios de pagamentos indevidos com recursos do PAB para os
citados profissionais, em razão da incompatibilidade de horários;

~
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4.6.2.2 - Condições Precárias dos Postos de Saúde
a) Síntese: Falta de medicamentos; de médi

cos; condições precárias das instalações de postos
de saúde.

b) Procedimento: obtenção da relação de todas
as equipes de saúdeda família; dos postos de saúde do
município e sua localização; relação contendo nomes
e quantitativo dos últimos medicamentos enviados a
essas unidades pela Secretaria de Saúde.

c) Constatação: Para melhor entendimento, enu
meramos as nossas constatações por unidade de saú
de, conforme descrição abaixo:

PSF 01 - AROEIRA
Conforme dados disponibilizados pela Secretaria

Municipal de Saúde, o PSF 1 - Aroeira - Mucuri, conta
com 9 (nove) profissionais, sendo 1 Médico Generalis
ta, 1 Instrutor/Enfermeiro, 1 Auxiliar de Enfermagem e
6 Agentes Comunitários de Saúde, para atendimento
a 1096 famílias cadastradas.

Visitamos a unidade de saúde no dia 24-10-03,
à tarde, quando fomos informados de que o atendi
mento vinha sendo feito somente 3 vezes por sema
na (terça, quarta e quinta-feira), no horário de 8:00 às
12:00 e de 14:00 às 17:00h, com aproximadamente 16
atendimentospor turno, ~té que o médico José Carlos
Simões assumiu o cargo de Secretário Municipal de
Saúde. Para substitui-lo noPSF foi indicada Drª Cléa,
que ainda não assumiu, significando que, no momento
em referência, hão havia qU;:ilquer médico compondo
a equipe de Saúde da Família no referido posto.

PSF 02 - CRUZELÂNDIA
Conforme dados disponibilizados pela Secreta

ria Municipal de Saúde, o PSF 2 - Cruzelândia - Ru
ral, conta com 1O(dez) profissionais, sendo 1 Médico
Generalista, 1 Instrutor/Enfermeiro, 1 Auxiliar de En
fermagem e 7 Agentes Comunitários de Saúde, para
atendimento a 1.023 famílias cadastradas, engloban
do os povoados de Cruzelândia, 31 de Março, Nova
Brasília e Assentamento Paulo Freire.

Em visita à citada UBS, no dia 22-10-2003
(16:30h), constatamos as seguintes impropriedades:

a) ilTíóveI antigo e sem as mínimas condições
de uso, utilizando-se de balde de água para descar
gadovaso;

b) o médico não foi encontrado pois, segundo a
enfermeira responsável, a equipe do Saúde da Famí
lia só atende às segundas-feiras, no horário de 7:00
as 12:00 e das 14:00 às 16:00h, com a presença de
1 médico, 1 enfermeira e 2 agentes comunitárias de
saúde; e

c) em decorrência da falta de médicos, diversos
medicamentos são distribuídos sem a apresentação

de receituário, o que poderá acarretar problemas fu
turos, inclusive com a abertura de processos contra a
administração municipal.

PSF 03 -PÔR DO SOL
Conforme dados disponibilizados pela Secretaria

Municipal de Saúde, o PSF 3 - Pôr do Sol - Mucu
ri, conta com 10 (dez) profissionais, sendo 1 Médico
Generalista, 1 Instrutor/Enfermeiro, 1 Auxiliar de En
fermagem e 7 Agentes Comunitários de Saúde, para
atendimento a 1.348 famílias cadastradas.

Apesar do horário de atendimento médico ser de
8:00 às 12:00 e verificamos quando da visita à unida
de de saúde em destaque, às 15:25h que o médico
Feliciano Gil Quaresma Novaes não se encontrava
no local.

PSF 04 - TRIÂNGULO LEAL - ITABATAN
Conforme dados disponibilizados pela Secretaria

Municipal de Saúde, o PSF 4 - Triângulo Leal- Itaba
tan, conta com 9 (nove) profissionais, sendo 1Médico
Generalista, 1 Instrutor/Enfermeiro, 1 Auxiliar de En
fermagem e 6 Agentes Comunitários de Saúde, para
atendimento a 950 famílias cadastradas.

Em entrevista com a responsável pelo posto no
dia 29-10-03, fomos informados de que o atendimento
médico é realizado de segunda a sexlta-feíra, somente
no horário de 8:00 ás 12:00h, o que caracteriza infrin
gência às normas.

Além disso foi observada a falta do medicamento
básico Captopril 25mg em comprimidos.

PSF 05 - GAZZINELÂNDIA
Conforme dados disponibilizados pela Secretaria

Municipal de Saúde, o PSF 5 - Gazzinelândia - Itaba
tan, conta com 9 (nove) profissionais, sendo 1 Médico
Generalista, 1 Instrutor/Enfermeiro, 1 Auxiliar de En
fermagem e 6 Agentes Comunitários de Saúde, para
atendimento a 844 famílias cadastradas.

Em entrevista com o médico Dr. Frederico e com
a responsável pelo posto no dia 29-10-03, obtivemos
as seguintes informações:

a) atendimento médico de segunda a quinta-feira
no horário de 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00h, em
razão de acordo com a própria Secretaria de Saúde;

b) aproximadamente 30 (trinta) consultas diá-
rias;

c) visita às famílias de acordo com a demanda; e
d) controle de saída de medicamentos iniciada

somente em 14-10-2003, com a implemantação de livro
ata e arquivamento da segunda via da receita.

Verificamos, ainda, a falta do medicamento bá
sico Amoxilina-comprimidos.
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PSF 07 - ITABATAN CENTRO
Conforme dados disponibilizados pela Secretaria

Municipal de Saúde, o PSF 7 - Itabatan Centro, conta
com 11 (onze) profissionais, sendo 1 Médico Genera
lista, 1 Instrutor/Enfermeiro, 1 Auxiliar de Enfermagem
e 8 Agentes Comunitários de Saúde, para atendimento
a 1.146 famílias cadastradas.

Em visita à citada UBS, no dia 29-10-2003 (16:30h),
foram constatadas as seguintes impropriedades:

a) imóvel sem as mínimas condições de uso: ne
nhuma identificação como Unidade de Saúde da Famí
lia; instalações precárias, especialmente na sala desti
nada ao consultório odontológico (mofos, rachaduras,
entulhos, etc.); conserto provisório em parte do teto da
cozinha, em razão de desabamento recente, bem como
vestígios de morcegos na sala de vacinação;

b) falta de medicamentos básicos a exemplo de
Penicilina, Ampicilina, Captopril (25 mg) e Diclofena
co (50 mg);

c) equipamento para esterilização (AUTOCLAVE)
danificado, gerando inclusive queixas por parte dos
funcionários que trabalham no posto;

d) inexistência de controle de saída de seringas
descartáveis;

e) apesar de confirmado o horário de atendimento
médico (8:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00h), com apro-

ximadamente 40 (quarenta) consultas diárias, o médico
do PSF não se encontrava no local. Em entrevista às
famílias ficou confirmada a inexistência de medicamen
tos e o não-comparecimento dos médicos; e

f) remédios guardados na gaveta da responsável
pelo Posto de Saúde, enfermeira Joelma, indicando
cotas reservadas a pacientes privilegiados.

Registramos, ainda, que o Hospital São José,
localizado em frente ao citado PSF, é contratado pela
Prefeitura Municipal de Mucuri para prestação de aten
dimentos básicos à população de Itabatan, recebendo,
em média, R$6.000,OO (seis mil reais), por aprox:ma
damente 1.200 (hum mil e duzentas) consultas e ou
tros procedimentos.

Entretanto, verificamos a existência de receitu
ários emitidos pelo Hospital São José compondo o
controle de saída de medicamentos básicos do PSF
7, caracterizando que os pacientes são consultados
pelo Hospital São José, com o devido pagamento pela
Prefeitura Municipal, e t~ncarninhados ao PSF 7 para
recebimento dos medicamentos prescritos. Estranha
mos o fato desses pacientes não s€rem diretamente
atendidos pelo médico do PSF, evitando o pagamento
dessas consultas, e, proporcionando, em conseqüên
cia, o direcionamento dos recursos para melhoria das
instalações do PSF 7.

Co:n.forrne dados disponibilizados pela Secrctaria J\.IIunicipal de Saúde,. o PSF 0& 
Ibiranhérn, conta e<..--;Ior.n 07 (nove) profissionais". sendo O] JVtédic<> G-eneralis1:a,. Dl
I.:n.s"trulor/Enfer:Jnejro,. 01 Âli..l.xiliar de EnCerrn.:.agern e 04 Agentes COrTl'U.ni'tã.rios de S·a:úde,. para
a1:endirnent:o a 178 'fa.r.n.:ílias cad.a.st.radas-~ A. e-quipe do PSF a:ten.ile t.a:rnbérn. às. "f"a.:r'l.-:li\ias do
Po"Vondo de São Jorge_

E::tz') en1:::re-vis1::a l("..-'Ü'1."Tl: a respOnsável pelo post.o no dia 30/10/03,. TOrn-OS °in:f-'::u:-rI.""1.adoo-s de qu.e
o. atendírr..JenTto- nrJ:·éd.ico é realizado sOlliUco"te às segundas c qui.nf:as-Ceilras no bo.-á:rio de
13:00 às .17,00b. .

Foi obselr"'Vada u e!IDissão de recei-a-II,.. ,ário- IJlela enf'"erI'Pieira lO que conraprova a
a .....sência. do D":I:édico_

Por t.rà.-ti~x-;s.e de ZOTla Tl.:l:ra.l exist.e -orn. veiculo G<>L locado para ô tTC"a;n:spor-t.e de:. det-e'O.:t.e:s.
O VeicuJ<> Uno r.....t1ill,e desti:nado ao PSF é ut.ilizad<> para <> transporte da. enxer:r:-Tleira.."
o<>n-nal.-nentc urn.a vez l~"· s<;..---r.r:ta.:na", e p,:f;u:-a o transporte de vacina.

C.onforn.-.m.e-daéios <I:isp-o:n..i'bj}izados_pela Secre1i.-aria 'J'.'Il.:uu:c-ipal de S:a:u.de as 'f'a.rn.it:ias são
a:tendidas no Posto de Sa-Li.c-le São..Jorge pela equipe d.o PSF de Ibiran.hérTl._

QUarl.do ·,..-is.i't.a.TTto$ a "-.ll.:t'"ii.dade de sâ.úde no dia 30/10/03.,.. fo'tY'l.os "i1:"....-O'l·:Tl·':a<;i~s. pela.
responsável que o- a(.c.n..dinn.;en't.o .-nC?:,lico é rea:liz.ado- so.penllc às seg....nd3s e quü...-t.a.,S-l"eiras
DO horário de 0'"7::00 às .:t .1.00b~ Não i'Oi,inforrnado (:) n:úrnero de Ca.rn.ilias aten.didas_

Registramos que o Pos1:o de Saúde encc>n'trava-se Cechado,. ra.zão peJa qual a
responsável desJoc-.t».u-se d~--::,sua residência para atendio-:l.en'to à equipe da CGU.

- -_._-- ._--
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POSTO DE SAÚDE 31 DE MARÇO
Conforme dados disponibilizados pela Secreta

ria Municipal de Saúde as famílias são atendidas no
Posto de Saúde 31 de Março pela equipe do PSF de
Cruzelândia.

Em visita ao citado Posto de Saúde no dia 22
10-2003 (l5:40h) foram·observadas as seguintes im
propriedades:

a} a equipe do PSFatende única e exclusivamente
às quintas-feiras,no horário de 08:00 às 13:00h;

b) banheiros interditados, sendo 01 com vaso
quebrado e outro com d~feit() na porta; e

c) pela falta de médico no Posto de Saúde a res
ponsável pela unidade fornecemedicamentos a diver
sos pacientes que p~ra lá aCOrrem, elaborando contro
le de saída em caderpoespecífico, contendo data de
saida do medicamento,· nome do paciente, nome do
medicamento, quantitativo e endereço do paciente.

Registramós que o· Posto de Saúde 31 de Março
foi construído no ano 2001., cominauguração em 2002,
com recursos do PAR, ~eguindo um modelo padrão
estabelecido pelomunicfpio.

d) Sl..Iporte/evidênC:iada constatação: seleção
de alguns medicamentos para verificação do estoque
existente nos postos de saúde; visita a essas unida
des para confirmação desses dados, bem corno para
atestar o efetivo cumprimento da jornada de trabalho
pelas equipes de saúde da família e, também, as con
dições físicas das instalações.

e) Conclusão: Em consonância com as impro
priedades apontadas em cada Posto de Saúde visita
do, concluímos que o desenvolvimento do Programa
de Saúde da Família - PSF no município encontra-se
absoluta e totalmente prejudicado, devendo passar
por uma reestruturação completa para prestar-se à
sua efetiva finalidade.

S- DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Consultando osarquivos do Cartório dos Feitos
Cíveis e Comerciais do Juízo de Direito da Comarca,
identificamos a existência de 88 (oitenta e oito) pro
cessos movidos contra o Município, contra o Prefeito
e contra os Secretários do município de Mucuri. . São,
principalmente, Mandados de Segurança, Execuções de
Obrigação de Fazer, Anulação de Atos Administrativos
com reintegração de servidor; Cobranças de Salários
e Indenizações, Monitórias; Ações Ordinárias de Co
branças, Ações Populares e Ações para Consignações
de Pagamentos.

Tal fato evidencia a ocorrência de grande quanti
dade de demandas contra a administração municipal,
questões levantadas com base em muitos dos pontos
relatados neste documento que submetemos à apre-

ciação superior com a.proposta de encaminhamento
às áreas competentes para a adoção de providências
cabíveis.

6 - CONCLUSÃO GERAL

Ao apurarmos as denúncias dirigidas à Controla
doria-Geral da União, verificamos serem pertinentes em
sua maioria. As evidências, obtidas durante a realização
de ações de controle emMucurilBA, mostraram-nos as
conseqüências perversas dos desvios de recursos pú
blicos pelos políticos e outros agentes públicos locais.

Durante os trabalhos de fiscalização, foi possível
constatar diversas irregularidades. A falta de remédios,
médicos e merenda escolar, o total descaso com o pa
trimônio público, o atraso no pagamento das despesas
contratadas pela Prefeitura, a não-apresentação e a
não-distribuição de itens adquiridos/Hcitados com re
cursos públicos federais guardam forte C(')rrelação, por
exemplo, com a emissão de. cheques ao podador (não
é feito o cruzamento noscheques, apesar da indicação
da empresa supostamente responsável pela execução
dos serviços.

Tal procedimento tem permitido a distribuição de
valores entre diversas pessoas fisicas/juridicas sem cor
respondente relação contratual). Além disso, há.fortes
indícios de conluio entre os agentes públicos e empre
sários da região (observamos a práticafte@ente de
utilização de valores muito próximos aos limites fixados
para dispensa de licitação e convite em várias compras
promovidas pela PM de MucurilBA, onde, tambem, veri
ficamos a existência de supt9rfaturamento de preços).

Diante desse cenário de má aplicação de verbas
públicas e de desvio das finalidades precípuas dos pro
gramas de governo (Cuja efetivação, em;sua maioria,
encontra-se prejudicada), emerge o ponto mais crítico
das denúncias que nos foram apresentaâas: oprová
vel enriquecimento ilícito de políticos, administradores
públicos e sócios de empresas locais.

Ressaltamos, por ol.ltrolado, que as mazelas pra
ticadas pela administração e pelos seUls "associados",
nesse ambiente cada vez mais propício à ocorrência
dos fatos aqui descritos, têm prejudic,ado os cidadãos
mucurienses menos privilegiados, conforme situações
denunciadas e que deramórigem aos Processos nºs
00190.000150/2003-84 e 00190.000919/2003-64.

Em conclusão, as impropriedades/irregularidades
aqui relatadas demonstram total descumprimento aos
dispositivos legais que norteiam a gesJtão de recursos
públicos federais, estando, em tese, os responsáveis
pelos procedimentos não sanáveis sujeitos às penali
dades previstas na Legisla.ção.

Brasília, 19 de dezembro de 2003. -Ivon Lopes,
Coordenador de Equipe.
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Publique-se.
Em 31-3-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente

Aviso nQ 193/2004/CGU-PR

Brasília 22 de março de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Mesa Diretora da Câmara dos Depu
tados
70160-900 - Brasília - DF
Assunto: Encaminha análise de justificativas da Pre
feitura Municipal de Irecê/BA, referente à fiscalização
proveniente do 7Q sorteio de municípios.

Senhor Deputado,
Cumprimentando-o, Encaminho a Vossa Exe

lência, a Nota Técnica nº 0177/2004/CGU-BAI
CGU-PR, de 30-1-04, cujo teor contém a análi
se das justificativas apresentadas pela prefeitu
ra municipal de Irecê - BA, concernente ao con
junto das constatações evidenciadas durante os
trabalhos de fiscalização referente ao 7º sorteio
de municfpios promovidos por esta controladoria.

Atenciosamente, - Waldir Pires, Ministro de
Estado do Controle e da Transparência.

SUi"'lÁR.10 DAS .JUSTIFICATIVAS APRESkNTADAS

REF. Nota Técnica nU OI 77/2004/CGLi-BA/CC1J/PR
ORIGI':~I: R .. lat6rio d ... Fiscalização nU 005 - Diversos 1\-línistéríos - 7" Sorteio de J\-lunícípios
de 12/11/200.3.

J'tens de- Justificativas Acatadas

2.2
3.6
4.3
4.9
8.1 :
lO••
lI .•
12.2
12.4
13.3
Jl8••
20.1
22.6
22.7
22.8
23.7
23.8
24.5
24.6
25.2
25.3
26.2

LTtilização de única nota para coanprovação de despesa em dois p ....og...::afTl..as
U'tiiização de "ni-ca nQ"ta para. cOnl.prova~ãode despesa e-n'l dois prugran"J.:ilS
Problemas fisicos en"l escolas lJl.unici'Jais
Beneficiriorio de pagn..tento diverso daquele registrado ern processo de pagaOTlento
FUllcionnrnento insipic.lit"e da Comissão l'v"lunicipal de Ernp.-ego
Inexistênci,a de local p ....óprio para as atividades dos idosos
lnstituições sen.. registro e Cons~lho não:atuan'tc
./\..quisição ,te U1Ietlican'lC"ntos não cOllstantes do elenco da. ....ar.nácia básica.
Âcsulsição de luedicatnentos inclegi....·eís e conl pre.ço rnajol-ado
Equipan:len'to não instalado e sem acessórifls ,e te-rnl.O de garnnt"ia
Divergência entre boletin.. ele nlediçâo e reaJidade
Conselho ~o:rn f"lJucio ... .alneJlto incipicnt.e
Não ..al:tresentnçã-u c.Jeextrato bancário
Não apresent>lção de processos de pagamento
Inconsistência entl-e inrorrnações de Rel,altário e situaçiío real
Não apresentação de ext..-ato de conta-corrente
Não aprescnt...c.;r"o de processos de pagall:~ento

Não apresentação de extrato de conta-cor'rente
Não apresentação de p..-ocessos de l:)ag..-.n1:cntos
Não apresentaçã.o de extratos de conta-corrente
Não :;'Ilp·r.psen~taçãode processos de pagainento
Não alJrescntação de extrat.o de conta-corrente

Itens ·de Just.ificntivns ParcjalJnente ~~"\..catad.as

2_1 I'Irlo"\,riJne-nt.ac.:io irro("'~uJarde r€"'cursos .."in Pro~ranln Re"-~Unlf.:"'çO no nlont.ante de
H$I :R9.60.... 65
...... 8 Não ..·<"ailizaç'~lo de li-eiitacót:..s
6_1 Gastos inele'2.Íveis f"'/ousenl! <""onlprova(:"ão no ,"a'or total Ide- RS227~75"".. 6.3
9.1 l:'ébi'lO 'nj\1,,"fi~ado

14.. I r~alhas na eXE"'C' ução uo Pr"ogran... a
l-t.2 j\.ção insipiente- dos _-'\..~C"nt.es: <"·on:. .. nilárjo.~

Itens t.le ~'ustific".:tli"\o"as ~ão Acatad.H.s

2.3 l)espesa inelegível no montante de R$3.794.60
3 ... 1 Falhas no ",\.rrnazoe••alnE:"nto
3.2 C"'on ItroJes"-alh.os
3.3 :Fuga de processo licitatório por i'racion .. n.ento de ci4:'spesa
3_4 _...:(u~ê.n,"ia ",-Je~ '70 n.i"inlo~ 3 (três) pr~~i~o.,·t(I......·,ÚJi/J~~~4i 110 4.:on.·ite
3.5 Não .."endünento às i'orntalidad<."s da R<."soluçfio qu<." rege o P::"olr'\.~

4 .. 1 lnconsis.tência de representação no < "'onsE"lho ... eDl 2003.. e não f'uncionarnento eIn 2002
....2 Pagamento de SfO"cretrioria Escolar COITll parcela dos ..0"'/.,
4.4 Desvio do tnontante de RS25 1. 126.35
4 .. 5 Gast:os .ne-ile~í....'eis no:rnontante- de R.$~~S5-5.96

....6 InulJservânci::t de- "-orrnalid.ades Ic"~ais eP1l proc- .....ssos IicÍlta.órios

4 .. 7 "'-uga dOI"lruCessi.")I lieita'ló,-i-o lloor f"r:a-cionall.1.cn-.;u -(le despesa
.... 10 Contratação de cnlpresa irregular (l::"oIr'\.PT.·... )
..:1_11 Conlratação de vei4:ulo ilnp.-:.óprio par~a o 'transport€" es~oJ.,a.r e I(""OU-. docun-.e-nl.ação
irregular
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S.I -Falhas na execução de convrnio
7.1 Omissão t' ioeonsislrnciRs no recolhimento ria wlIlribuiçào prl'út!ellciá.-ia
12.1 Despesas inele~í\"t'is

12.3 .\quisil:!lo de rnt"diOllnt"ntos Sl.'m licitação no nerdcio 2003.
13.1 ~ão apliclu:ãll de rrcursos
13.2 Ausi-nda dr. no mínimo. 3 (três) pmposlas \'álidas 110 COllyítc
13.4 Aus.rnria de Projeto básíco 1):u":'I llquiskão
15.1 Improprit'dades no armazenallH'nto de medkamentos
17.1 Fuga de modalidade mais complexa de licitação
17.2 Aus,rnci:. di.", no mínimo. 3 (tris) proposlllS válidas no convite
19.1 Supll'rfaluramento df' I}rt'ços
19.2 Uens não localizado-$
21.1 Falhas emProjelO 6ásicoe 110 Gerf'nciamt"ntu da Obra
21.2 Objttivn de obra niio atin~ido

21.3 Atrasos na eX('cução e ausênda df' imputação de pt'n;t1idade
22.1 (Convênio n" 421465) Fuga 11t" modalidadt" mais compll."Xa de lieitação
12.2 Jnohst'rvândll lil:' formalidadt" em processo licitat4ll'ii}
22.3 Não comprovação de t'otrrl'::t de a"iso dto lidraçiio
22.4 ,\usi-nda de informação quanto ao t"stá~io L1t" eurllçiio
225 Sf'nt lnformaçl\o sobre- Projttfi Sodal

22.9 :'õ:lo ohservâncía de formalidades 113 constituição de processos licitatórios
22.10 lIahilitaçãoirrl'~ularde empresa em Cf'rtame licilatório
23.1 (Convênio n" 421(64) Fuga de modalidade mais romplexa de Iicilação
23.2 Inobst'rvância de formalidade em processo licitat<jriQ
233 Ausêncía de Ilubllridade
23.4 lI11hilitação irregular de empresa em certame licitatório
23.5 Ausência deinfornmções sohre estágio de obra
23.6 r\ llsência deinforrnações sobre p.-oj('(o social
23.9 luobservândade t'sperificações tfenicas em obras
23.10 Obras depredadas eJou incomplrtas
23.1] Obras de baixa qualidade
23.12 luobservância de formalidades na constituição de processos lici1:ltórios
23.13 ),;âõ dentiijcação d~ sodedade
23.14 IlIcom~lltibilidllde ~ntrf' Pl:mo de Trabalho e realidade
23.1 S Incompll.tibilili.adeentre Plallo de Trabalho e realidade
Baixa qUlllidade d~matf'riais

1. (Convênio n.· 422UÜ) Fuga da modalidade complt"u de lirílação
24.2 Inobservância de formalidades em I)rocessos liritatóríos
24.3 f\usêndade publiddade em lidtação
24.4 Habilitaçãélir.regular de empresa em certame lidtatório
2....7 Inobsen'ância de formalidades na composição de processos lícitalórios
2·U NãodentitJ.cação li sociedade
24.9 Baixa qualidade de materiais
25.1 (Convênio n" 4214(,6) Ausência de publicidllde de Tomada de Prei,'o
25.4 Inobsên'ânda de formalidildes na constituição df' processos lidtatórios
25.5 Não dentificação iI soriedadf'
25.6 Materiais. de baiu qualidade f'nJ obras
26.1 Ausê'llciade Prestacào de Contas df' Convêllio
26.3 Inobsf''''~lIcia de fQrlDillidades na composição de processos licitatórios
26.4 Não dentific.ado àsodedade

À Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Publique-se.
Em)/! 03 J01 \

~ \.J/

,J\~+/
JOÃO PAUl..O CUNHA

Presidente
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Irecê(BA), 15 de ja.neiro de 2004

Ao IImº Senhor
Francisco Carlos da Cruz Silva
MD. Chefe da Controladoria-gerai da União da Bahia
Av. Frederico Pontes, s/nº - Ed.IVlinistério da Fazenda
Salvador - Bahia
REF. Fiscalização da aplicação dos recursos federais
no Município de Irecê
Justificativas elou esclarecimentos preliminares

Prezado Senhor,
Em atendimento ao quanto facultado por esta

Egrégia Controiadoria-Geral ela União, valemo-nos
do presente para prestarmos as justificativas e escla
recimentos necessários a respeito das pseudas irre
gularidades apontadas no Relatório de Fiscalização
constante do Informativo que espelha o resultado da
fiscalização dos exercícios financeiros de 2002/2003,
no que tange a aplicação dos recursos oriundos das
verbas repassadas pelo Governo Federal, com rubri
cas específic~s e objeto de convênios recebidas pelo
Município de Irecê, onde os senhores fiscais fazem um
minucioso detalhamento das constatações nos docu
mentos analisados, no que diz respeito a legalidade e
correta aplicação dos mencionados recursos.

Inicialmente mister se faz ressaltar que o Ges
tor do Município de Irecê, ora fiscalizado, sempre
pautou seus atos de gestão administrativa e condu
ção gerencial da aplicação das verbas públicas sob
sua responsabilidade com total e incontestável lisu
ra transparência, publicidade, moralidade, zelo e de
fesa dos interesses públicos da municipalidade que
governa, não tendo o relatório emitindo por esta R.
Órgão Controlador constatado a existência de qual
quer desvio, malversação, apropriação ou mesmo
aplicação indevida dos recursos que se encontram
sob guarida deste Gestor Municipal, sendo que ape
sar do relatório ser formado por extensas 39 (trinta e
nove) páginas, este apontada tão-somente pequenas
irregularidades de caráter procedimentais e de natu
reza técnicas-contábeis, ou equívocos de interpre
tação das normas legais que regulamentam a forma
de gerenciamento, gestão e aplicação de recursos
públicos, falhas estas que são plenamehte justificá
veis e sanáveís, as quais inclusive a Administração
já procurou corrigir e sanar.

Observe-se, porém, que não foi detectado
pelos senhores prepostos dessa CGU a ocorrên
cia de qUq/quer conduta de ilicitude, doio, má·fé
ou improbidade administrativa praticada por este
Gestor Municipal, seja em proveito próprio, seja
para beneficiamento de terceiros.

Emerge hoje na vasta corrente doutrinária o en
tendimento que °Administrador Público não se pode
prender aos princípios rigorosamente formalista, mor
mente com "interpretações mecanicistas, que preten
dem enfrentar o diploma legal como se fosse uma es
pécie de "manual de instrução, a ser obedecido literal
e textualmente, como nos ensina o mestre Marçal
Justen Filho, em sua valiosa obra "Comentários à Lei
de Licitações e Contratos Administrativos".

Destaque-se inclusive que várias das irregula
ridades apontadas no relatório, não dizem respeito a
batuta de responsabilidades deste Alcaide Municipal,
a exemplo dos seguintes tópicos: 1 - Programa/Ação:
Projeto Alvorada, cujo Órgão Executor é a Secretaria
de Educação do Estado da Bahia; 16 - Programa/Ação:
Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores na
Área de Enfermagem, cujo Órgão Executor é o CEFAE
- Centro de Formação de Técnicos e Auxiliares de En
fermagem, entidade privada.sem qualquer vinculação
com o Município de IreGê, etc.

Por outro lado, não se pode perder de vistas que
o próprio relatório traz em seu bojo análises e inter
pretações equivocadas do quanto fiscalizado, restando
demonstrado a falta de prudência e tecnicidade dos
Senhores Fiscais na elaboração do informativo (relató
rio), vez que deixaram de agir com devido acuramento
e cautela, na verificação e auditagem da documentação
fiscalizada, o que fez inclusive com que os Prepostos
desse R. Órgão viesse a grassar em erros, colocando,
por via de conseqüência, em dúvida a própria conduta
ética, moral e administrativa do Gestor Municipal Fis
calizado, a exemplo do tópico 2.2 do Relatório, onde
afirmam que: "O fato caracteriza, pelo menos, desvio
de recursos, uma vez que os valores foram efetivamen
te sacados das contas de ambos os programa", sob a
alusão de que o Gestor teria se utilizado por duas vezes
da mesma nota fiscal, quando na verdade os proces
sos de pagamento que seguem anexos demonstram,
de forma inequívoca, trata-se de notas fiscais diversas
para aquisição dos mesmos produtos, porém com o
dobro das quantidades, contempladas por duas fontes
de receitas distintas, deixando este Administrador, no
mínimo, perplexo com a falta de critérios e cautelas dos
senhores prepostos deste R. Órgão Fiscalizador, no
exercício do múnus que lhes fora conferido. Inclusive
a falta de cautela, como ocorreu no caso em apreço
depõe também em desfavor dessa CGU.

Realizado o salutar e necessário desabafo ini
ciai, pede-se vênia para que se possa eretívamente
prestar as justificativas ou explicações prév[as que
entende devidas, conforme facultado por este E. Ór
gão Controlador, conforme as sucintas razões que
seguem abaixo alinhavadas:
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Ponderações sobre Relatório da Auditoria da
Controladoria Geral da União.

Tópico 1 - Programa Projeto Alvorada

Ao que se observa pela própria constatação le
vada a efeito pela equipe responsável pela fiscaliza
ção, o Projeto Alvorada tem como Órgão Executor a
Secretaria da Educação do Estado da Bahia e, como
não poderia ser diferente· a instrumentalização do mes
mo é de competência e respons~bilidade exclusiva
do Estado da Bahia, inexistindo qualquer co-respon
sabilidade do Gestor Municipal. Porém, mesmo que
assim nãof.osse, ao que se observa da constatação
dos fatos "1.1" e"1.2" não traz maiores irregularidades,
reservando-se os comentarios dos Senhores Fiscais
tão-somente em conjecturar pseudos níveis de satis
fação de inelegíveis usuários, citados de forma gené
rica, e a aparente insatisfação da "direção daescola",
sem, contudo trazer qualquer apontamento técnico de
eventuais irregularidades na aplicação dos recursos,
razão pelaquaLo referido tópico não.é merecedor de
quaisquer justificativas mais plausíveis.

Tópico 2 -PrográmaRecomeço

Fato 2.1 - Afirmé\. o Relatório que o Município
Explicante vem realizando rnovimentações financeiras
dos recursos vinculados ao Programa, em desacordo
com as normas reguladoras do mesmo, fazendo um
quadro dernonstrativodas Irregularidades que enten
derncomoexistentes.

No que diz respeito aos itens 1, 3, S, 6, 7, 8, 9, 10
e 13, do quadro demonstrativo, os próprios Senhores
Fiscais comprovam e noticiam que os fatos se restrin
giram tão-somente a relocação de recursos a bene~

fícios do próprio Ente Público, .em caráter eventual e
transitórios, tendo os valores sido devidamente devol
vidos às cOntas específicasdo Programa, sendo que
tal prática jamais poderá ser enquadrada como "desvio
de recursos", pois trata-se de utilização de recursos
de forma transitória e emergencial para satisfação mo
mentânea e· transitória das necessidades estruturais
do Município, especialmente objetivando a comple
mentação do pagamento de fo.lha de pessoal, porém
sem caracterizar, sob qualquer aspecto ou pretexto,
a ocorrência de desvio de recurso. No entanto, não
obstante entender que não causou qualquer prejuízo
ao erário público municipal, pois se trata tão- somente
da utilização de uma disponibilidadede recursos a be
nefício da operacionalidade administrativa·do próprio
Ente Público. Apesar disso tudo, atendendo orientação
deste e, Controladoria seguem anexos comprovante
de depósitos bancários do retomo dos recursos a sua

conta de origem, inclusive no que diz respeito a cor
reção monetária sugerida.

O item 2 do quadro demonstrativo diz respeito a
utilização de recursos do.Programa Recomeço para
pagamento de "11.440 unidade de cópias xerox para
olímpiada escolar", onde afirmam os Srs. Fiscais tra
tar-se de despesas inelegíveis, sob as assertivas que
"olimpíada escolar não encontra guarida nas Resolu
ções que regem o Programa". Inicialmente importante
se faz frisar que nestepontoo Relatório vem grassar
em erro, pois ao contrário do quanto afirmado, a refe
rida despesa encontra-se guarida no artigo 5º,inciso
11, da ResoluçãonºS, de 2 de abril de 2003, queelen
ca dentre outros itens a autorização daaplicação dos
recursos do Programa na "reprqdução de material di
dático adequados a educação de jovens e adultos no
ensino fundamental", sendo que no caso em apreço
trata-se de uma olimpíada educativa para incentivar a
busca de conhecimento de matemáticaparainteração
de alunos da rede municipal, e não olimpíadas esportiva
como quis fazer~se entender os Srs. Fiscais, conforme
comprova a cópia do programa que segue anexo.

O item 4 diz respeito a relocação· da importân
cia de R$S.OOO,OO que foi inadvertidamente efetuado
pagamento com recursos do ProgramerRecomeço em
atividade não condizentes. com o objeto do referido
programa, fato ocorrido em 6-6-2003. Porém ao ser
detectado o erro foi promovida a devolução dos re
cursos a sua conta de origem na data de 28-1 1-2003,
conforme comprovam os extratos e comprovante de
depósito em anexo.

Os itens 11 e 12 dizem respeito à aquisição de
passagens para professores ministrantes (instrutores)
do programa recomeço oriundos dacapital do Estado,
cujas despesa,s é regularmente prevista no artigo SQ, in
ciso I, letra b, daResolução nºS, de 2 de abril de 2003,
não havendoportanto qualquer irregularidade a ser
sanada, mito menos desvio de finalidade na aplicação
dos recursos do Programa, inclusive comodemonstra
o comprovante de despesa que segue ahexo,

FATO 2.2 - No presente item, narra o relatório a
existência de caracterização de"desvio de recursos",
sob uma ótica na qual os Srs. Fiscais demonstram
completo desconhecimento da execução orçamentária
e contábil (como pode uma contabilidade equilibrar re
ceita e despesa efetuando doispagamentos com uma
só nota fiscal?). Fatos desta natureza vem agredir e até
diminuir a imagem da conduta ilibada de uma Admi
nistração. Se houvesse um pouco mais e acuidade na
verificação dos documentos constataria-se, até mesmo
em se tratando de leigo, no processoconvocatório da
licitação {carta convite nQ 01 0/2003) que a proposta
vencedora atingiu o valor global de H$48.66S,00 (qua-
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renta e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais),
cuja aquisição dos materiais teve seus pagamentos
efetuados por duas fontes de receitas distintas (Pro
grama Recomeço e PNAE), sendo que a Nota Fiscal
nº 0467, foi paga com recursos do PANAE, através
do cheque n- 850.094, no valor de R$24.337,50. Já a
festejada Nota Fiscal nº 007, foi paga com recursos
do Programa RECOMEÇO, através dos cheques nºs
850.233 e 850.237, nas datas de 15 e 19-5-2003, res
pectivamente, ambos no valor de R$12.168,75, como
comprovam, de forma inequívoca, a farta documenta
ção que segue anexa.

FATO 2.3 - Afirma o relatório que, o Município
efetuou pagamentos dos salários da servidora Hilma
Maria de Souza, ocupante do cargo de Coordenadora!
Supervisara, com recursos do Programa Recomeço,
o que segundo os Srs. Fiscais não encontra guarida
nos regulamentos que regem o Programa. No entanto,
ao contrário do quanto afirmado pelos Srs. Fiscais, o
artigo 5º da Resolução 005/2003, do FNDE, tem cará
ter exclusivamente exemplificativo e busca elencar em
quais tipos de atividades, materiais e serviços podem
ser aplicados os recursos do Programa.

a) Constata-se, de norma induvidosa, que os Srs.
Fiscais aplicaram simplesmente a letra fria da lei, con
trariando o quanto nos ensina o mestre Marçal Justen
Filho, na sua Obra Comentários à Licitações e Contratos
Administrativos, que assim conceitua: "não ser possí
vel ignorar a tendência de suspensão dos princípios
rigorosamente formalista". Sentenciando ainda o cita
do Mestre que jamais se pode realizar "interpretações
mecanicistas, que pretendem enfrentar o diploma legal
como se fosse uma espécie de 'manual de instruções',
a ser obedecido literal e textualmente".

b) Ao contrário do quanto afirmado pelos Srs. Fis
cais, a referida Resolução nº 005/2003, no seu artigo
19, prevê a composição da equipe coordenadora do
EJA, se chegando a uma conclusão lógica da impos
sibilidade de executabilidade do Programa sem que
exista na equipe a figura da Coordenadora/Supervi
sora, bem como não pode haver a prestação de ser
viços sem a correspondente remuneração. Portanto,
ao contrário do afirmado pelos Srs. Fiscais a figura da
Coordenadora encontra-se implicitamente prevista na
norma reguladora do Programa.

TÓPICO 3 - Programa Nacional de Alimentação
Escolar

FATO 3.1 e 3.2 - Em uma interpretação periféri
ca e secundária, os Srs. Fiscais relatam a questão do
armazenamento e controle de estoque na merenda es
colar, com claro e inquestionável desvio de finalidade
do exercício dos seus mister, pois os fatos narrados

pelos mencionados técnicos foge completamente as
suas atribuições, sendo inclusive desmerecedora de
maiores comentários, pois não houvera qualquer ir
regularidade na aplicação dos recursos fiscalizados,
muito menos prejuízo ao erário público, tratando-se na
verdade de regras de manuseio e estoque de merca
dorias, que fogem as reais e efetivas atribuições dos
Senhores Técnicos. Porém, ad argumentandum es
clarecemos que o Município mantém uma nutricionista
(a qual deveria ter sido consulta e não apenas "uma
servidora"), responsável pelo monitoramento constante
da utilização da merenda escolar, , pois se tratar de
produtos que não ficam estocados por muito tempo,
em razão da sua alta rotatividade, não havendo tempo
para deterioramento.

FATO 3.3 - Este item fala por si só, pois se trata
de aquisição de produtos perecíveis, cuja dinâmica a
ser utilizada é a efetivamente praticada pelo Município
Explicante, até porque a execução do Programa dis
põe de nutricionista e periodicamente esta mudando o
cardápio, em razão da efetiva necessidade de diversi
ficação nas necessidades alimentares dos beneficiá
rios, além do mais os recursos são recebidos de forma
fracionada, sem que se possa ter a certeza do seu re
gular repasse no decorrer de todo o ano, muito menos
dos quantitativos exato a ser repassado, fazendo-se
necessário à realização das compras na proporção do·
recebimento dos recursos eem consonância com o
cardápio elaborado pela Nutricionista, além dos pro
dutos adquiridos também estarem sujeitos a questão
sazonal de suas ofertas no mercado.

FATO 3.4 - Alega o relatório que os processos
licitatórios estão desatendendo as normas legais a res
peito da matéria, vez que os certames estão sendo ho
mologados com apenas 2 (duas) propostas válidas.

Conforme o jurista Marçal Justen Filho, Doutor
em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo e professor titular da Universidade Federal do
Paraná emseu livro Comentários a lei de Licitações e
Contratos Administrativos sobre a participação mínima
de licitantes é de que: "A inexistência de, no mínimo,
três potenciais interessados ou o não comparecimen
to de licitantes em tal número mínimo não se constitui
em causa de invalidação de procedimento licitatório.
Mas a Administração deverá justificar, por escrito, a
ocorrência.

Não é compatível com a lei o entendimento de
que o número mínimo de três deverá ser apurado em
relação às propostas válidas. Alguns têm afirmado que,
inexistindo número igualou superior a três propostas
válidas, a licitação deverá ser repetida. Ou seja, o pro
blema não seria de dirigir o convite para três licitantes,
mas de ser por eles atendido.
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Em pdmeiro lugar, não é possível subordinar a
validade da licitação à escolha, totalmente subjetiva e
arbitrária, dos particulares a quem for dirigido o convite.
Se os particulares não desejarem apresentar proposta
ou se o fizerem em termos inadequados, não se pode
atribuir a conseqüência da automática invalidação do
certame.

Depois, a interpretação sistemática evidencia a
improcedência do raciocínio. Trata-se de conjugar o
art. 22, § 3Q com o art. 48, § 3º Este último dispositivo
estabelece que, desclassificadas todas as propostas,
poderá abrir-se prazo para os licitantes renovaram-se
escoimando-as de seus defeitos. A aplicação do dispo
sitivopõe o interprete diante de uma situação absurda.
Suponha-se que três propostas sejam apresentadas e,
no curso do convite, uma delas seja desclassificada.
Aplicando-se a .interpretação ora combatida para o art.
22, § 3º, o resultado seria a necessidade de repetir a
licitação: afinal, haveria apenas duas propostas válidas
e consideráveis. Imagine-se, porém, que todas as três
propostas fossem inválidas. Por força do art. 48, § 3º,
bastaria reabrir prazo pra renovação das propostas. Ou
seja, a lei teria tratado mais beneficamente a existên
cia de três propostas defeituosas. Seria mais eficien
te que todas as propostas fossem deficientes do que
existir duas propostas válidas. Em suma, a expressa
referencia à figura do convite, contida. no art. 48, § 3º
impõe o raciocínio de que a licitação deverá continuar
normalmente quando existir pelo menos uma proposta
válida e formalmente aceitável.

FATO 3.5 - No presénte item narram os Srs. Fis
cais que o Município de "lrecê do Norte", deixou de
atender os procedimentos previstos no art. 11, § 6º,
da Resolução O15/03. Na verdade, como já foi acima
exaustivamente arrazoado, o presente item aponta
meras irregularidades no cumprimento da "letra fria
da lei", o que não traduz qualquer tipo de ilicitude na
aplicação dos recursos do Programa, além do que não
detectaram os auditores qualquer tipo de anomalia
com os produtos de gêneros alimentícios adquiridos
a conta do Programa, até porque o Município de Irecê
não adquire refeições prontas, e a merenda escolar
encontra-se sob a vigilância e acompanhamento de
profissionais habilitados, onde inclusive o cardápio e
manuseio dos alimentos contam com a orientação de
uma nutricionista, fato omitido pelo Relatório.

FATO 3.6 - Novamente se traz a baila a questão
da Nota Fiscal nº 007, de emissão da empresa Unial
ta Comércio Ltda, fato já amplamenté justificado no
Fato "2.2", conforme segue reproduzido: No presente
item, narra o relatório a existência de caracterização
de "desvio de recursos", sob a falsa, irresponsável, in
competente avaliação dos Srs. Fiscais que demonstram

completo desconhecimento da execução orçamentária
e contábil (como pode uma contabilidade equilibrar re
ceita e despesa efetuando dois pagamentos com uma
só nota fiscal???). Fatos desta natureza vem agredir e
até diminuir a imagem da conduta ilibada de uma Admi
nistração. Se houvesse um pouco mais e acuidade na
verificação dos documentos constataria-se, até mesmo
em se tratando de leigo, no processo convocatório da
licitação (carta convite n

Q
010/2003) que a proposta

vencedora atingiu o valor global de R$48.665,ob (qua
renta e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais),
cuja aquisição dos materiais teve seus pagamentos
efetuados por duas fontes de receitas distintas (pro
grama Recomeço e PNAE), cujas mercadorias foram
entregues através das notas fiscais nºs 007 e 0467,
respectivamente, com datas de emissão e entregas
diversas, bem como. através de emissão de cheques
diversos, como comprovam, de forma inequívoca, a
farta documentação que segUe anexa.

TÓPICO 4 - Programa do FUNDEF

FATO 4.1 - O presente item diz respeito à compo
sição e funcionamento do Conselho de Controle Social
do FUNDEF, e não.obstante ter o Gestor Fiscalizado
diligenciado no sentido de criação do mesmo e no
meação dos seus membros, alegam os Srs. Fiscais a
existência de pseudo irregularidade, fato irrelevante e
desprovido de maioresconseqüências práticas, porém
o Gestor estará noticiando o referido Conselho destas
observações para que busque lJma regularização.

FATO 4.2 - Em resumo, apontam os Srs. Fiscais
no presente item que o Município pagou indevidaménte
as Secretarias Escolares com recu rsos corresponden
te aos 60% do FUNDEF, destinados a remuneração
exclusiva dos docentes. Inicia.lmente mister se faz re
conhecer a ocorrência de um erro contábil na classifi
cação das despesas com pagamento das Secretarias
Escolares, porém esclarece-seqlletais servidoras não
foram pagos dentro dos 60% destinados à remuneração
dos docentes, e sim com a parcela restante dos 40%
dos recursos do Programa, vezque oMunicípio aplicou
no exercício de 2002 o correspondente a 76,51% dos
recursos originários do FUNDEF na remuneração de
profissionais em efetivo exercício do magistério, fato
este também repetido no exercício de. 2003, onde este
percentual gira em torno de 72%, conforme comprovam
os documentos anexos, razão pela qual entendemos
que houvera simples erro de c1assificêl,ção contábil e
tais servidores foram remunerados na. parcelas do 40%
(quarenta por cento) do FUNDEF.

FATO 4.3 - Os fatos narrados no presente item
falam por si só, demonstrando uma falta de prudência
dos Srs. Fiscais ao fazerem constar tal fato no rela-
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tório como se fosse uma irregularidade na aplicação
dos recursos do FUNDEF, atitude no mínimo temerária
vez que expõe o Gestor a comentários maldosos do
grupo político oposicionista, quando os próprios Fis
cais confessam no Relatório que os imóveis da r-1ede
Municipal de Educação encontram-se em "bom estado
físico das instalações em geral, ao mesmo tempo em
que apontam pequenos reparos a serem realizados em
três escolas, inclusive sendo uma delas alugada, que
é o caso do prédio onde funciona a Escola Municipal
Zenália Dourado Lopes, além do relevante fato de que
a vistoria fora realizada no mês de dezembro/2003, fina!
do ano letivo, o que é considerado norma!, mormente
em se tratando de escolas com grande fluxo de alu
nos, como é b caso do Colégio Municipal Odete Nunes
Dourado, que possui um contingente de 2.400 (dois
mil e quatrocentos) alunos nos três turnos.

FATO 4.4 - Despesas contabilizadascomo FUN··
DEF - Aquisição de Veículo para Transporte Escolar.

a) O Objeto do Convênio celebrado entre a Pre
feitura Municipal de Irecê e o FNDE prevê a aquisição
de veículo para transporte de alunos da Rede Muni
cipal de Ensino Fundamental. No entendimento da
Contabilidade essa é uma despesa que dependia de
contrapartida e poderia ser classificada como Despe
sa do FUNDEF, Foi utilizada a Dotação Orçamentária
que previa o pagamento de despesas do FUNDEF,
entretanto financeiramente a despesa foi paga com
recursos decorrentes do Convênio e próprios munici
pais para a contrapartida.

b) O Orçamento municipal não especifica a dota
ção orçamentária por fonte de recursos, dessa forma,
não existem impedimentos para classificação de des
pesas de fontes diferenciadas, a exemplo do FUNDEF,
ainda mais quando a contrapartida de determinada
despesa pode ser paga com recursos do FUNDEF.
conforme o que preceitua o art. 70 da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação.

c) Insinuam os Srs. Fiscais que o pagamento do
veículo tenha ocorrido duas vezes, uma com recursos
do FNDE e outra com recursos do FUNDE F. Em assim
agindo, com a devida licença, demonstram os Srs. Fis
cais um total desconhecimento da sistemática contá.bil,
vez queo registro orçamentário e contábil não implica
na execução financeira.

d) Conforme comprova a prestação de contas
que segue anexa, o pagamento do veículo foi efetuado
através do cheque nº 850.001, à conta exclusiva do
convênio do PNTE, sendo a sua classificação contábil
realizada à conta do FUNDEF em razão de tratar-se de
veículo a ser utilizado no referido Programa, somado
a falta de uma outra dotação orçamentária específi
ca, porém tão somente para efeito de contabilização

da despesa, sem que para tanto tenha sido utilizado
qualquer recurso financeiro do FUNDEF.

e) como prova inarredável do quanto acima ale
gado, seguem anexos os demonstrativos de todas as
despesas financeiras realizadas no período do convê
nio, e respectivo pagamento, demonstrando assim que
não foi utilizado nenhum recurso financeiro do FUI\lDEF
para pagamento do veículo objeto convênio em tela.

f) Os demais itens de a a m se referem também
à classificação contábil de despesas em dotação or
çamentária do FUNDEF, entretanto, a exemplo do que
citamos acima os recursos que as financiaram foram
diferentes das verbas creditadas na conta do respec
tivo fundo.

Poderíamos até admitir a incorreção da classi
ficação da despesa na dotação do FUNDEF, em ra
zão de que ela representa uma despesa vinculada,
entretanto não entendemos haver ilegalidade e sim
desorganização, não estando, portanto o Município
cometendo nenhum tipo de ilícito, seria mais adequa
do uma recomendação, sem jamais ser feitas ilações
e insinuações do cometimento de ilícito, quando na
verdade os documentos falam por si só, demonstrando
ter sido utilizado do FUNDEF tão somente a dotação
orçamentária para classificação das despesas, com
os pagamentos efetuados uma única vez em cada
procedimento e à conta das receitas específicas de
convênio, como consta dos formulários "processo de
pagamento", que segue anexo, no campo "pago".

FATO 4.5 - trata-se de um quadro demonstrativo
elencando 7 (sete) despesas, que totalizam R$5.855,96,
realizadas à conta da parcela dos 40% dos recursos
do FUNDEF, os quais entendem os Srs. Fiscais tratar
se de gastos inelegíveis para o Fundo. Conforme já
explanado anteriormente, não se pode ignorar que o
entendimento doutrinário dominante é no sentido de
que se faz necessário a superação do rigor formalista
da lei, deixando-se de lado as interpretações meca
nicista e a obediência literal e textual, pois como bem
nos ensina o mestre Marçal Justen Filho, na obra aci
ma citada, "O legislador não se encontra em condições
de definir, de antemão, a solução mais adequada em
face da economicidade. Há escolhas que somente po
derão ser adotadas no caso concreto, tendo em vista
as circunstâncias específicas, variáveis em face das
peculiaridades.". No caso em apreço todas as despe
sas foram realizadas em àtividade ou para aquisição
de materiais que dão suporte ao bom funcionam,mto
das atividades do ensino fundamental, atividades e
despesas plenamente justificáveis à luz do artigo 70,
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Federal
nº 9.394/96), tratando-se essencialmente de atividades
meios para o bom funcionamento e ampla divulgação do
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Programa plenamente justificável o. gasto dos recursos
_pl'lra pagamento de tais despesas dentro da parcela
de 40% da receita do FUNDEF, inclusive como forma
de estimular o trabalho em sala de aula e melhorar a
qualidade de ensino, fatos previstos no artigo 9º, da
Lei nº 9.424/96.

FATO 4.6 - Este item é provido de caráter orienta
tivo, razão pela qllal já foram tomadas as providências
necessárias no sentido de exigir dos Senhores Mem
bros da Comissão Permanente de Licitação, bem como
dos departamentos responsáveis para que procedam
de acordo o quanto. orientado, objetivando assim suprir
ev~ntual falha n.0s processos)icitatórios n?~ue diz res
peIto aocumpnmento doartigo 38, da leI n" 8.666/93,
bem como para realização de cotação de preços nos
casos emque houver dispensa de licitação.

FATO 4.7 - neste item é apresentado um quadro
demonstrl'ltivoonde são relacionados diversos pro
cessos de pagamentos de serviços de engenharia,
realizados com diversas construtoras, ondeenten
dem os Senhores Auditores ter havido fracionamento
de despesas. No entanto mister se faz ponderar que
conforme artigo 24, .inciso I, da Lei nº. 8.666/93, as
obras e serviços de engenharia com valor igualou
inferior aR$15.000,OO(quinz~ mil reais) ficadispen
sada a realização d<? certame Jicitatório, desde que
não se trata de parcelas de uma mesma obra ou de
serviços eobras realizadas no mesmo local. No caso
em apreço trata-sede obras diversas, contratadas e
executadas por plllralidade. de empreiteiras, realizadas
em mornentosdistintos, e na sua maioria em caráter
de. urgênciaurgenH~sima, em razão da necessidade
de se dar inicio ao ano letivo

FATO 4.8 - Seguemanexos o processo licitatório
(carta convite nº 005/03) referente aos processos de
pagamentos nºs 1480 e 3022, onde claramente fica
demonstrado o atendimento a todos os requisitos do
artigo 38, da Lei nº 8.666/93,.bem como demais normas
vigentes a respeito da matéria, inclusive certidões de
FGTS e INSS, oportunidade em que ressaltamos que
os demais processos de pagamentos dizem respeito
a execução de serviços enquadrados no permissivo
legal de dispensa de licitação.

FATO 4.9 - No presente item os fatos falam por
si só demonstrando qüe, inexoravelmente, houvera um
equívoco por parte do setorde empenho ao nominar
a empresa fornecedora do material, pois se constata
de forma clara que as mercadorias efetivamente fora
adquirida dá firma Madereira Sertão Ltdaa favor de
quem foi emitido o correspondente pagamento, como
prova a documentação anexa.

FATO 4.10 - Ndpresente caso trata-se de servi
ços de mão de obra contratada de uma pessoa física

(mestre de obra), possuidor de firma individual, onde
os valores contratados, à luz da Lei de Licitação, dis
pensa a realização desta, fazendo-se desnecessário
qualquer consulta da situação cadastral da empresa
perante os Órgãos Arrecadadores, Estadual e Federal,
porém, com a devida vênia, ao contrario do quanto afir
mado pelos Srs. Fiscaisa Nota Fiscal de Prestação de
Serviços foi confeccionada e encontra-se devidamente
autorizada pela PrefeituraMunicipal onde a mesma se
encontra estabelecida atualmente e, por outro lado, a
documentação que segue anexa(Certidão Dívida Ativa
da União, Certidão Negativa de Débitos de Tributos e
Contribuições Federais e Certidão Negativa de Débito
- CND), da conta da inexistência de qualquer irregula
ridade da referida empresa junto aos Órgãos Federais,
que pudesse vir acaracterizar que a mesma se en
contrasse em situação de inaptabUidade,.por ocasião
da prestação de serviços, ao contrário, atestam OS ci
tados documentos a "não existência de inscrições"
do contribuinte na dívida.

FATO 4.11 - Questionam os Sws. Fiscais o fato
de um veículo tipo Caravah transportar 16 alunos do
povoado para a sede do Município, nos turnos ves
pertino e noturno, quando a capacidade oficial. do re
ferido veículo é Para 5 (cinco) .pessoas. Inicialmente
imperioso se faz ressaltar que as peculiaridades e as
necessidades que se afloranestesertão baiano diver
ge, em muito, de outras regiões, fa.;zendo-se necessário
uma adequação das dispgnibiHdades existentes com
as carências dacomunidade.No caso em apreço o
único veículo disponível na localidade para efetuar o
transporte dos alunosé~Caravan~e por se tr~tar de
localidade que fica pró;l<imada sede do Município, a
uma distância aproxima~a de 5 (cincolkm, o percurso é
feito no período médiod?10/15 minutos, oque permite
a realização de duas viagens, cada. U11la. come (oito)
alunos, o que correspondeaquatro vií'lgens erncada
período, sendo duas d~iqa.e ouasoe volta. porem,
em razão das opservaç9Eís Levada a cabopelos Srs.
Fiscais no presenteitern' nãoobsté\ntea manifestação
de vontade dacOrnunidaoede que os alunpsGontinuem
a ser transportados pE;llo referldopresta!::lorde servi
ços, estamos tomando a.s pr()vidências necessárias
para que no início do próximo ano letivo estes alunos
sejam transportados porumveículo maisade9uando
e que atenda as especifiçaçôes técnicas das Normas
de Trânsito, independente da elevação do custo.

TÓPICO 5 - ConvêniQFNDE/MECNê 750364/2002
- Programa Nacional deTransporte Escolar

Trata-se de convênio firmado com o FNDElMEC
a título do Programa Nacional de Transporte Escolar
- PNTE, onde os Srs. Fiscais confirmam a efetiva
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aquisição do veículo, mediante realização do compe
tente certame Iicitatório, atestando inclusive de que
"o valor pago estava compatível com os de mercado,
conforme pesquisa de preço realizada em Salvador!
Ba:', ao tempo em que apontam algumas irregulari
dades procedimentais na dinâmica da formação do
processo Iicitatório, porém comprovando a licitude da
ocorrência da mesma. O Relatório também aponta que
"vistoriamos o veículo adquirido, estando o mesmo de
acordo com as características especificadas na Nota
Fiscal". Porém afirma que o veículo infringia alguns
dispositivos do Código Brasileiro de Trânsito, e neste
aspecto estamos providenciando a sua total e perfeita
regularização.

TÓPICO 6 - Recursos do CFEM - Fiscalização e
Controle da Produção Mineral - Nacional

1) No caso em análise, apresenta a equipe fisca
lizadora um demonstrativo onde se encontra consigna
do que o Município recebeu nos exercícios financeiros
de 2001 a 2003 o total de R$638.942,05 (seiscentos
e trinta e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais
e cinco centavos), e que as despesas realizadas com
os recursos do Programa foi de R$.668813,68 (nove
centos e sessenta e oito mil, oitocentos e treze reais
e sessenta e oito centavos).

1.1) Inicialmente se faz necessários esclarecer
que os Srs. Fiscais grassaram em erro ao efetuarem
a somatória das receitas percebidas pelo Município â
conta do CFEM. As somatórias correspondentes aos
exercícios financeiros de 2001 e 2002 encontram-se
corretas, o mesmo não se podendo dizer a somató
ria dos recursos enviados ao Município no exercício
de 2003, pois o valor encontrado pelos Fiscais fora
de R$.344.713,40 (trezentos e quarenta e quatro mil,
setecentos e treze reais e quarenta centavos), quan
do não verdade os recursos efetivamente percebidos
e repassados no mencionado exercício financeiro foi
de R$.212.409,44 (duzentos e doze mil, quatrocentos
e nove reais e quarenta e quatro centavos), conforme
comprovam os extratos da conta corrente e o demons
trativo em anexo. Necessário se faz esclarecer que tal
divergência reside no fato dos Srs. Fiscais terem con
siderado como recursos originários do CFEM valores
devolvidos à conta do Programa, que haviam sido
utilizados pelo Setor Financeiro do Município como
relocação de recursos para pagamentos de outras
despesas, não elegíveis pelo Programa, a exemplo
dos depósitos efetuados nos dias 7-01,21-02,28-04 e
24-7-2003. Portanto a receita total dos três exercícios
(2001 a 2003) foi de R$506.638,09 (quinhentos e seis
mil, seiscentos e trinta e oito reais e nove centavos).

1.2) No que tange aos saques realizados da
referida conta do CFEM estes somam o total de
RS538.102,65 (quinhentos e trinta e oito mil, cento
e dois reais e sessenta e cinco centavos), sendo que
a diferença havida entre receitas e despesas corres
ponde a ganhos de aplicações financeiras do longo
período em que os recursos permaneceram sem utili
zação, como se verifica nos demonstrativos da conta
corrente em anexo.

1.3) Seguem anexos os processos de pagamen
tos de todas as despesas realizadas com recursos do
CFEM, bem como os comprovantes referentes aos re
cursos relocados para outras contas para pagamentos
de despesas realizadas nos setores de saúde e pes
soal do Município, atestando assim a comprovação
das despesas de todo o recurso utilizado da mencio
nada fonte.

1.4) No que diz respeito a relocação de recursos
a benefícios do próprio Ente Público, tal procedimento
foi realizado em caráter eventual e transitório, estando
o Município tomando todas as providências necessá
rias para devolução dos recursos remanejados à conta
específica do Programa, sendo que tal prática jamais
poderá ser enquadrada como "desvio de recursos",
pois trata-se de utilização de recursos de forma tran
sitória e emergencial para satisfação momentânea e
transitória das necessidades estruturais do Município,
especialmente objetivando a complementação do pa
gamento de folha de pessoal ou atendimento ao Se
tor de Saúde, porém sem caracterizar, sob qualquer
aspecto ou pretexto, a ocorrência de desvio recurso.
Desta forma, não obstante entender que não causou
qualquer prejuízo ao erário público municipal, pois se
trata tão somente da utilização de uma disponibilidade
de recursos a beneficio da operacionalidade adminis
trativa do próprio Ente Público.

TÓPICO 7 - Fiscalização de recolhimento das Con
tribuições Previdenciárias.

No que diz respeito ao presente item o Gestor
Fiscalizado está tomando todas as medidas efetiva
para que os setores competentes procedendo à fis
calização, retenção e repasse das contribuições do
INSS cumprindo a sua condição de responsável sub
sidiáriopela fiscalização e recolhimento dos mencio
nados tributos.

No entanto misterse faz salientar que o cerne da
questão no presente item reside no, fato da interpreta
ção da legislação, no sentido de saber se o percentual
de 11 % (onze por cento) deverá ser aplicado sobre o
bruto do valor da nota fiscal de prestação de serviços
ou sobre valor diverso.

A própria Previdência Social através da Ordem
de Serviço INSS/DAF nº 209, de 20 de maio de 1999,
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na cláusula 17.1 é textual em afirmar que "Na hipóte
se de não constar no contrato os valores referentes a
material ou equipamentos, deverão ser discriminadas
as respectivas parcelas na nota fiscal, fatura ou recibo,
não se admitindo que o valor relativo aos serviços seja
inferior a 50% (cinqüenta por cento) do valor bruto:'.
Sendo que tal interpretação é disponibilizada na internet
pelo referido Órgão, conforme comprova a nota expli
cativa que segue anexa. Por outro lado, não se pode
também perder de vistas que as empresas enquadra
das como optantes do regime "simples" também não
estão sujeitas ao processo de retenção.

Se faz necessário anotar que o próprio INSS já
enviou seus fiscais por várias oportunidade a este Mu
nicípio e sempre considerou 11% de incidência do valor
mão de obra, e não do bruto da prestação de serviços,
seguindo a orientação normativa acima apontada.

TÓPICO 8 - CME - Comissão Municipal de Em
prego

Como noticiado pelos próprios Srs. Fiscais, não
existe valores envolvidos no presente tópico, mormente
referente a recursos oriundos da esfera Federal, razão
pela qual entendemos tratar-se tão somente de relato
de natureza orientativa, cujas irregularidades apon
tadas restringem-se à normalidade das reuniões da
Comissão e lavratura das respectivas atas. O Gestor
Fiscalizado está adotando as providências necessárias
para encaminhamento do relato do presente tópico para
a referida Comissão no sentido de que esta regularize
sua situação de funcionamento.

TÓPICO 9 - Programa de Atenção à Criança 
PAC

A irregularidade apontada já fora devidamente
corrigida, conforme confirmado pelos Srs. Fiscais e
constante do Relatório, que se referia ao relocamento
dos recursos do programa, de forma precária e tem
porária, para ser utilizado em outras necessidades no
Município com pagamento de pessoal, porém que os
recursos utilizados foram devidamente devolvidos à
conta do Programa.

TOPICO 10 - Programa de Valorização e Saúde do
Idoso-API

FATO 10.1 - Não obstante as afirmações dos
Srs. Fiscais de que os encontros dos idosos são rea
lizados no Galpão da Igreja, tal fato não traz qualquer
tipo de irregularidade a ser apontada no presente re
latório, até porque o referido local, pertencente à Ar
quidiocese da Igreja Católica, é usualmente utilizado
por todos os seguimentos organizados da sociedade,
e os recursos destinados jamais poderia contemplar
a construção de um local adequado destinado a tais

atividades, além do fato de que os objetivos do progra
ma encontra-se inexoravelmente atingido, sendo que o
público alvo está sendo bem assistido pelo Programa,
inclusive com realização de atividade sócio-educativas
e profissionalizante.

TÓPICO 11 - Gestão da Política de Assistência
Social

No presente tópico os Srs. Fiscais narram tão
somente o fato de que as Instituições fiscalizadas não
se encontram registradas junto ao Conselho Nacional
de Assistência Social, bem como o Conselho não se
reúne e não é atuante. Quanto ao primeiro fato não
existem normativos legais impondo a obrigatoriedade
de tal registro, sendo que a intervenção do Município
em tais conselhos retrata-se na tomadas de providên
cias necessárias para criação dos mesmos, o que con
cretamente foi leva.do a efeito pelo Gestor Fiscalizado.
Porém acatando o presente tópico como sugestão, o
Gestor providenciou o encaminhamento das presentes
articulações para o respectivo Conselho, objetivando
que este regularize e adeque a sua atuação, sanando
as irregularidades apontadas.

TÓPICO 12 - Aplicação dos Recursos do PAB - Piso
de Atenção Básica

FATO 12.1 - Despesas Inelegíveis no PAB.

a) No presente item os Srs. Fiscais apresentam
um quadro demonstrativo onde relacionam diversas
despesas efetuadas com recursos do PAB, afirmando
que tais despesas não são elegíveis pelo Programa.

No entanto, permissa vênia, conforme Manual da
Atenção Básica de 2003, da Secretaria de Saúde do Estado
da Bahia, item 3.2, página 07, a organização da Atenção
Básica na Saúde tem como fundamento os princípios do
SUS: saúde como direito, integralidade da assistência,
universalidade, eqüidade, resolutividade, intersetorialidade,
humanização de atendimento e participação social.

b) Desta forma a constatação da fiscalização de
que a Administração Municipal efetuou despesas inele
gíveis para utilização dos recursos do PAB, verificamos
que das despesas elencadas no quadro demonstrativo,
no total de 15 (quinze) processos de pagamentos, 5 des
tes processos referem-se a despesas de atendimento
médico realizadas ·fora do domicílio e a remuneração de
consultoria que orientou procedimentos básicos objeti
vando o atendimento dentro das finalidades do Programa
do PAC, que é a atenção básica de saúde.

c) Constatamos, entretanto, que foram realizados
procedimentos de pagamento qU(3 não condiz com o
objetivo do PAB e que possui verbas específicas como
a campanha de Catarata €la pagamento de exames
oftalmológicos e equipamentos para o hospital. Esses
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procedimentos foram realizados por inobservância da
área financeira que apesar de informações detalhadas
de nossa área técnica, documento modelo em anexo,
os pagamentos foram realizados através de conta cor
rente diferente do programa a que se refere.

d) Salientamos, entretanto que a utilização de
conta corrente diferente do Programa a que se referem
ás despesas ocorrera de forma compensatória, sem
que isso representasse um desvio de finalidade dos
recursos destinados à saúde, apenas representando
um desvio do Programa. Para dirimir essas irregulari··
dades, estamos promovendo o ressarcimento à conta
do P.i\B dos recursos que custearam despesas de ou··
tras áreas e apontadas no relatório para restabelecer
a finalidade dos recursos do PAB.

FATO 12,2- Aquisição de Medicamentos com recur
sos do PAB.

a) O manual acima citado define quais as ações
a serem realizadas no Programa do PAB, como ins
trumento que contempla o compromisso com a orga
nização ou funcionamento do sistema local de saúde,
e deverá complementar a programação proposta, vi
sando o atendimento das necessidades de saúde da
população do Município alvo.

b) A programação toma por base 4 eixos progra
máticos: Assistência a Saúde, Epidemiologia e Con
trole de Doenças, Vigilância Sanitária e Assistência
Farmacêutica.

c) Essa programação é formulada a nível mu
nicipal e tem por finalidade reorganizar este nivel. de
atenção à saúde, considerando as ações a serem de
senvolvidas sob a responsabHidadedireta dos muni
cípios, e o sistema de referência e contra referência a
serem delineados.

d) Sobre a Assistência Farmacêutica não se deve
restringir a aquisição e distribuição de medicamentos;
deve envolver todas as atividades relacionadas à pro
moção do acesso da população aos medicamentos
considerados essenciais.

e) A portaria nº 16, de 14 de dezembro de 2000,
do Ministério da Saúde, estabelece o elenco mínimo
e obrigatório de medicamentos para pactuaçâo na
Atenção Básica, referente ao Incentivo à Assistência
Farmacêutica Básica, de que tratam as Portarias GM
nºs 176/99 e 956/00.

f) Como se observa na mencionada Portaria,
acostada a presente justificativa, a mesma traz em
anexo uma relação do elenco mínimo e obrigatório de
medicamentos, bem como as devidas especificações
que compõem o mínimo de medicamentos a serem
pactuados, isso não quer dizer que o Município não
possa oferecer, ou disponibilizar medicamentos que

não se encontram ali relacionados, até porque trata
se de elenco mínimo, que se traduz em uma relação
orientativa, e não determinativa. Essa interpretação fica
a cargo do médico responsável pelo atendimento ao
Programa, que avalia o quadro clínico do paciente e a
necessidade de medicação extra elenco, isso tudo rela
cionado com as peculiaridades regionais e municipais
que definem o perfil epidemiológico dos agravos.

g) Diante do exposto, pela inexistência de uma
lei complementar que estabeleça parâmetros legais e
com base nas orientações de órgão oficial de saúde
do estado e respaldado por portaria ministerial, não
consideramos como desvio de finalidade a aquisição
e utilização dos medicamentos relacionados no re
latório de fiscalização, posto que eles objetivaram o
atendimento básico a saúde, razão e motivação da
existêhcia do programa.

FATO 12.3 - Aquisição de Medicamentos sem lici
tação.

a) Os produtos adquiridos nos estabelecimento
listados no Relatório de Auditoria ocorreram durante
quase todo o exercício financeiro porque, na prática,
é muito difícil efetuar procedimento licitatórios para
compra de produtos que não se tem conhecimento,
dependem do tipo doença de cada paciente e de in
terpretação do médico, entretanto sabemos que pode
mos diminuir consideravelmente essa prática, quando
pudermos atingir a meta de padronização de indicação
dos produtos pelos profissionais médicos.

b) A realidade econômica e financeira de gran
de parte da população do Município de lrecê, toma a
Administração Municipal a principal responsável para
conter a proliferação dos agravos endêmicos e epidêmi
cos da sua população. Essa responsabilidade provoca
além do atendimento ambulatorial, laboratorial, apoio
diagnóstico, também a distribuição de medicamentos
que em muitos casos não integram a relação básica
mínima da Assistência Farmacêutica.

c) O grande problema da administração é con
seguirprever quais medicamentos serão necessários
para atender a comunidade assistida. A diversificação,
a urgência e a disponibilidade do produto nas unidades
farmacêuticas provocam um impedimento operacional
de licitar remédios, pOIs não existe uma base para saber
quais remédios serão receitados e qual a necessidade
e quantidade a serem adquiridos sob pena de estoca
gem de prodlltos sern necessidade, com conseqüência
de perda de validade e comprometimento de recursos
sempre escassos na administração pública.

d) Como exemplo diférenciado podemos citar a
medicação constante da farmácia básica e de manu
tenção do Hospital Municipal, que quase sempre uti-
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liza medicamentos básicos, em razão do universo de
doenças previsíveis no atendimento hospitalar.

e) Outro fator importante a ser destacado é o
parcelamento de pagamento. Algumas unidades não
aceitam o pagamento das faturas de forma parcelada
ou com prazo de vencimentos que possa ser adequa
do à capacidade de pagamento que a administração
financeira do Fundo necessita. Por essa razão é que
alguns fornecedores são escolhidos primeiro pelo pre
ço, segundopela disponibilidade do produto e terceiro
pelas condições de pagamento. O Gestor Municipal não
pode por em risco a segurança.e a saúde da popula
ção, esse é um dosprincípios basilares assegurados
na Constitui,ção Federal, por essa razão a burocracia
não pode ser impeditivo para assegurar o bem estar da
população, desde quesejam respeitados os princípios
básicos de honestidade, transparência, economicidade
e razoabilidade.

FATO 12.4 - Aquisição de Medicamentos não pre
vistos na relação do PAB.

a) Em relação á aquisição de medicamentos
com recursos do PA8, que não estão previstos, da
mos como justificativas as ponderações respondidas
no item 12.2. A indicação dos medicamentos é feita
pelos médicos que atendem a população. A recomen
dação da Secretaria Municipal de Saúde éde que, na
medida do possível, eles indiquem a medicação ge
nérica, entretanto, existem problemas como a dispo
nibilidade nos estoques da administração municipal e
no comércio do monicípio, alémé claro da resistência
dos referidos profissionais para o cumprimento dessa
recomendação, pois a. cura não pode ser sobreposta
pela operacionalidade necessária a realização de um
processo de captação· de existência e preço de me
dicamento que muitas vezes um processo Iicitatório
deste porte exige.

b) Salientamos, portanto, que a responsabilidade
de atendimento dapopulação é do profissional médico,
não podendo a administração interferir na escolha do
medicamento, sob pena de ser responsabilizado por
qualquerproblema decorrente desse ato. A padroniza
ção da medicação é uma metl3. a ser cumprido desde
que o Município habilitou-se na Gestão Plena de As
sistênciaa Saúde, entretanto ainda não conseguimos
atingir esse objetivo da forma desejada, apesar dos
esforços e progressos atingidos.

c) Sobre a diferençade preço, esclarecemos que
os medicamentos indicados no relatório foram adquiri
dos no comércio local e seguema tabela de comerciali
zação dos produtosna região, a urgência na aquisição
do produto, que não possuía estoque em nosso almo
xarifado, e foi recomendado pelo profissional médico,

muitas vezes implicando na aquisição em farmácias da
Cidade que possuem preços diferenciados em relação
a distribuidoras, que possuem sedes distantes do Mu
nicípio e não fornecem produtos no varejo.

TÓPICO 13 - Convênio ... Aquisição de Grupo Gerador
Hospital Municipal

FATO 13.1 - Aplicação Financeira dos Recursos.

Os recursosvinculados repassados aos municí
pios quando creditados em conta corrente nos Ban
cos Oficiais como Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal, são automaticamente aplicados no mercado
financeiro independente de solicitação do gestor,obje
tivando preservar o valor dos recursos Liberados.

FATO 13.2 - Processo Licitatõrio Irregular.

a) A lei de Licitações Públicas de nosso País,
com numeração de nº 8666/93, de 21 de junho de
1993, que estabelece normas gerais sobre licitações
e contratos administrativos quase sempre suscita dú
vidas e questionamentos a respeito de peculiaridades
inerentes a determinadas regiões ou tipo de licitação.
Quando ocorrem essas dúvidas a nossa Administra
ção vai a busca de esclarecimentos que são dados por
juristas de preferência com renome nacional e servem
de base para orientar os órgãos fiscalizadores das
ações municipais.

b) Em relação à licitação em questão de aquisi
ção do grupo Gerador, aCarta Convite foi direcionada
a três empresas distintas com sede em nosso Estado,
ou com representação legal, com reconhecida área
de atuação e tradição quanto ao objeto do convênio,
sendo que uma delas não apresentou nenhum tipo de
resposta ao convite formulado, ou como acontece com
muita freqüência foi desclassificada em razão de não
atender aos requisitos da lei e do ato convocatório.

c) Conforme o jurista Ma.rçal Justen Filho, Doutor
em Direito pela PontifíciaUniversidade Católica de São
Paulo e professor titular da Universidade Federal do
Paraná em seu livro Comenté;1rios alei de Licitações e
Contratos Administrativos sobre a participação mínima
de licitantes é de que: liA inexistência de, no.mínimo,
três potenciais interessados ou o não comparecimen
to de licitantes em tal número mínimo não se constitui
em causa de invalidação de procedimento Iicitatórío.
Mas a Administração deverá justificalr, por escrito, a
ocorrência ".

d) Não é compatível com a lei o entendimento de
que o número mínimo de três deverá ser apurado em
relação às propostas válidas. Alguns têm afirmado que,
inexistindo número igual.ou superior a três propostas
válidas, a licitação deverá ser repetida. Ou seja, o pro-
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blema não seria de dirigir o convite para três licitantes,
mas de ser por eles atendido.

e) Em primeiro lugar, não é possível subordinar
a validade da licitação á escolha, totalmente subjeti
va e arbitrária, dos particulares a quem for dirigido o
convite. Se os particulares não desejarem apresentar
proposta ou se o fizerem em termos inadequados, não
se pode atribuir a conseqüência da automática invali
dação do certame.

1) Depois, a interpretação sistemática evidencia
a improcedência do raciocínio. Trata-se de conjugar o
art. 22, § 3º com o art. 48, § 3º. Este último dispositivo
estabelece que, desclassificadas todas as propostas,
poderá abrir-se prazo para os licitantes renovaram-se,
escoimando-as de seus defeitos. A aplicação do dispo
sitivo põe o interprete diante de uma situação absurda.
Suponha-se que três propostas sejam apresentadas e,
no curso do convite, uma delas seja desclassificada.
Aplicando-se a interpretação ora combatida par o art.
22, § 3º o resultado seria a necessidade de repetir a
licitação: afinal, haveria apenas duas propostas válidas
(., consideráveis. Imagine-se, porém, que todas as três
propostas fossem invalidas. Por força do art. 48, § 3º
bastaria reabrir prazo pra renovação das propostas. Ou
seja, a Lei teria tratado mais beneficamente a existên
cia de três propostas defeituosas. Seria mais eficien
te que todas as propostas fossem deficientes do que
existir duas propostas válidas. Em suma, a expressa
referência à figura do convite, contida no art. 48, § 3º,
impõe o raciocínio de que a licitação deverá continuar
normalmente quando existir pelo menos uma proposta
válida e formalmente aceitável.

FATO 13.3 - Irregularidades na Aquisição de Equi
pamentos.

a) Não entendemos no relatório apresentado pela
Auditoria a não verificação de instalação do equipamen
to Grupo Gerador adquirido pela Prefeitura Municipal
decorrente de convênio celebrado com o Ministério
da Saúde, que foi adquirido em 17 de maio de 2003.
A instalação do equipamento em questão obedeceu
a todos os critérios técnicos exigidos para o seu pleno
funcionamento, constando de casa de máquinas (inclu
sive item não contemplado pelo Convênio), estrutura
de concreto, base de concreto, cobertura em telha de
cerâmica, porta de correr de aço, etc.

b) Salientamos que o equipamento Grupo Ge
rador, ainda não foi utilizado porque os testes de fun
cionamento devem ser acompanhados pela empresa
vendedora conforme contrato celebrado entre as par
tes, para que sejam mantidas as garantias originárias
do referido equipamento. Ressaltamos que os conta
tos para a vinda dos técnicos já foram providenciados,

entretanto não aconteceu até a presente data, mas
deverá ocorrer até o fim deste mês, conforme contatos
mantidos com a empresa.

c) Em relação aos termos de garantia do equi
pamento e manuais de operação, bem como alguns
pequenos acessórios, estão em nosso poder, confor
me cópia dos documentos em anexo. A não instalação
do equipamento, não prejudica a sua garantia, porque
esse prazo começa a vigorar após a Entrega Técnica,
vide cópia anexa dos termos de garantia. Justificamos
que a demora da instalação objetivou a preservação
do equipamento, tomando-se o cuidado e a precaução
necessária para o funcionamento desse importante
instrumento de trabalho, após a vistoria da instalação
por parte dó fabricante, o que caracteriza a Entrega
Técnica.

FATO 13.4 - Inexistência de Projeto Básico para
aquisição de Equipamentos.

1) Para justificar a necessidade da aquisição do
equipamento do Grupo Gerador, adequando a real ne
cessidade em termos de potência, não entendemos
fosse necessário fazê-lo pelos seguintes motivos:

a) Somando-se as potências elétric~s instaladas
no Hospital Municipal nos setores de urgência e emer
gência, encontramos 30KVA de potência, isto se todos
os equipamentos destes setores estivessem funcio
nado ao mesmo tempo. A potência do grupo gerador
adquirido é de 50/55 KVA, além do mais os 50/55 KVA
suportam o funcionamento de todos os setores do hos
pital em caso de falta de energia prolongada.

b) Não acreditamos seja necessário justificar a
aquisição do grupo gerador em um hospital que funciona
24 horas por dia, em caráter de urgência e emergên
cia, em um município de 60 mil habitantes, vez que é
pólo microrregional de saúde.

c) A instalação desse equipamento visou também
atender a um aconselhamento da última auditoria de
saúde da SESAB, realizada por técnicos especialistas
em Saúde, que detectou a necessidade da existência
do referido equipamento e também para atender as
exigências do Programa Nacional de Avaliação dos
Serviços Hospitalares - PNASH.

d) Como é do pleno conhecimento de V. Sªs., para
que se possa postular a assinatura de um convênio de
tal pode e natureza, indispensável se faz a apresenta
ção de um projeto técnico junto ao Ministério em que se
pleiteia os recursos o que foi efetivamente atendido.

TÓPICO 14 - Parte Variável do PAB

FATO 14.1 - Ações do Posto de Saúde da Família.

a) O serviço de odontologia executado no Posto
de Saúde da Família localizado no bairro Novo Hori-

- ---------- ~----- -- ----- -- - ,---- --- ----- ---- --- - -----~--
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zonte, é financiado total e exclusivamente com recursos
do Município, não sendo, portanto objeto de análise
dessa Controladoria. Entretanto, justificamos que o
Profissional contratado pelo Município vem realizando
ações específicas da área, tais como: consultas odon
tológicas, procedimentos coletivos, educação em saú
de, aplicação de fiúor, revelação de placa, num total
de 826 (oitocentos e vinte e seis) ações, no período
compreendido entre os meses de julho a novembro de
2003, conforme planilha em anexo.

b) Diante do exposto, demonstramos o registro
das atividades odontológicas no âmbito do PSF, ressal
vando-se, entretanto que as ações que necessitam de
equipamentos e materiais odontológicos são encami
nhadas a unidade centrarda Administração, em razão
da não inexistência dos equipamentos necessários
para funcionamento do referido PSF, pela carência de
recursos na Administração Municipal.

Anexamos a síntese de produção do serviço da
unidade, destacando os serviços desenvolvidos na
área de odontologia.

c) Em anex() estamos encaminhando cópia do
livro oficialde registro de eventos que detalham os pro
cedimentosocorridos na área de abrangência do Posto
de Saúde da Família, com a participação dos membros
da USF, ACS, e membros da comunidade tais como:
alunos da rede municipal de ensino, professores, do
nas de casa,. pré-adolescentes, adolescentes, senho
ras, religiosos, senhores, idosos de ambos os sexos e
membros de associaçãese entidades de classes.

d) Em outro anexo, encaminhamos também dados
consolidados daatuação dos ACS (acompanhamento
das famílias cadastradas, da situação de saúde, das
gestantes, das crianças, dos diabéticos, hipertensos
e demais grupos de risco), obtidos através do sistema
de informação de atenção básica - SIAB, em sua área
de abrangência, demonstrandooperfil orientador des
ses profissionais que periodicamente são orientados e
acompanhados pela Coordenadora do programa nas
ações desenvolvidas.

FATO 14.2 - AÇÕéSdos Agentes Comunitários de
Saúde (ACS).

a) O limite de atuação de cada agente comuni
tário, estabelecído pela União é de 150 famílias. No
município de Irecê a área adstrita do agente comuni
tário vem sofrendo constantes modificações em face
ao surgimento de novas famílias na região seja pela
substituição da família já cadastradas no programa na
localidade ou pela adesão de novas famílias. Esclare
cemos qu~o aluguel de unidades residenciais promove
substituições,rnas as construções de novas unidades
provocam aumento de famílias atendidas que implicam

em sobrecarga dos agentes comunitários ou mesmo
o não atendimento a demanda existente, O ingresso
de novos ACS necessita de uma demanda que a jus
tifíque, além de uma programação para a consecução
de recursos do programa.

b) O material de apoio tem sido entregue regu
larmente, conforme cronograma mensal estabelecido
pelo município, cópia solicitação de material em ane
xo, ademais temos a esclarecer que esses materiais
são financiados exclusivamente com recursos do mu
nicípio.

c) A implantação do PSF, único no município até
agora, ocorreu em julho de 2003, como toda novidade
ele tem que passar por um período de adaptação não
só dos profissionais que atuamno programa comotam
bém da população e do pessoal das demais unidades.
Ocorreram no início do programa alglumas interpre
tações equivocadas dos profissionais que atuam no
Hospital e nos Centros de Saúde, entretanto osf§ltos
descritos estão gradativamente deixando de ocorrer
pelo trabalho desenvolvido pela coordenação do PSF
de orientação à população em geral e aos referidos
profissionais.

TÓPICO 15 - Parte Variável do PAB para Assistência
Farmacêutica Básica

a) Os recursos destinados a construção da uni
dade que abriga0 material destinado à farmácia bási
ca são provenientes de recursos municipais, por essa
razão, as instalações estão de acordo com a realida
de econômica e financeira do Município, bem como ao
padrão básico adotado nas demais instalações muni
cipais financiadas com seus próprios recursos.

A luminosidade da área é feita por meio de energia
elétrica, ou através da uma única porta que também
serve de acesso. A temperatura excessiva de 30 graus
centígrados no Nordeste do Brasil, é perfeitamente
aceitável, posto· que a· temperatura externa sempre
ultrapassa em algumas épocas do ano a 35 graus. A
colocação de um aparelho de arcondicionado torna-se
inviável para a realidade local, entretanto o Município
colocou aparelho de ventilação para atenuar a tem
peratura, além deregistrar que os medicamentos não
são armazenados por longos períodos, o que poderiam
comprometer a validade do medicamento.

b) Sobre a liberação de medicamentos com re
ceitas médicas Sem a identificação do médico, desco
nhece a Administração Municipal esse tipo de proce
dimento, a orientação administrativa para essa ação é
de atendimento às solicitações mediante informações
mínimas e básicas como as citadas pela auditoria, en
tretanto, sobre a constatação da equipe de auditores
só se explica em razão de inobservância de servidores
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na área, seja pela urgência, ou por distração de quem
emite o documento e de quem recebe. Justifica-se, no
entanto, que esse possível descumprimento não ca
racteriza, entretanto uma prática rotineira e sim uma
exceção, fato que após o conhecimento desse docu
mento instalamos um processo de investigação para
apuração das irregularidades apontadas.

Sobre o preenchimento de receituários médicos
de forma ilegível esse é um problema a nível nacional,
existindo sugestões de Conselhos Estaduais de Me
dicina para adoção de procedimentos padronizados,
inclusive com preenchimento por meio de computado
res, o que foge a rêalidade de nosso município. Acredi
tamos que essa solução ainda irá perdurar, até que os
profissionais médicos possam estar preparados para
redigir a prescrição com clareza.

c) Destacamos que freqüentemente recomen
damos aos profissionais médicos lotados em nossas
unidades de saúde, para indicar medicamentos que
constam em nossa Farmácia Básica. A indicação de
produtos sem a consignação das marcas é também
uma de nossas metas, além da padronização dos me
dicamentos como citado acima. Sobre a negação dos
médicos de indicar medicação pelo principio ativo, in
dicamos que tomaremos as providencias necessárias
para coibir essa pratica, que difere do entendimento
da administração.

TÓPICO 16 - Convênio MS/PROFAE com CEFAE
(Centro de Formação de Técnicos e Auxiliares de
Enfermagem)

O Objeto fiscalizado por essa Controladoria re
fere-se a um convênio que deu origem ao contrato
nº 3.021/2003, celebrado diretamente entre a o NIi
nistério da Saúde, através do PROFAE - Programa
de Profissionalização dos Trabalhadores na Área de
Enfermagem com a empresa CEFAE - Centro de
Formação de Técnicos e Auxiiíares de Enfermagmn,
empresa da iniciativa privada, sem qualquer vínculo
ou subordinação estatal, não tendo esta qualquer tipo
de ingerência do Município, seja de ordem financeira,
ou mesmo funcional, hão estando por conseqüência
sujeita a fiscalização municipal, sendo que para exe
cução do convênio não houvera qualquer intervenção
do Município, seja no repasSe dos recursos, seja na
realização dos seus objetos, competindo aos órgãos
governamentais às verificações de cumprimento das
finalidades do convênio.

TÓPICO 17- Aquisição de Unidades Móveis de
Saúde

FATO 17.1 - Aquisição de Unidade Móvel de Saúde
- Ambulância.

a) O equipamento em questão foi adquirido para
atender as necessidades locais, de transporte de pa
cientes, com especificações de carroceria sem simi
laridades nos produtos comercializados na região.
Em anos anteriores os equipamentos utilizados foram
montados em veículos do modelo Ipanema, da mes
ma fábrica Chevrolet, ou do modelo Parati, da marca
Volkswagem, os quais mostraram-se inconvenientes
do ponto de vista técnico e científico para o transporte
de pacientes com a segurança e o conforto necessário
em uma viagem de quase 500 quilômetros em rodovia
invariavelmente em péssimo estado de conservação, a
exemplo do trajeto Irecê/Salvador. O único equipamen
to capaz de ser adaptado as condições necessárias à
demanda do Município foi o veículo de especificação
pick up Chevrolet S-1 0, como motorização 2.4, para a
adaptação do equipamento Rontam Ambulância, isto
se levando em conta a potência do motor, a dimensão
da carroceria, a estrutura de sua suspensão, a capa
cidade dos pneus e sua aerodinâmica, além do fato
de termos assistência técnica em nosso Município, o
que não ocorre com outras marcas consideradas simi
lares de quem poderia ser adquirido o equipamento,
desaguando a aquisição de outro veículo em prejuízos
eminentes para o Município, em razão dos dispêndios
financeiros para sua manutenção.

b) Por essas razões esclarecemos que não foi a
escolha da marca como identificação do objetivo esco
lhido e sim as características necessárias para aplica
ção do equipamento, o que descaracteriza a escolha
como imotivada fato vedado por lei, atendendo assim
os princípios da conveniência, oportunidade, motiva
ção técnica e economicidade.

FATO 17.2 - Aquisição de Unidade Móvel de Saú
de- UTI.

a) A L~i de Licitações Públicas de nosso país,
com numeração de nº 8666/93, de 21. de junho de
1993, que estabelece normas gerais sobre licitações
e contratos administrativos quase sempre suscita du
vidas e questionamentos a respeito de peculiaridades
inerentes a determinadas regiões ou tipo de licitação.
Quando ocorrem essas dúvidas a nossa administração
vai a busca de esclarecimentos que são dados por ju
ristas de preferência com renome nacional e servem
de base para orientar os órgãos fiscalizadores das
ações municipais.

b) Em relação à licitação em questão de aquisi
ção de unidade móvel de saúde, o convite foi dirigido a
três empresas, sendo que uma delas não apresentou
documentação exigida pela legisiação, sendo por esse
motivo desclassificada da concorrência. •



Abril de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 1º 13745

c) Conforme o j\Jrista Marçal Justen Filho, Dou
tor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo e professor titular da Universidade Federal
do Paraná em seu livro Comentários a Lei de Licita
ções e Contratos Administrativos sobre aparticipação
mínima de licitantes é de que: "A inexistência de, no
mínimo,. três potenciais interessados ou o não com
parecimento de licitantes em tal número mínimo não
se constitui em causa de invalidação de procedimento
licitatório. Mas a Administração deverá justificar, por
escrito, a ocorrência.

d) Não é compatível coma lei o entendimento de
que o número mínimo de três deverá ser apurado em
relação às propostas válidas. Alguns têm afirmado que,
inexistindo número igualou superior a três propostas
válidas, a licitação deverá ser repetida. Ou seja, o pro
blema não seriade dirigir o convite para três licitantes,
mas de ser por eles atendido.

e) Emprimeiro lugar, não é possível subordinar
a validade da licitação à escolha, totalmente subjeti
va e arbitrária, .dos particulares a quem for dirigido o
convite. Se os particulares não desejarem apresentar
proposta ou seo fizerem emtermos inadequados, não
se pode atribuir a conseqüência da automática invali
dação do certame.

f) Depois, a interpretação sistemática evidencia
a improcedência do raciocínio. Trata-se de conjugar o
art. 22, § 3º, com o art. 48, § 3º. Este último dispositivo
estabelece que, desclassificadas todas as propostas,
poderá abrir-se prazo para os licitantes renovaram-se,
escoimando-as de seus defeitos. A aplicação do dispo
sitivopõe o intérprete diante de uma situação absurda.
Suponha-seque três propostas sejam apresentadas e,
no curso do Gonvite, uma delas seja desclassificada.
Aplicando-se a interpretação oracombatida para o art.
22, § 3º, o resultado seria a necessidade de repetir a
licitação: afinal,. haveria apenas duas propostas váli
das. e consi<ieráv~is. Imagine-se,. porém,que todas as
três propostas fossem invalidas. Por forçado art. 48, §
3º, bastaria réabrir p~azo prarenovação das propos
tas. Ou seja, a lei teria tratado mais beneficamente a
existência. de três propostas defeituosas. Seria mais
eficiente. que todas. as proposta$ fossem deficientes
do que existir duaspropostas. vál.idas. Em suma, a ex
pressa referencia à f~guradoconvite, contida no art.
48,§3º, o impõe oraciocíniodequea licitação deverá
continuarnorrT"lalménteq!Jando éxistir pelo menos uma
proposta válida e forq,almente aceitável.

TÓPICO 18-REFQR~l)S - Ampliação e Moderniza
ção do Hospital MUrilicipal Josefalsmael Sobral

FATO 18.1" -' Obtaside reforma e ampliação das
instalações

1) Note-se por oportuno que, trata-se de convê
nio firmado com o MS/REFOi=tSUS, exlteriorizado atra
vés do Contrato de Repasse nº 381/98,. cujo objetivo
almejado foi a modernização do Hospital Municipal
Josefa Ismael Sobral, onde se tem uma contrapartida
do Município de 15% (quinze por cento) do valor do
repasse federal.

2) As obras de reforma, ampliação e moderniza
ção do Hospital Municipal Josefa Ismael Sobral, objeto
do convênio, foi realizada em perfeita consonância com
o projeto apresentado ao Órgão Fedleral repassador
dos recursos, e em total obediência as cláusulas do
contrato de repasse e normasgenéricaaplicadas aes
pécie, inclusive no que diz respeito a contrapartida do
Município, como claramente se observa na prestação
de contas encaminha ao Ministério da Saúde.

3) O projeto orig.inário contemplava o valor de
R$298.124,00 (duzentos e noventa e oito mil,cento
e vinte e quatro reais), constando do seu bojo a reali
zação de obras e instalações (reforma), aquisição de
equipamentos e materiaispermanentes, além de mo
dernização gerencial (equipamentos e consultoria).

4) No que diz respeito ao presente item, que
corresponde a reforma •• dos· pisos do Hospital e reali
zação de obras de segurança contra incêndio, escla
recemos abaixo:

a) As obras de segurança contra incêndio foram
devidamente realizadas, atendendo acordo depermuta
entre a Construtora e Fiscalização (Prefeitura e RE
FORSUS/MS)departes das instalações de combate
a incêndio por Bj:lncadasda Recepção, do Posto de
enfermagem delJrgência, DML. sala de.reanimação,
utilidades, CMEe Lavanderia, permanecendo 18 uni
dades de extintores, conforme relatório de Supervisão
do REFORSUS 5/1.999 de 1-9-1999 item 4 (anexo).

b) Da mesma sorte noquetange a colocação de
pisos, esta fora realizada obedecendo a troca do piso
e rodapés vinílicos (total) e parte do cerâmico pelo
piso de alta resistência, acordados entre a Constru
tora, a Prefeitura (fiscal) e Técnicos da Fiscalização
do REFORSUS, conforme relatório de Supervisão
nº 7/2000 de 12-1-2000 (anexo), uma vez que o piso
existente na época há 4 (quatro) anos atrás, encon
trava-se em perfeitas condições de uso, portanto não
haveria necessidade de sua mudança. Naturalmente
o piso encontra-se desgastado pela ação do tempo e
do uso, vez que transitam sobre o mesmo'um quanti
tativo médio de 150/200 pessoas diárias, o que perfaz
um total médio de 40/50 mil pessoas anos, sendo que
por ocasião da vistoria in locÇJ já havia transcorrido
mais de 4 (quatro) anos da execução dos serviços de
colocação dos mesmos.
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c) Com relação à troca de pisos em outros setores
do hospital como pediatria e enfermaria, etc, não foi
realizada pois às quantidades do projeto arquitetônico
estavam incompatíveis com a planilha licitada, confor
me atesta relatório de Supervisão (REFORSUS/MS)
nº 5/1999 de 1-9-1999 item 8.

5) Por outro lado, nas épocas próprias a execução
e conclusão das obras fora devidamente analisada e
fiscalizada pelos técnicos do REFORSUS, coordena
da pela unidade de apoio Técnico Regional - UATR
11, sob a coordenação da Sr!!. Ana Cristina F. Bustani,
que liberou os respectivos pagamentos mediante o
cumprimento da meta estabelecidas pelo Convênio e
as respectivas alterações.

TÓPICO 19 - REFORSUS - Ampliação e Moderniza
ção do Hospital Municipal Josefa Ismael Sobral

FATO 19.1 - Aquisição de Equipamentos para uni
dade de Saúde

a) A aquisição dos equipamentos destacados
do presente item fora feita de forma criteriosa e dire
tamente subordinada aos pareceres técnicos e autori
zação do REFORSUS, que antes de autorizar a com
pra dos equipamentos avalia os preços de mercado e
as especificações técnicas de cada um, para depois
liberar dos recursos, conforme se observa de forma
clara nas correspondências e pareceres técnicos que
seguem anexos.

b) Destaca-se o fato de se tratar de equipamentos
importados, onde inclusive se observa que foi feita anc

teriormente uma coleta de preços, com equipamentos
nacionais, e o parecer técnico foi pela não liberação
dos recursos, como se observa no Parecer Técnico
HOSPUB/REFORSUS, datado de 4 de setembro de
2001, que segue anexo, onde inclusive é exigido cer
tificado de garantia.

c) Não se pode jamais se buscar fazer um parâ
metro comparativo, como o desejado pelos Srs. Fis
cais, sem antes se levar em conta a real especificações
técnicas de cada equipamento e os preços praticados
nas épocas próprias, vez que se trata de equipamentos
importados sujeitos aos intempéries da variação do
dólar em relação ao real, o que foi de uma intensidade
ímpar por ocasião da aquisição dos mesmos. Por outro
lado, a coleta de preços que segue anexa comprova
que os equipamentos com as especificações técnicas
exigidas pelo Projeto encontra-se com valor superior
ao preço pago à época.

d) Portanto, volta-se a ressaltar que nenhum
equipamento fora adquirido sem antes ter sido obtido
a autorização do Órgão Repassador dos recursos,
que apÓs a realização da licitação analisava especifi
cações técnicas e preços, autorizando o repasse para

aquisição dos equipamentos já para a firma vencedo
ra do certame.

FATO 19.2 - Localização de Equipamentos

a) Narra o relatório no presente item que em ins
peção in loco não foram encontrados três "HUB,s",
equipamento móvel, de pequeno porte e fácil manu
seio e descolamento.

No presente caso estamos tomando as provi
dências cabíveis para instalação de uma comissão
especial par apurar as responsabilidades, ao tempo
que estamos providenciando a reposição dos equipa
mentos independente da conclusão da apuração e da
responsabilização do fato.

TÓPICO 20 - Bolsa Alimentação

No caso em apreço a alegação do relatório se
resume ao fato da falta de reunião do Conselho Muni
cipal de Saúde para discussão do Programa.

Não obstante não ser da responsabilidade do
Gestor Municipal o cumprimento das finalidades do
Conselho por parte dos seus membros, estando a sua
obrigação adstrita a criação do mesmo e a nomeação
dos seus membros, segue anexa cópia de documento
emitido pelo Conselho Municipal de Saúde, sobre o
conhecimento e acompanhamento do controle social
do programa, que destinou recursos de agosto a ou
tubro de 2003 para reduzir e controlar a desnutrição
de famílias carentes.

Esclarecemos que as informações foram pas
sadas ao Conselho, sem, contudo o seu registro nas
atas das reuniões, principalmente pelo fato do progra
ma ter sido iniciado em abril de 2002, sem que hou
vesse um treinamento da equipe para a padronização
de procedimentos, tais como: acompanhamento das
famílias cadastradas, acesso ao sistema informatiza
do do Ministério da Saúde, emissão de relatórios de
acompanhamento e outras ações de aperfeiçoamento
da transparência de sua aplicação.

Só em março de 2003, após um treinamento
promovido pelo SESAB, o município passou a ter uma
atuação de acompanhamento das famílias cadastradas
no Centro de Saúde. O atendimento atual supera o nú
mero de 500 crianças sendo que 57,5% (cinqüenta e
sete e meio por cento) encontram-se em peso normal
e 42,5 % (quarenta e dois e meio por cento) abaixo
do peso. O tipo de acompanhamento desenvolvido é
o seguinte:

a) Consultas de Enfermagem com solicitação
de exames;

b) Acompanhamento do crescimento e desen
volvimento das crianças;
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c) Encaminhamento ao pediatra, odontólogo, psi
cólogo e demais especialidades quando necessário;

d) Sessões educativas sobre alimentação ade
quada, higiene, verminose, cuidados gerais, normati
zação do programa etc.

TÓPICO 21 - Programa/Ação: Implantação de Ser
viço de Saneamento Básico ·PASS

FATO 21.1 - Quanto ao Plano de Trabalho, não
consideramos que houve falhas graves na sua elabo
ração, pois não obstante os percalços havidos durante
a execução da obra, onde inclusive se fez necessário a
contratação de três empreiteiras (fato do pleno conhe
cimento dos Srs. Fiscais que extensamente o narra no
próprio relatório), mudanças de roteiros de trabalho e
executabilidade por razões alheias à vontade da Admi
nistração Pública, o que não tolhiu os esforços que fo
ram despendidos, razão inclusive pela qual os serviços
estão sendo satisfatoriamente concluídos, atendendo
assim a real finalidade do projeto. Por outro lado, não
se pode perder de vistas que o atraso na execução da
obra teve como razão determinante a própria dificul
dade da Caixa Econômica Federal (CEF) em liberar
os recursos do projeto, o que culminou no atraso do
cronograma de execução, de forma determinante.

FATO 21.2~ a) No que diz respeito ao público
alvo a ser beneficiado com o projeto, o Convênio foi
atendido plenamente, vez que fora feitas as ligações
domiciliares de todas as casas previstas no projeto e
respectivo plano de trabalho, se infelizmente todas as
residências não foram cOntempladas inicialmente, de
verão beneficiadas num segundo momento.

Ficam ainda demonstradas as razões das ale
gações de que "os esgotos continuam a corre a céu
aberto", o quenão poderiaser diferente, pois não foram
feitas as ligações domiciliares em todas as casas, em
razão de estarem forma do plano de trabalho, mas de
vemos observar que a referida obra está praticamente
concluída com os objetivos sendo alcançados, pois virá
a sanearum bairro bastante problemático.

b) No que diz respeito as alegações de que "há re
tomo de fluxo háS casas em que foram feitas as ligações
domiciliares" e há indícios de entupimento das caixas
coletoras, tais afirmações são totalmente desprovidas
de amparo técnico e uma análise mais aprofundada do
projeto, póis não existe qualquer comprovação efetiva
do·retomode fluxo de material, havendo na verdade
casualmente o retomo de gases que provoca o mau
cheiro, ocasionado em razão dos próprios moradores
não implantarem caixas sanfonadas em suas residên
cias, que não é de responsabilidade do projeto. Já os
alegados entupimentos de caixas coletoras não se po
der deixar de observar que qualquer sistema de rede

de esgoto necessita de uma manutenção periódica e
urna campanha educativa para que os beneficiários
tenham conhecimentos quais os tipos de defeitos que
podem efetivamente ser lançados na rede coletora, o
que vem sendo realizado através de uma campanha de
conscientização levada a cabo pelo setor de assistência
social do Município, porém sem atingir inicialmente os
objetivos almejados, em percentuais satisfatórios.

c) No que diz respeito a construção da ETE, obra
estava prevista para iniciar pelo:

DAFA - Defletor Aeróbio de Fluxo Ascendente,
também conhecido como ETE-Estação Tratamento
de Esgoto. Como a área determinada para este fim
teria que ser desapropriada, demandando tempo para
atendimento aos requisitosprocedimentais de um pro
cesso desapropriatório, que por via de conseqüência
atrasaria significativamente o início das obras, o cor
po técnico do Município Fiscalizado juntamente com
a Empresa vencedora, resolveram iniciar a mesma,
pela Rede de Coletora de Esgoto (RC), em quanto se
dava resolutividade ao processo de desapropriação
que se arrastou por um bom tempo, já que teria que
passar pela Câmara de.Vereadores. Como teríamos
de dar continuidade à obra e exiStia um canal- em
uso - próximo ao terminal da rede, fizemos uma liga
ção provisória alternativa, até que fosse concluído o
DAFA, o que já ocorreu,

FATO 21.3 - No que diz respeito a empresaJO
TAGÊ esta realizou a implantação de rede de esgoto
em outro bairro (Bairro Lagoa do Tio), por conta de re
cursos advindo de outro.convênio, onde sob asjustifi
cativas das dificuldades enfrentadas com a realização
da citada obra - em razão de tratar-se de terreno de
dificílima penetração, sendo necessário a utilização de
materiais explosivos e outros recursos de grande custo
-, a obra foi subrogada para a Empresa SAQUARES
MA, que após executar~mtorno de 80% (oitenta por
cento) da obra, não· mais deu continuidade aos servi
ços, sob as alegações narradas pelo próprio relatório.
Com a desistência da SAQUARESMP. não havia para
Administração outra alternativa senão buscar os meios
necessários a conclusãoda obra, o que foi feito com a
contração de uma nova empreiteira. No entanto impe
rioso se faz ressaltar que solicitamos do nosso Depar
tamento Jurídico a tomar providências para reparação
de eventuais danos que possa ter sofrido o Município
em razão da subrogação e da desistência da execução
da obra por parte das Suas primeiras empresas.

No que diz respeito a licitação ter sido homolo
gada com apenas duas propostas válidas, o assunto
já segue acima largamentedebatido inclusive com ci
tações doutrinárias e demonstração da inviabilidade
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econômica, temporal, técnica, etc., para realização de
um novo processo convocatório.

TÓPICOS 22 e 23 - Construção de Casas Populares
- Convênios 421.465 e 421.464

1) Inicialmente se faz necessário esclarecer as
infundadas alegações dos 81's. Fiscais, que afirma no
relatório que somente foram construídas as unidades
habitacionais objeto do convênio nº 421.4ô4, corres
pondente a 12 (doze) casas, afirmando ainda, de for
ma textual que "A construção das 15 casas" corres
pondente ao convênio nº 421.465, "não foi iniciada",
embora os recursos tenham sido liberados (fato 22.4
do relatório), e, para maior absurdo, afirmam no item
22.8 que "A verdade, no entanto, é que no local visi
tado nunca houve 27 casas", como que afirmando ter
sido liberado os recursos na sua totalidade e as casas
não terem sido construídas.

1.1) Demonstrando uma verdadeira contradição
nas ilações da equipe fiscalizadora, o próprio relatório
fala por si só, ao fazer constar no item 22.8, a notícia
da existência de dois relatórios de acompanhamento
das obras, emitidos pela Caixa Econômica Federal,
dando conta de que no convênio 421 .464 fora execu
tada 40,83% da obra, que no total de 12 (doze) casas
corresponde a 5 (cinco) unidades habitações já cons
truídas, que também equivale a quantidade de recur
sos liberados a conta do referido convênio. Por sua vez
atesta o relatório de acompanhamento da CEF que no
convênio 421.465 fora executado 45,72% da obra, onde
sendo o total do convenio a construção de "15 (quinze)
casas, tal percentual corresponde a constrw?ão de 7
(sete) unidades habitacionais, também equivalente ao
valor dos recursos liberados à conta do mencionado
convênio. Ora, uma simples operação rnatemáticaieva
a uma conclusão lógica é irrefutável de que a casas
construídas à conta de ambos os convênios totaliza
ção 12 (doze) unidades, sem que ta~ somatária se leve
a concluir que se trata de unidades habitacionais de
um único convênio, conforme inclusive se encontra
fartamente demonstrado nas prestações de contas de
ambos os convênios, onde severifica claramente que
fora liberado somente parte dos recursos, em ambos
os contratos, o que não poderia jamais os Srs. Fiscais
afirmaram era que se trata de unidades habitacionais
de um único convênio, como o fez, muitos menos de
que os recursos recebidos do outro convênio não ha
via sido aplicadol!!

2) No que diz respeito as licitações realizadas
de forma diferenciada para cada um dos convênios,
ressaltado no fato 22.1 , imperioso se faz ressaltar que
tratar-se de convênios diferentes, com contratações
diversas, onde os recursos são oriundo por força de

contratação diferenciada, que não poderia necessa
riamente ser iniciadas aos obras ao mesmos tempo,
muito menos sofrer o mesmo tipo de fiscalização pelo
Órgão repassador dos recursos, tais procedimentos foi
devidamente submetidos ao crivo da CEF responsável
pelo repasse dos recursos, que aprovou regularmente
o processo convocatário eleito pelo Município Fiscaliza
do. Por outro lado, os próprios Fiscais confirmam não
se tratar de prática proibida pela legislação licitatório,
mormente quando não causa qualquer prejuízo para
Administração, como ocorre no caso em apreço.

3) No que diz respeito a questão da quantidade
de empresas participantes do certame e da quantida
de de propostas válidas objeto de homologação, tal
questão encontra-se devidamente enfocada nos itens
anteriores, não havendo razão plausível para disseca
ção repetitiva do assunto.

4) ao que corresponde aos itens descritos nos
"Fatos 22.3 e 23.3", ao contrário do quanto afirmado
pelos Srs. Fiscais seguem anexos protocolos compro
batórios das entregas das Cartas Convites a todas as
empresas participantes do ato convocatório.

5) No que diz respeito ao "Fato 23.5" se faz ne
cessário esclarecer que a CEF vai liberando os recur
sos por etapa e somente é liberado um novo recursos
após prestação de contas do anterior, no presente
caso, como segue acima devidamente explicitado, fo
ram construídas somente 5 (cinco) casas, sendo que
os recursos correspondentes as mesmas foram devi
damente prestado contas junto a CEF, o mesmo ocor
rendo com os recursos recebidos à conta do convênio
421.465, que totalizam 15 (quinze) casas, onde foram
construídas l (sete) unidades e prestado contas das
verbas recebidas para as mesmas.

6) Atendendo ao quanto relatado dos "Fatos 22.6
e 23.7" do relatório, seguem anexos os extratos das
movimentações financeiras das contasdos convênios
em análise.

7) Uma análise superficial a respeito das janelas
assentadas nas unidades habitacionais construídas na
Vila Liberdade, em ambos os convênios, somos con
cordantes com o entendimento expositado pelos Srs.
Fiscais, vez que efetivamente os memoriais descritos
e os projetos prevêem claramente que as dimensões
das janelas da sala e dos dormitórios é de 1,20 X
1,50m e as das cozinhas de 0,40 X 1,50m, sendo que
são estas também as medidas cotadas e constates
das propostas de preços.

7"1 - No entanto é importante ressaltar que confor
me o manuai de normas técnicas da ABNT (Associação
Brasileira de NormasTécnicas) as dimensões dos vãos de
iluminação e ventilação (janelas) de ambientes prolonga
dos deverão corresponder, no mínimo, a 1/6 (um sexto) da
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área do piso. No caso em tela as medidas da sala são de
2,50 X2,35m (5,87~) o que corresponde uma exigência
de janelascom dimensões mínimas de°,98m2, sendo que
as janelas instaladas (1 ,00 X1,20m -1 ,20m2, atende ple
namente as especificações de exigênciamínima da ABNT.
No que tange aos dormitórios as dimensões são de 2,78
X2,35m (6,S3m2),. que também atende perfeitamente as
normas da ABNt. que é de 1,08m2 (1/6 da área do piso).
Já. na cozinhaasfnedidas do piso são de 1,60X 1,70m
(2,72m2), que exige umajanela com vão mínimo de 1/8 (um
oitavo) da área dopiso, o que no caso concreto correspon
de a 0,34~, enquanto as duas janelas instaladas somam
OA8~, atendendo também satisfatoriamente as normas
técnica da ABTN. Note-se que no ponto de vista técnico
não houvera qualquer prejuízo para obra, razãoinclusive
pela qual a própria CEF deuporrecebida a obra.

7.2 - AEmpresa responsável pela execuÇão da obra,
ao ser cons~ltada,justificouque não obstante asdimen
roes cotadas e oferecidas nasua.proposta de preço ter
sido de 1,20 Xl ,50m, tais medidas dejanela não existe
nomercadoconfecci9nadacom material de baixopadrão,
eque por equivoco fez çonstar as referidas medições, por
se tratardas medidas inseridasna Carta Convite,porém o
preço cotado correspondia a janelas de 1,OOX 1,20m.

7.2.1 - No êntf\ntotais justificativas da Empresa
executorada ol;)ranãoprocedern, pois esta efetivamen
te cotoupreços de jaryelas de 1:20m X 1,SOm e OAOm
X 1,SOm, e.. os materiais a ser colocados nas residên
cias deveriam obrigatoriamente terem as dimensões
especificadas no •ProjetoeiPlano de Trabalho, sendo
que, em assim não procedendo, a mesma encontra
se instada a devolver adifElrença de preço entre as
janelas cotadas e as instaladas.

7.2.2 ... E:stamo$ tomando as providência cabí
veis paraque a Empresa responsável pela obra efetue
a devolução das diferenças, devidamente corrigidas,
entre o preço das janelas cotadas para as instaladas,
de forrnaadministrativaou mesmojudicial, sendo que
realizando simples cálculo de relação de preços entre
as mesmas encontraremos o seguinte diferencial:

a) .As janelas das salas e dormitórioso preço con
tado comdimensões de 1,20m XI,SOm foi de R$88,40
(oitenta e óiIp reais e quarenta centavos por unidade,
tendo siqoinstaladasjanelas de 1,OOm X 1,20m, fi
cando cada m2 ao custo de R$49,12 (quarenta e nove
reais e doze centavos), a proporcionalidade de preço
é de R$58,95 (cinqüenta eoito reais e noventa e cinco
centavos), sendo que a diferença a ser devolvida por
cada janela é de R$29,45 (vinte e novê reais e quarenta
e cinco centavos), tratando-sede 12 (doze unidades)
com implantaçãode três janelasemcada casa (sala e
2 dormitórios) o total da diferença a ser devolvida neste

item éde R$1.060,20 (hum mil e sessenta reais evinte
centavos), a ser devidamente atualizado.

b) Jáas janelasdacozinha esta foi contada também
nas dimensões de 1,20m X·1 ,50m, quando na verdade
foram instaladas janelas de OAOmX 60m,duasem cada
cozinha, que corresponde asoma dê umajanela de O,40m
X 1,20m, sendo que a proporcionalidade de preço destaé
de R$23,58 (vinte etrês reais ecinqüenta. eoito centavos,
sendo que adiferençaa Sêrdevolvidaporcada janelaéde
R$64,82 (sessenta e quatro reais e oitenta e dois centa
vos). Comotrata-se de 12 (doze) unidades habitacionais o
valor aserdevolvido neste item édeH$n7,84 (setecentos
e setenta esete reais e oitenta e quatro centavos), a ser
devidamente atualizado.

8) No que tange ao relato descrito no "Fato 23.11"
imperioso se faz ressaltar que o arremate do beiral com
acabamento em cimento não faz parte do projeto,do
convênio ou do plano de trabalho, conforme memorial
descritivo no seu item "5.0", que segue anêxo,até por
que se trata de imóvel popular.

9) No que se pertine as ligações dos serviços de
água e luz estamos tomando as providências devidas
para efetivação dos serviços, inclusivê objetivando a
entrega das demais casas que se encontram prontas
aos seus respectivos beneficiários.

TÓPICO 24 - Reforma e construção de casas e sa
nitários na Vila São Francisco

FATO 24.1 - O presente fato já foi devidamente
dissecadonos itens anteriores, ressaltando mais um vez
que se tratar de convênios diferentes, com contratações
diversas, onde os recursos são oriundos por força de
procedimento individualizado, sendo que o início da exe
cução da obra não se exige que seja atrelado a mesma
data da iniciação das demaisobras, muito menos venha
a sofrer o mesmo tipo de fiscalização peloÓrgâo repas
sador dos recursos, tais procedimentosfoi devidamente
submetidos ao crivo da CEF, Entidade responsável pelo
repasse dos recursos, que aprovou regularmente o pro
cesso convocatório eleito pelo Município Fiscalizado. Por
outro lado, os próprios Fiscais confirmamnãó se tratar
de prática proibida pela legislação licitatórlo, mormente
quando não causa qualquerprejuízo para Administração,
como ocorre no caso em apreço.

FATO 24.2 - Alegam os Srs. Fiscais a existência
de irregularidades em razão do envio das cartas con
vites somente para 4 (quatro) empresas, e que a ter
da Lei de Licitações deveriam ter sido enviadas para
empresas diversas. Ocorre porém que, as empresas
que se encontram cadastradas junto ao Município para
a execução especifica destes projetos são as que foram
convidadas. No entanto, extreme de qualquer dúvida,
indispensável se faz assinalar que os atos convocatários
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foram amplamente divulgados através da Secretaria de
Obras, inclusive com afixação dos mesmos nos morais
da Prefeitura e dos setores competentes.

FATO 24.3 - Seguem anexos os comprovantes da
entrega das Cartas Convites para as quatro empresas
que deveriam participar do certame, referente a Carta
Convite nQ 21, apesar de ter equivocadamente cons
tante do informativo como Carta Convite nº 19.

FATO 24.4 - a) Conforme relatado pelos Srs. Fiscais,
as Certidões de Regularidade de FGTS juntadas aos au
tos dos processos Iicitatórios das Cartas Convites nºs 17,
19 e 21 , pela empresa PAF Construtora Comércio, Servi
ços e Representação Ltda., tem consignado no seu bojo
data emissão no mesmo dia da data do julgamento das
propostas, porém com horários posterior, o que a primeira
vista concluiria-se que existe uma irregularidade. No en
tanto, trata-se de irregularidade aparente, pois na verda
de a referida Empresa apresentou uma outra Certidão de
Regularidade do FGTS, sendo que a referida Certidão já
se encontrava com prazo de validade vencido, razão pela
qual foi facultada a referida Empresa que apresentasse
uma outra Certidão de FGTS atualizada para substituir
a anteriormente, o que foi plenamente aceito pelas de
mais Empresas participantes do processo licitatório. Para
efetivação do ato, apesar de não constar das Atas de
Reuniões, as reuniões foram suspensas e reiniciadas no
horário da tarde, sendo que após apresentação da cer
tidão atualizada as Empresas participantes do processo
licitatório aceitaram como cumprida a diligência, inclusive
rubricando a certidão.

b) Note-se por oportuno que, salve melhor juízo,
tratava-se de irregularidade sanável, e conforme faculta o
§3º, do artigo 43, da Lei nº 8.666/93 o processo foi consi
derado em diligência para esclarecer documento e com
plementar instrução, sendo que não se trata de inclusão
de documento novo, pois este simplesmente substituía
outra que.havia sido apresentado pela Empresa por oca
sião da entrega dos documentos. Naverdade não houvera
por parte dos Srs. Membros da Comissão Permanente de
Licitação qualquer intenção de fugir ao regramento pro
cedimental do processo licrtatório, muito menos terem os
menos agindo como dolo ou máfé. Por outro lado nenhum
prejuízo foi causado ao Erário Público, ou a própria Admi
nistração Pública, vez que as obras correspondentes aos
recursos liberados foram efetivamente realizadas, dentro
dos termos dos convênios, do edital das Cartas Convite
e do próprio contrato, não sendo possível o retorno da si
tuação ao seu statuo quo ante.

FATOS 24.5 e 24.6 - Atendendo a solicitação dos
Sl's. Fiscais, seguem anexos os extratos da conta corren
te de movimentação financeira dos recursos recebidos à
conta do presente convênio, bem como os comprovan
tes dos pagamentos das despesas realizadas.

FATOS 24.7 e 24.8 - O Gestor respondente esta
tomando todas as providências necessárias e cabíveis
para sanar as irregularidades apontadas nos presen
tes itens, inclusive recomendando as Srs. Membros da
Comissão Permanente de Licitação para que observe o
quanto detectado pelos Srs. Fiscais corrigindo as falhas
encontradas e apontadas nos presentes itens.

FATO 24.9 - No que diz respeito ao presente item, o
material encontra-se invariavelmente dentro das especifi
cações técnicas do projeto e em perfeita consonância dos
itens que foram objeto da licitação e proposta de preços,
não havendo qualquer irregularidade a ser sanada. Ora,
se são relativamente "frágeis" é porque a espessura da
chapa de aço que as compõem correspondem ao preço
e a qualidade do imóvel (baixo padrão). Quanto ao não
resistir à "intempéries" e "se deterioram em cerca de dois
a três anos", permitam-nos os Srs. Fiscais uma informação
para enriquecimento dos vossos conhecimentos para fu
turas fiscalizações, intempéries diz respeito a mau tempo
e conseqüentemente provoca agressões químicas, e não
físicas nas esquadrias, sendo assim, tanto faria a chapa
ter 1 mm de espessura como IOmm, que sendo de aço
enferrujaria da mesma forma, o que não ocorreu no caso
concreto (resistência a tal agressão somente se resolveria
com utilização de produtos não ferrosos - a exemplo do
alumínio - que são utilizados somente em construções
nobres). Na verdade o que deve ter ocorrido para que por
tas e janelas fossem substituídas foram agressões físicas,
ocasionadas provavelmente por ato de vandalismo.

TÓPICO 25 - Reforma e edificação de casas e uni
dades sanitárias no Bairro Baixão do Sinésio.

FATO 25.1 - Efetivamente não se pode deixar
de reconhecer o imperativo da lei no que diz respeito
a publicidade nas quatro modalidades de ato licitató
rio, inclusive buscando dar-se divulgação mais ampla
possível, no entanto o mestre Marçal Justen Filho na
obra citada págs. 187/188, assim se posiciona a res
peito da matéria. Tem-se questionado cerca da obri
gatoriedade da publicação do aviso de convite pela
imprensa. Rigorosamente, a resposta é negativa. E
claro que isso não significa validar licitação sigilosa,
o que retrataria verdadeira contradição em termos. É
obrigatório tornar pública a instauração da licitação,
mas não é imperioso que o convite seja objeto de divul
gação pela imprensa." No entanto queremos assinalar
que a tomada de preços fora devidamente publicada no
Diário Oficial do Estado e no Jornal Tribuna da Bahia,
atendendo assim os seus objetivos precípuos, que é
a devida publicidade.

FATOS 25.2 e 25.3 - Atendendo a solicitação dos
Srs. Fiscais, seguem anexos os extratos da conta corren
te de movimentação financeira dos recursos recebidos à
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conta do presente convênio, bem como os comprovan
tes dos pagamentos das despesas realizadas.

FATOS 25.4 e 25.5 - O Gestor respondente esta
tomando todas as providências necessárias e cabíveis
para sanar as irregularidades apontadas nos presen
tes itens, inclusive recomendando as Srs. Membros da
Comissão Permanente de Licitação para que observe o
quanto detectado pelos Srs. Fiscais corrigindo as falhas
encontradas e apontadas nos presentes itens.

FATO 25.6 - Conforme segue relatado no item
"24.9", o material encontra-se invariavelmente dentro
das especificações técnica do projeto e em perfeita
consonância com os itens que foram objeto da licita
.ção e proposta de preços, vez que os recursos objeto
de repasse obedece a uni teto estabelecido pelo Ór
gão Repassador que somente permitia a aquisição
dos materiais de baixo padrão, não havendo qualquer
irregularidade a ser sanada.

TÓPICO 26- Estímulo à Produção Agropecuária
O tópico em baila se resume ao fato do Gestor

Fiscalizado não ter proporcionado aos Srs. Fiscais a
fiscalização do convênio do PRODESA,vez que, segun
do os mesmos, não fora apresentada a prestação de
contas do mencionado convênio. Atendendo ao quanto
solicitado pelos Srs. Fiscais, estamos encaminhando
em anexo todo a dodumentaçãoque compõe a pres
tação de contas correspondente ao referido convênio,
inclusive com extratos bancários, processos de paga
mentos, relatórios da execução dos serviços, etc.

Conclusões

Prestadas estas justificativas prévias, aproveita
mos o ensejo para solicitarmos de V. Sªs. que não re
pararem a natureza das respostas, que as vezes são
portadoras de aparentes asperezas, mais se faz ne
cessário salientar que as mesmas são simplesmente
compatíveis com os termos utilizados pelos Srs. Téc
nicos no informativos ora respondido.

Estamos convictos que, realizando esta Controla
doria uma análise criteriosadas presentes explicações,
perceber-se-á que não houvera qualquer intenção deste
Gestor Púbiico de praticarconduta delituosa, pois este
jamais agiu com dolo ou má fé na condução do Erário
Público, por estas razões entendemos que desatinos
não cometemos, no entanto por sermos humano es
tamos sujeitos a falhas e erros.

Importante se faz salientarque as falhas encon
tradas são perfeitamente sanáveis, razão inclusive pela
qual agradecemos a esta Douta Controladoria por seus
técnicos aqui terem passado e prestado relevantes
serviços, doravante, tomaremos todas as providências
necessárias para corrigirmos nos erros, pois somos
humildes o suficiente para pedirmos que no caso de

ignorância ou desconhecimento da nossa parte, nos
ensine, se falhamos nos oriente, para que tais falhas
não se repitam, pois sabemos ser esta uma das fun
ções precípuas deste Respeitável Órgão.

Tendo por devidamente justificados os fatos constan
tes do informativo, aproveitamos o ensejo para nos colocar
nos ao inteiro dispor de V. Sªs. para prestarmos quaisquer
outros esclarecimentos que se faça necessários.

Atenciosamente, Adalberto Lélis Filho, Prefei
to Municipal.

PRESIllÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORlA·GERAL DA UNllo

CONTROLADOklA·GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA
A,. Froltri<llF,,1a, ».'. Fili. Ministmo da Fazcn&. ~k 100. SoI"Mor·SA

CEP~.OO'l.\(~ Jder''''íO"IIiJJM9lollG·ll'16 Flc-silmlttOxli:ll2ll·lJlJ!

NOTA TECNICAN.' 0l7712004ICGU-BAlCGUlPR

Em 30 dt janeiro dc 2004.

ASSUNTO: Analise de justificativas - Fiscalização Municípios

UNIDADF, Prefeitura Municipal de lrecélBA
GESrORAiEKTlDADE:
REFERENCIA: Resposta de IS de janeiro de 2004, a~ Olki~ 1\.' IU64ICGU·BA·FR

de 23112/200l
Relatórios de Fiscalização N.' 005 - Diversos Ministérios ·1' sorteio
do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos de 12l!e
novembro de 2003

PROCESSO: sJn'

COI)forme preVis10 na IN sFC n' OI, de ~ de abril de 2001, c alterado pela IN
eGUIPR n' OI, de 13 dc março de 2003, foi dado conhecimento formal, por meio do
Informativo Preliminar, das ocorrências identificadas aos responsáveis pelas arCllS auditadas,
solicitando destes os devidos esclarecimentos ernanifestaçócs formais sobre as constatações
preliminares.

2. Trata apresente NOIa Técnica do resultado da análise sobre os esclarecimentos e
justificativas adicionais, prestados pelo Municillio, ~etta dos ponlos relevantcs registrados
DO Informativo encaminhado ao Prefeito, em atendimento àNorma de Execuçâo n° OI da
CGU!PR de 20 de março de 2003.

3. Anumeração das constatações segue aquela wllSt3llle no Informativo Preliminar.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

2· PrngramalAçiD: RECOMEÇO

Constatação da Fiscalização
Falo 2.1: Movimeniação irregular de murSDS dD Programa Renmeço no montante de
RSI89.604,65

Verifiooll-se que aPrefeitura Mllcicipal de Irecê vem realizando, com freqüência,
movimentações de recursos virn:u1a<io. ao Programa Re;;omeço em dcsaconlo com as
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Resoluções CDIPNDE n.05 09/02 e 05/03. A movimentação irregular, em 2003, somou
R$189.604,65 a saber:

Débito não identificado

:;~~;?:b~~,f~~:~:~~~:.f:.r;: .:~t~~T~~ ~~~ll~ .. ~ .~b~~rva,ções':(::;.,~. _ _.>_

Depôsito à co.nta do SO.93SF f13 (05103 8SÕ:::2737"'1--r::O:-'-Ie-::fe:-n7.d-'-o--:-de-::'b--:'it-o-"'-f,':""o-=-i-"-'-re"':'l-'"al7"iv-a-m-e-nt-'----!e

Fundef , compensado com um crédito à conta do
Recomeço no mesmo valor em 24/11/03. Eml

I D/O1/04, mediante recomendação da Equipe j

1
de Fiscalização por intertnédío do lnfonnalivoI
Preliminar, a Prefeitura recolheu o devido
rendimento.

!--1l-«-O-u-n-ida--d-es-de-c-óp-i-as-I---1.·-1-44-,-OÜ I í'::5-;:;/O:-:S:-;:/O::-:3:-+-:&~5702::-:3:-:2:--+=-R-efl-=-e-re--s-'e-a--:'it-e-m--:d-e:-d=-e-sp-e-sa---=ó=-es-c-n:'""'to--n-a-:-:Ncta

xerox para a olimpíada! Fiscal N." 266, da leI Laser, CNPJ
escolar de matemática I 04.741.266/000] -46. Despesa inelegível, posto

I
, l que a referida olimpíada destinou-se 3 toda a

rede municlpal e não exclusivamente aos
l alunos do RecomeçaIEJ.-'\..

35.ÓOO,oo-t 04/06/03 850243 O referido débito foi relativamente
11' compensado com Um crédito à conta do

Recomeço no mesmo valor em 12/06/03. Em

l
i I 13/01/04, mediante recbmendação da Equipe

de Fiscalização por intermédio do Informativo
Preliminar, a Prefc\tura reco\heu o devido
rendimento. Adicionalmente, a Prefeitura
esclareceu que o débito foi utilizado para
pagamento de folha de servidores. .

Depósito à conta COITente

8.007-1 do Banco do
Brasil, Agência Irecê

5.000,00 o referido débito, cuja fina!idade nào foi
identificada, foÍ relativamente compensad~

com um crédito à conta do Recomeço fiO

mesmo valor em 28/11103.
850251DU07/0330.000,00docontaDepósito

Fundef

Depósho à conta 34893-7 i
do Bancado Brasil,
Agência lrecê

o referido débito foi relativamente
compensado com um crédito à conta do
Recomeço no mesmo valor em 20/11/03. Em
13/01/04, mediante recomendação da Equipe
de Fiscalização por intermédio do Infonnatívo

I
Preliminar, a Prefeitura recolheu o devido
rendimento.

10.000,00"' 07/07ío7DC"S-O--::2":-Sl:-l-=D=-e-p-=ó-sl=-°to--e-m--co-n-t-a-c-u-=~-a--=ti-na·-:l:-:-id:-a-;-de-n-à-o-fo-i-l·
identificada. O débito foi relativamente
compensado com um crédito à conta do
Recomeço no mesmo valor em 211\1103. Em
13/0l/04, mediante recomendação da Equipe

L
de Fiscalização por intermédio do Infonnalivo
Preliminar, a Prefeitura recolheu o devido
rendimento.

I-D-e-·b-i-to-n-ã-o-~i-d-en-t~jf-k-a-d·o--+--3-0.õõO,õQ I()1/09/03 -ll!--B-SO-2-7-0-+':':O::':::d::'::éb':':j':':to:'::·;'::'ti':"'o-i-r-eI-a-ü-va-m-e-n-t-e-c-o-m-p-e-n-sa-d:-o-c-o-m-l

um crédito à conta do Recomeço no mesmo
valor em 18/09/01. Em BlOlI04, mediante \

'---~.
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Depósito à conta do
Fundef

IDepósito à conta do
IPNAE

I
\

Depósito à conta do
Fuodcf

Passa ens rodoviárias
Débito nào identificado
IDepósito à conta do
I Fundef

I
(

3.700,00

J.600.00

19.000,00

112.80
112,80

3.000,00

lü/09!U3

J1109/03

02110/03

08110/03
22flO/03
3l110/03

recomendação da Equipe de: fiscaIi7.ação por
intermedio do Informativo Preliminar, a
Prefeitura recolheu o dç",do rendirneuto.
Adicionalmente, a Prefeitura esclareceu que a
débito foi utilizado para pagamentO de folha de
servidores.

8502, I O débito foi relativamente compensado com
lJm crédito à conta do Recomeço no mesmo
valor em 16/1Q/03. Em BiOJ/04, mediante
recomendação da Equipe de }",scalizaçãopol
intermédio dQ ]nfotmativo Preliminar, a
Prefeitura recolheu. o devido rendimento.

850272 O débito foi relativamente compensado com
um créditoã conta do Recomeço no meslOO
valor em 2QIJ Ji03. EPl BiO 1/04, medianle
recomendação da Equipe de Fisçaliz:ação por
intermédio do 111fonnaÜ'Jo Preliminar, i

Prefeitura recolheu o devido rendimento.
8502,9 O débito foi relativamente compensado com

um crédito à conta do Recomeço no mesmo
....aJor em '6/H)iO).· Em 1310)/04, mediante
recomendação da Equipe d~ Fiscalização por
intennédiodo Illfomtativo Preliminar. a
Prefeitura recolheu o de\' ido rendimento.

&50281 De~ esa ineleivel ara () Pro l'3l11lá Recome o
850284 Des 53 sem recesso de aamento
850288 O débito foi relativamente compel'lsadocom

um crédito à conta. do Reco~o no mesmo
valor em 06/11/03. Em 13/01/04, mediante
recomendação da Equipe de: I:iscalizólçio por
intermédio do Jl1fonnativQ Preliminar. a
Prefeitura recolhelJo devido rendimenlo.

Total 189.604.65
Fonte: Extratos da Conta 12.562·8. Ag. 548- 7
&se: 25111103

Note-se que a aplicação irregular dos recursos do Recomeço está sUjeIta às
penalidades previstas nos incisos VHI. b) e lX da Reso}uçâo/CDIFNDE N° 005120Cl3.

Justificativa do Prefeito:
"Trata-se de utilização de recursos de foooa transitória c emergencial para satisfação

momentânea e transitória das necessidades estruturais do Mumcipio.Apesar disso tudo,
atendendo orientação desta E. Controladoria seguem anexos comprovantes de depósitos
bancários do retomo dos recursos a sua conta de origem, inclusive no que diz respeito a
correção monetária sugerida."

"O item 4 diz respeito a relocação da importância de R$5.000.00 que foi
inadvertidamente efetuado pagamento com recursos do Programa Recomeço em atividade não
condizentes com o objeto do referido programa. Porém. promovida a devolução dos recw-sos



13754 Quinta-feira 1º DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2004

A Prefeitura incluiu, nas folhas de pagamento do
pessoal vinculado ao Recomeço, pelo menos para os
meses de 2003, a servidora Hilma Maria ~e Souza,
salário base R$379,46 (montante pago de janeiro a
outubro de 2003 - R$3.794,60), ocupante do cargo de
Coordenadora/Supervisora. O fato não encontra guari
da nos regulamentos que regem o Recomeço (Art. 5º,
da Resolução/CD/FNDE Nº 5/2003), uma vez que os
recursos do Programa não podem ser utilizados para
salários de profissionais que não sejam docentes em
efetivo exercício.

Justificativa do Prefeito:

A Prefeitura discorda da posição da Equipe de
Fiscalização e acrescenta que "os Srs. Fiscais aplica
ram simplesmente a letra fria da lei". Segundo o Gestor,
"o artigo 5º da Resolução 5/2003, tem caráter exclu
sivamente exemplificativo". Aproveita a oportunidade
para citar entendimento do jurista Marçal Justen Filho
sobre Direito Administrativo.

Análise da Equipe:

A Resolução CD/FNDE N.º 5/2003, em seu artigo
5º, restringe a aplicação dos recursos do Recomeçol
EJA aos casos ali elencados, demais gastos devem
ser suportados com recursos de outras fontes. A jus
tificativa da Prefeitura apenas corrobora o fato descri
to pela Equipe, uma vez que não há como confundir,
textualmente ou semanticamente, a função de docente
da de coordenador/supervisor, portanto, mantém-se a
constatação.

3 - Programa/Ação: Alimentação Escolar

Constatação da Fiscalização:

Fato 3.1: Falhas no Armazenamento

Análise da Equipe:

a sua conta de origem na data de 28-11-03, conforme Análise da Equipe:
comprovam os extratos e comprovante de depósito
em anexo:' As constatações relatadas pela Equipe de Fisca-

lização são baseadas exclusivamente em evidências
as quais compõem os papéis de trabalho que dão su~
porte aos fatos e que estão devidamente arquivados
para eventuais consultas. Sendo assim, o relatado
pela Equipe fundamentais nos exames da documen
tação apresentada pela Prefeitura de Irecê durante os
trabalhos de campo. Naquela oportunidade, a mesma
nota fiscal nº 7, de 3-5-03, da Unialta Comércio Ltda.,
constava dos processos de pagamentos para ambos
os programas (PNAE e Recomeço). Cópia da NF 0467,
de 7-4-03, foi apresentada somente em 19-1-04 no
bojo das justificativas do Executivo municipal. Ju~tifi-
cativa acatada. .

Fato 2.3: Despesa inelegível no montante de R$
3.794,60

As movimentações irregulares foram devidamen
te evidenciadas, não restando dúvidas quanto a sua
ocorrência, uma vez que os recursos do Recomeço/
EJA são vinculados e as Resoluções CD/FNDE n.ºs
9/02 e 5/03 são claras ao estabelecer as aplicações e
utilizações dos valores.

Em nenhum momento o Informativo e a Equipe
de Fiscalização atestaram que os recursos movi
mentados irregularmente beneficiaram o "próprio
Ente Público", mesmo havendo transferências para
contas de outros programas federais, como inten
tou transparecer a Prefeitura Municipal em suas
justificativas.

O montante de R$4.823,25 depositado em 13-1
04 à conta do Recomeço/EJA, a título de rendimentos
sugeridos pela Equipe de Fiscalização, não contemplou
o valor de R$5.000,00 debitado em 6-6-03 e parcial
mente compensado em 28-11-03.

A Olimpíada em apreço, segundo cópia do seu
programa, se destinou aos "alunos do ensino funda
mentai 3º e 4º ciclos, classes regulares e EJA" não
sendo, portanto, exclusiva aos alunos do Programa de
Educação de Jovens e Adultos. Ademais, a Prefeitura
não apresentou o montante efetivamente aplicado aos
alunos do Programa em questão.

A Prefeitura não apresentou evidências que com
provassem a suposta finalidade dos débitos nos valores
de R$112,80 (8-10-03) e R$112,80 (22-10-03).

Diante da análise, acata-se parcialmente as jus
tificativas da Prefeitura.

Fato 2.2: Utilização de única nota para comprova
ção de despesa em dois programas

Para a comprovação de despesas com gêneros
alimentícios no valor de R$24.337,50 (Cheques 850233
- R$12.168,75, de 15-5-03, e 850237 - R$12.168,75,
de 19-5-03) a Prefeitura utilizou a Nota Fiscal nº 7, de
3-5.-03, de emissão da Unialta Comércio Ltda., CNPJ
04.393.893/0001-33. Ocorre que a referida NF foi uti
lizada com o mesmo objetivo na Prestação de Contas
do PNAE. O fato observado foi que os valores foram
efetivamente sacados das contas de ambos os Pro
gramas.

Justificativa do Prefeito:

O Gestor informa, em seu expediente de 15-1
04, que a Nota Fiscal que respalda o pagamento no
âmbito do PNAE é a de nº 467, de 7-4-03, e não a nº
7. Apresenta, o Gestor, cópia da primeira nota.
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Muito embora o depósito destinado ao armazena
mento da merenda escolar reúna as condições físicas ne
cessárias para a guarda dos gêneros alimentícios (espaço,
ventilação, estrados de madeira), ele vem sendo utilizado
para o depósito de outros itens incompatíveis com a natu
reza da merenda escolar, ou seja: botijões de gás, artigos
de papelaria, materiais de ornamentação, dentre outros.
Tal fato pode acarretar danos e perdas aos gêneros ali
mentícios armazenados, uma vez que a movimentação,
o Uso e a destinação dos itens são diversos daqueles re
servados aos alimentos.

Justificativa do Prefeito:

O Gestor questiona as atribuições da Equipe de
Fiscalização ao analisarcondições de armazenamento e
controle dos gêneros.

Análise da Equipe:

As atribuições do Controle Interno, no caso a Con
troladoria-Geral da União, e dos seus profissionais no
exercício de missãooficial estãodescritas na Constituição
Federal nos artigos 70 a 74. A partir daí, o ordenamento
infraconstitucional, sobretudo aquele referente ao regu
lamento da execução de programas federais, detalha a
competência e a extensão dos exames a ser realizados
pelos agentes do controle. A partir dos mandamentos
constitucionais, é possível verificar que a tarefa do con
trole vai. além da simples constatação ou não de desvio,
fraude ou prejuízo. Sendo assim, é atribuição lícita do
controle interno a verificação da eficácia, eficiência, eco
nomicidade e efetividade na execução dos programas
governamentais e cabe aos agentes do controle esta
belecerquais os procedimentos que deverão ser execu
tados e o escopo das ações de fiscalização, de forma a
alcançar os objetivos constitucionais. Nesse sentido agiu
a Equipe de Fiscalização, verificando as condições de
armazenamento dos alimentos, e ao fato por ela relata
do a Prefeitura não apresentou justificativa, dessa forma,
mantêm-se a constatação.

Fato 3.2: Controles falhos

O controle do recebimento, do armazenamento
e da distribuição da merenda escolar é realizado
por meio de registros manuais à caneta em frágeis
fichas. Não há cartões de prateleira e o estoque,
apesar de ter grande rotatividade, não é registra
do. O montante de cada gênero, em determinado
momento, é conhecido, "por memória", apenas por
uma servidora.

Justificativa do Prefeito:

O Gestor sugere, indiretamente, que controles
mais eficientes são desnecessários, "por se tratar de
produtos que não ficam estocados por muito tempo".

Análise da Equipe:

A Equipe de Fiscalização relatou sobre a fragili
dade no controle dos estoques de merenda escolar e
sobre esses controles obteve informações da servidora
destacada pelo próprio Executivo Municipal. Durante
os trabalhos de fiscalização, a nutricionista responsável
não foi encontrada, segundo informações prestadas
pelo Secretário de Educação, a referida profissional
estava emviagem para participação de evento relacio
nado ao Programa. A Prefeitura não justifica as falhas
nos controles, portanto, mantém-se 8l constatação.

Fato 3.3: Fuga de processo licitatório por fraciona
mento de despesa

Em 2002, para as aquisições de Polpa de Frutas
(total anual de R$38.660,00), Pães (R$28.858,70) e
Carne moída, frango e ovos de galinha (RS28.599,30),
as quais são reaJizadas com regularidade mensal ou
bimestral, foi utilizado apenas o expediente de dispensa
de licitação, caracterizando fracionamento de despesa,
prática vedada pela Lei nQ 8.666/93. Poder-se-ia permi
tir a aquisição de perecíveis por dispensa na forma do
inciso XII, Art.24,da mesma lei, ocorre que o referido
dispositivo permitea dispensa apenas como exceção
"no tempo necessário para a realização dos processos
licitatórios correspondentes" e não como regra.

Justificativa do Prefeito:

"Este item fala por si só, pois se trata de aquisição
de produtos perecíveis, cuja dinâmica a ser utilizada
é efetivamente praticada pelo Município Explicante
... além do mais os recursos são recebidos de forma
fracionada, sem que se possa ter a certeza do seu re
gular repasse no decorrer de todo o ano, muito menos
dos quantitativos exatos a ser repassados!'

Análise da Equipe:

Os recursos repassados pela União são baseados
no número de alunos matriculados de acordo com dados
do censo escolardo ano anterior, informação de conheci
mento público e inicial do órgão executor, no caso a Pre
feitura. Esses valores são repassados mensalmente, sem
atrasos e em montante fixo, como provam os depósitos
em conta corrente específica. Não há, portanto, como
alegar incerteza no repasse e no seu valor. A questão do
parcelamento dadespesa, essência da constatação, não
foi tratada pelo Executivo municipal em sua justificativa,
dessa forma, mantém-se a constataçâo.

Fato 3.4: Ausência de, no mínimo, 3 (três) propos
tas válidas no convite

Os resultados dos processos licitatórios realiza
dos no âmbito do PNAE, todos na modalidade con-
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vite, estão sendo homologados com menos de três
propostas de preços válidas, sem a devida repetição
do certame e tampouco a inclusão de justificativas no
processo. O falo contraria a interpretação do disposto
nos parágrafos 3º e 7º, Art. 22, da Lei nº 8.666/93. O
entendimento da Controladoria-Geral da União, quanto
à necessidade de três própostas válidas para a conse
cução das licitações na modalidade Convite, advém da
Decisão TCU N.Qs 98/95 - Plenário (publicada no DOU
em 23-3-95) e dos Acórdãos n.ºs 513/96 - Câmara e
584/9"7 - 1ªCâmara, os quais consideram que apenas
o convite e a presença de três proponentes não atende
plenamente ao caráter competitivo, tendo em vista que
a modalidade Convite, por sua natureza, possui divul
gação restrita. Assim, conforme o referido Tribunal: "É
jurisprudência pacífica nesta Corte de Contas que a
licitação na modalidade convite deve efetivar-se com
a presença de pelo menos três propostas válidas, sob
pena de repetição do certame".

Justificativa do Prefeito:

Alega o Gestor que "não é compatível com a lei
o entendimento de que o número mínimo de três de
verá ser apurado em relação às propostas válidas".
Cita, ainda, Marçal Justen Filho sobre a participaç:ão
mínima de licitantes.

Análise da Equipe:

Ao citar o renomado jurista, a Prefeitura corro
bora o relatado pela Equipe de Fiscalização, posto
que Marçal Justen Filho ressalta que a "Administração
Pública deve justificar, por escrito, a ocorrência" de ho
mologação de certame na modalidade Convite sem a
existência de três propostas de preços válidas. E nes
se particular que aponta o conteúdo da constatação:
não há justificativas por escrito e tampouco repetição
dos processos. A alusão ao artigo 48, § 3º da Lei nº
8.666/93, feita pela Prefeitura, é inócua, uma vez que o
dispositivo trata de situação excepcional quando todos
os licitantes forem unabilitados ou todas as propostas
forem desclassificadas. Assim sendo, mantém-se a
constatação.

Fato 3.5: Não atendimento às formalidades da Re
solução que rege o PNAE

Em todos os processos licitatórios realizados no
âmbito do PNAE, a Prefeitura de Irecê do Norte não
observou os procedimentos contidos no Art. 11, § 6º,
da RESOLUÇÂO/FNDE/CD/Nº 15/03, quais sejam: I
- previsão, nos editais e contratos de fornecimento de
gêneros alimentícios e/ou sistema de refeições pron
tas, da responsabilidade dos vencedores pela qua
Iidadefísico-qufmica e sanitária do objeto licitado; 11
- exigência de que a rotulagem, inclusive a nutricional,

esteja em conformidade com a legislação em vigor; 111
- exigência, nos editais, de comprovação, junto às au
toridades sanitárias locais, de instalações compatíveis
com o produto que o licitante se propõe a fornecer; IV
- exigência, [10 momento de cada certame licitatório,
de apresentação de amostras para eventuais testes de
laboratório Oll de degustação e comparação.

Justificativa do Prefeito:

O Gestor cita que o item "aponta meras irregu
laridades no cumprimento da 'letra fria da lei', o que
não traduz qualquer tipo de ilicitude na aplicação dos
recursos do Programa."

Análise da Equipe:

As formalidades são vinculadas à execução dos
programas e aquelas destacadas neste item são ne
cessárias para a segurança e qualidade dos gêne
ros adquiridos no âmbito do PNAE. A Prefeitura tenta
em sua resposta convencer que os fins justificarp os
meios. Essa tendência não pode ser aceita, portanto,
mantém-se a constatação.

Fato 3.6: Utilização de única nota para comprova
ção de despesa em dois programas

Conforme descrito na parte deste Informativo
relativa ao Programa Recomeço, a Prefeitura de Irecê
utilizou para comprovar gastos com merenda escolar
no valor de R$24.337,50 a mesma Nota Fiscal apre
sentada para a prestação de contas do Recomeço, a
saber: Nota Fiscal 7, de 3-5-03, de emissão da Unialta
Comércio Ltda., CNPJ 4.393.893/0001-33, paga em
30-4-03, com o cheque nº 850094. Verificou-se, tam
bém, que a data do pagamento é anterior à emissão
da Nota Fiscal.

Justificativa do Prefeito:
Vide Fato 2.2.

Análise da Equipe:

A análise feita para o item 2.2 relativo ao Reco
meço/EJA pode ser transcrita aqui, com destaque para
o fato de que só em 19-1-2004 a Prefeitura apresentou
cópia da nota fiscal nQ467, da Unialta Comércio Ltda.
Acata-se a justificativa.

4 - Programa/Ação: Fundef
Constatação da Fiscalização:

Fato 4.1: Inconsistência de representação no Con
selho, em 2003, e não funcionamento em 2002

Em 2002, o Conselho de Controle Social do Fun
def, muito embora tenha sido formalmente constHu ído
e atendido aos requisitos legais quanto à composição
quantitativa e qualitativa, não funcionou, como provam a

---~ -------- ---- -------- -------- - - - -- --------- ----~ -- -- ----------------
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ausência de registros em ata das necessárias reuniões
e o relato do seu presidente naquele exercício. Uma
nova composição foi nomeada em julho de 2003, pelo
Decreto MunicipalNQ 59/03, de 11-7-03, que apresenta
uma inconsistência representativa ao ratificar o nome
de Maria Luiza Silva Dourado como representante dos
servidores quando naverdade a·referida membro pos
sui o cargo de professora, categoria já representada
por outros dois membros.

Justificativa do Prefeito:

"Alegam os Srs. Fiscais a existência de pseudo
irregularidade, fato irrelevante e desprovido de maio
res consequênc:ias práticas, porém o Gestor está no
ticiando o referi~oConselho desta observações para
que busque regularização:'

Análise da Equipe:

As justificativas corroboram o fato relatado. Man
tém-se, assim, a constatação.

Fato 4.2: pagamento de Secretária Escolar com
parcela dos 60%

Nos exercícios de 2002 e 2003, a Prefeitura de
Irecê vinculou ind13vidamente à parcela dos 60%, ex
clusiva para aremuneração de docentes, o pagamento
dos seguintes servidores:

:P~;';~~r~;B(NôDíê~~~caiiOf.~~~'..~ Rémuitélá~&Mensalh:
Claudia MariaF. dos Santos Secrelária Escolar 2&0,00
Edna CandidadaSilva Secrelária Escolar 352,17
Selia Maria O,Dourado Secretária Escolar 280,00
Sirlane BaslosQueiroz Secre~riaEscolar 30().62
AlbaRejãnia Nunes Santos Secretária ESCíllar 30(),62
Gildene Alves de Moraes Queiroz Secretária Escolar 290,31
Haisana AmorintVieira Secretária Escolar 2M,00
Luciana daSilva Dourado Secretária Escolar 280,00
Marineide F, de1{Silva Secretária Escolar 300,62

r:;1~!-::.~~:,~, ·:.,d' Total Mensal 2.664,34

o regulamento do destinada exclusivamente no
ensino fundamental.

Justificativa do Prefeito:

"Mister de faz reconhecer a ocorrência de um
erro contábil na classificação das despesas com pa
gamento das Secretárias Escolares".

Análise da Equipe:

As alegações da Prefeitura não são convincentes,
dessa forma, mantém-se a constatação.

Fato 4.3: Problemas físicos em escolasmunici
pais

Em visita a escolas da Rede Municipal, foi pos
sível verificar o bom aspecto físico das instalações em
geral, entretanto, merecem atenção pela Prefeitura as
seguintes situações encontradas:

~,~:};i~ii~f~:;tf~~{ FJtO~~f~~/,:[~!~~~~1%~ ~~:;,.,ki;;i;(;~ .SbuaçAo ,::;:;1::;1;:.,,~tr"::~t:

Escola Municipal Jose Alves de Andrade ... Infiltrações sérias nossanitirios ecozinha
Esco~ Municipal Zenãlia Dourado Lopes Problemas na pinlUra, ferragens da laje aparente

einfiltrações
Colégio Municipal Odete Nunes Dourado Salas em péssimo estado, com sujeiJa nas

paredes, carteiras emesas bastante danificadas,
iluminação deficiente einfiltrações.

Justificativa do Prefeito:

O Gestor alega que as'escolas 'foram visitadas
no final do ano letivo e que as necessidades de repa
ros não são graves.

Análise da.Equipe:
Justificativa acatada.

Fato 4.4: Desvio do de R$251.126,35

Em novembro de 2002, a Prefeitura de Irecê con
tabilizou como despesa do Fundef a aquisição de um
microônibus para transporte de alunos da Rede Muni
cipal de Ensino, conforme Processo de Pagamento NQ
11589 (12-11-02), no valor de R$58.000,00, pagos à
Betim Veículos S/A, CNPJ 19.878.867/0001-72. Ocorre
que.o mesmo veículo foi comprovadamente adquirido
no âmbito do Convênio nº 750364/2002, de 10-6-02
(assinado com o FNDE), e pago por meio do Cheque
nQ850001, de 12-11-02, a débito da. conta-corrente
especifica do Convênio (c/c H?907 - Ag.548). A gra
vidade do fato é mais evidenciada quando se verifica
que não se trata apenas de falha contábil, Uma vez
que houve reflexo financeiro nas contas de ambos os
Programas. Ademais, a Relação de Pagamentos Orça
mentários e o Demonstrativo de Receita e Despesa do
exercício de 2002, documento assinado pelo Prefeito
e pela contadora responsável, em 31-12-02, considera
o débito e registra um saldo da conta do FUNDEF que
é idêntico ao verificado no extrato da conta-corrente
do Fundo em 31-12-02.

A exemplo do descrito acima, verificaram-se ain
da práticas similares por parte da Prefeitura de Irecê,
utilizando-se dos recursos do Fundef:

a) contabilização de R$12.000,OO, em 8-2-02,
como prestação de serviços para ampliação da Escola
Tenente Wilson, processo de pagamento nQ1017, tendo
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como favorecida a ARAGRE - Aragão Agroengenba
ria Ltda., CNPJ 15241896/0001-78, utilizando cheque
da conta do FPM e com efeitos financeiros também a
débito na Relação de Pagamentos Orçamentários, no
Demonstrativo de Receita e Despesa do exercício de
2002 e no saldo da conta corrente do FUNDEF;

b) contabilização de R$11.820,00, em 14-3-02,
como serviços de ampliação da Escola Municipal Mar
cionílio Rosa, processo de pagamento nº 2127, tendo
como favorecida a ARAGRE - Aragão Agroengenha
ria Uda., CNPJ 15241896/0001-78, utilizando cheque
da Gonta do FPM e com efeitos financeiros também a
débito na Relação de Pagamentos Orçamentários, no
Demonstrativo de Receita e Despesa do exercício de
2002 e no saldo da conta corrente do Fundef;

c) contabilização de R$IO.746,18, em 3-4-02, como
serviços de ampliação da Escola Sinézia Caldeira Bela,
processo de pagamento nº 3223, tendo como favoreci
da a Construtora Radier Ltda., CN PJ 13212329/0001
68, utilizando cheque da conta da CFEM e com efeitos
financeiros também a débito na Relação de Paga
mentos Orçamentários, no Demonstrativo de Receita
e Despesa do exercício de 2002 e no saldo da conta
corrente do Fundef;

d) contabilização de R$ 10.766,18, em 21-5-02,
como serviços de ampliação da Escola Sinézia Cal
deira Bela, processo de pagamento nº 4793, tendo
como favorecida a Construtora Radier Ltda., CNPJ
13212329/0001-68, utilizando cheque da conta do FPM
e com efeitos financeiros também a débito na Relação
de Pagamentos Orçamentários, no Demonstrativo de
Receita e Despesa do exercício de 2002 e no saldo
da conta corrente do Fundef;

e) contabilização de RS11.022,00, em 11-7-02,
como serviços de ampliação da Escola Anísio Teixeira,
processo de pagamento nº 6569, tendo como favoreci
da a Construtora Radier Ltda., CNPJ 13212329/0001
68, utilizando cheque da conta do FPM e com efeitos
financeiros também a débito na Relação de Paga
mentos Orçamentários, no Demonstrativo de Receita
e Despesa do exercício de 2002 e no saldo da conta
corrente do Fundef;

f) contabilização de R$15.569,24, em 23-7-02,
como aquisição de materiais elétricos e hidráulicos,
processo de pagamento nº 6797, tendo como favorecido
o Eskinão da Construção Ltda., CNPJ 42102830/0001
70, utilizando cheque da conta da CEF - Movimento e
com efeitos financeiros também a débito na Relação
de Pagamentos Orçamentários, no Demonstrativo de
Receita e Despesa do exercício de 2002 e no saldo
da conta corrente do Fundef;

g) contabilização de R$16.034,91, em 31-7-02,
como aquisição de materiais elétricos e hidráulicos,

processo de pagamento nº 7087, tendo como favoreci
da a Organização Macedo - Com. e Representações
Ltda., CNPJ 13716006/0001-01, utilizando cheque
da conta da Arrecadação de Tributos e com efeitos
financeiros também a débito na Relação de Paga
mentos Orçamentários, no Demonstrativo de Receita
e Despesa do exercício de 2002 e no saldo da conta
corrente do Fundef;

h) contabilização de R$16.357,51, em 13-8-02,
como aquisição de materiais elétricos e hidráulicos,
processo de pagamento nº 7426, tendo corno favore
cida a Organização Macedo - Com. e Representações
Ltda., CNPJ

13716006/0001-01, utilizando cheque da conta
do FPM e com efeitos financeiros também a débito na
Relação de Pagamentos Orçamentários, no Demons
trativo de Receita e Despesa do exercício de 2002 e
no saldo da conta corrente do Fundef;

i) contabilização de RS16.285,22, em 13-8-02,
como aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, pro
cesso de pagamento nº 7.405, tendo como favorecido
o Eskinão da Construção Ltda., CNPJ 42102830/0001
70, utilizando cheque da conta do IPTU e com efeitos
financeiros também a débito na Relação de Paga
mentos Orçamentários, no Demonstrativo de Receita
e Despesa do exercício de 2002 e no saldo da conta
corrente do Fundef;

j) contabilização de R$9.478,27, em 20-9-02,
como aquisição de materiais elétricos e hidráulicos,
processo de pagamento nº 8.543, tendo como favore
cida a Organização Macedo - Com. e Representações
Ltda., CNPJ 13716006/0001-01, utilizando cheque da
conta do ICMS e com efeitos financeiros também a
débito na Relação de Pagamentos Orçamentários, no
Demonstrativo de Receita e Despesa do exercício de
2002 e no saldo da conta corrente do Fundef;

k) contabilização de RS14.760,00, em 21-10-02,
como serviços de construção de muro na escola Mu
nicipal Elite, processo de pagamento nº 10736, tendo
como favorecida a SANTEC - Saneamento Terraple
nagem e Construção Ltda., CNPJ 35 15799/0001-47,
utilizando cheque da conta da CFEM e cOm efeitos
financeiros também a débito na Relação de Paga
mentos Orçamentários, no Demonstrativo de Receita
e Despesa do exercício de 2002 e no saldo da conta
corrente do Fundef;

I) contabilização de R$11.023,00, em 24-10-02,
como serviços de ampliação da Escola Anísio Teixeira,
processo de pagamento nº 10449, tendo como favoreci
da a Construtora Radier Ltda., CNPJ 132 12329/0001
68, utilizando cheque da conta do ICMS e com efeitos
financeiros também a débito na Relação de Paga
mentos Orçamentários, no Demonstrativo de Receita
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e Despesa do exercício de 2002 e no saldo da conta
corrente do Fundef;

m) contabilização de RS7.081 ,23, em 8-11-02,
como aquisição de materiais elétricos e hidráulicos,
procesSo de pagamento nº 11552, tendo como favore
cida a Organização Macedo - Com. e Representações
Ltda., CNPJ 13716006/0001-01, utilizando cheque da
conta do FPM e com efeitos financeiros também a
débito na Relação de Pagamentos Orçamentários, no
Demonstrativo de Receita e Despesa do exercício de
2002 e no saldo da conta corrente do Fundef;

n) contabilização de R$24.802,61, em 28-3-03,
como serviços de construção de quatro salas de aula
na Escola Municipal Duque de Caxias, processo de
pagamento nº 1801, tendo como favorecida a AND 
Engenharia Ltda., CNPJ 3.975.131/0001-82, utilizando
cheque da conta da CFEM e com efeitos financeiros
também a débito na Relação de Pagamentos Orça
mentários, no Demonstrativo de Receita e Despesa
do exercício de 2003 e no saldo da conta corrente do
Fundef;

o) contabilização de R$5.380,00, em 9-9-03,
como serviços de melhoramento· e restauração da
estrutura física da Escola Duque de Caxias, proces
so de pagamento nº 6.843, tendo como favorecida a
SANTEC - Saneamento Terraplenagem e Construção
Ltda., CNPJ 03515799/0001-47, utilizando cheque da
conta da CFEM e com efeitos financeiros também a
débito na Relação de Pagamentos Orçamentários, no
Demonstrativo de Receita e Despesa do exercício de
2003 e no saldo da conta corrente do Fundef.

Os fatos evidenciam desvio do montante de
RS251.126,35 da conta do Fundef, em 2002 e 2003,
na forma de diversos débitos menores sem os respec
tivos processos de pagamento e tampouco comprova
ção do seu destino.

Obs.: Os itens K e n foram acrescentados após
o encaminhamento das justificativas pelo Prefeito (em
19-2-04), com base em evidências documentais con
tidas naquela resposta. Em conseqüência, o montan
te apurado inicialmente, da ordem de R$199.817,56,
foi corrigido para R$251.126,35. Devido à semelhan
ça dos demais itens, a resposta do Prefeito pode ser
considerada para esse novo valor, sem prejuízo das
conclusões da equipe.

.Justificativa do Prefeito:

O Gestor alega que o Convênio teve execução
regular, que os recursos utilizados foram debitados
apenas à conta do PNTE, que a classificação contá
bil realizada à conta do Fundef foi feita em razão de
tratar-se de veículo a ser utilizado no referido progra
ma, porém sem reflexo financeiro no Fundef e que os

recursos que financiaram as demais despesas "foram
diferentes das verbas creditadas na conta do respec
tivo fundo",

Análise da Equipe:

A Equipe de Fiscalização não questiona, neste
ponto, a regularidade na execução do Convênio Nº
750364/2002 - Aquisição de Veículo para Transporte
Escolar, uma vez que o assunto é tratado em item es
pecifico do Informativo e desta Nota Técnica.

ocerne da constatação eque aPrefeitura, ao contabilizaraaquisição do veículo como
despesa do FUNDEF, produziu efeitos financeiros em duas conllls distintas: primeiro, na
conta 'linculada ao Convênio (PNTE), débito de RS58.00Q,OO, referente ao cheque n,·
850001, de 12111102; e, segundo, na conta corrente do FUNDEF, por meio de diversos
débitos menores, sem processos de pagamentos correspondentes, que somam omesmo
montante referido. Aprática foi amesma para as demais despesas relatadas no Infonnativo,
a1terando-se apenas aconta corrente inicial, sendo utílízadas. as oontas vinculadas ao ICMS,
FPM, IJlTU eàCompensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -CFEM. O
somatório dos valores alcança R$251.126,35, os quais foram efetivamente debitados da conta
corrente do FUNDEF por meio de débitos menores sem os respectivos processos de
pagamentos esem que houvesse provas de que os recursos retornaram às contas iniciaís como
fonua de compensação. AJlIÓpria Prefeitura, em suas explicações, acrescenta que as despesas
em questão "se referem aclassificação contábil. em dotação on;amentâria do FUNDEF,
entretanto, os recursos que afinallc1aram foram diferenres das verbas creditadas na contado
respectivo fundo." Se assim ofosse, não haveria reflexo, como realmente houve, na conta
corrente do FUNDEF.

ofato evidencia ode.l,io do valor de RS251.126,35 da conta corrente do FUNDEF
nos anos de 2002 e2003, eas justificativas da Prefeitura são insuficientes para explicar a
prática. Sendo assim, mantém-se aconstatação.

Fato 4.S:Gastos inelegíve~ no montante de R$S.8S5,96
Da análise das despesas comprovadas em 2002 e2003, constatou·se olançamento

indevido adébito da conta do FUNDEF, parcela dos 40%, dos seguintes gastos inele~veis

para oFundo:

!lml!lamentoda despesa Dalado Valor RS Obstrvação
/liI~meBlo

Aquis~io de mudas de plantas 21101102 540,00 Gastos illelegiveis como
despesas do fUNDEF

Smiços de IOlIOrizaçào na inauguração de 21!08i02 150,00 GlSlos inelegíveiscolJlO
~ola municipal I despesas do FlJNDEF
Serviços com despesas do desfile de 1 de 3Dlú9lDl U38,44 Gastos inelegíveis como
setembro despesas do fUNDEF
F~xas em homenagem ao dia do professor, 05111102 580.00 Gastos inelegíveis como
mensa~m óia do professor, alug~1 óe salio despesas do FUNDEF
I~ evenlodo dia do professor I

Sentença luditial do Tnbunal Regional do 06lll!D2 3&3,22 Não ficou comprovado o
T",halho- TRT vínculo do beneficiário com

oEnsino FondamenLlI
Maleoal pan OI11lmenlaçáo da fesl.! de 27111/02 183.30 Gastos inelegiveis como
comemoro,io ao dia do professor despesas do FUNDEF
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Aquisição de blusas para professores, 13/12/02
comemorativas do dia do erofessor

Gastos inelegíveis como
des esas do FUNDEF

Justificativa do Prefeito:
O Gestor explica que "se faz necessário a superação do ligor fonnalista da lei".

Análise da Equipe:
As despesas não são elegíveis no âmbito do FUN'DEF. Mantém-se, portanto, a

constatação.

Fato 4.6: Inobservância de formalidades legais em processos lidtatórios
Para todos os processos licitatórios rea.1izados no âmbito do FUNDEF em 2002 e

2003, a Prefeitura de Irecê não vem observando as fornta]idades previstas no Art. 38, e seus
incisos, da Lei n.O 8.666/93. Nos processos analisados, falta pdo menos uma das peças
previstas no referido. artigo. Frise-se, também, que, para as aquisições por dispensa de
licitação, não é fonnalizado o devido processo) não há cotação de preços, tampouco é exigido
dos contratantes a prova de regularidade previdenciária (INSS) e trabalhista (FGTS),
confonne determina a Constituição Federal.

Justificativa do Prefeito:
O Gestor alega que O fato Hé provido de caráter orientativo" e que "foram tomadas as

providências necessária..,".

Análise da Equipe:
As justificativas da Prefeitura apenas corroboram (.) fato relatado. Sendo assIm,

mantém-se a constatação.

Fato 4.7: J;'uga do processo Ikitatório por fradtmamento de despesa
A prefeitura de lrecê utilizou-se do expediente de dispensa de licitação para a

contratação de vários serviços similares de rdórma nas escolas da Rede Municipal de Ensino,
os quais, considerando os processos analisados por amostragem, somaram R$87.617,SO,
caracterizando fracionamento de despesa, a saber:

6.000,00

:~ :~roces~o:dt: ~;:' ..D~~ t~:;, ..;.~ :;;,:: .:: ' ". :õ:: ":-' ':, .:p:mefi~~~~:~~'~~'~:-~/:-r-. ,':".'
Pá~ámento N. .' - , :. >' .. . ,.;0 , ",:- .':", .'

665 30/üli02 ARAGRE -~ Aragão Ag~oengenharia Lida. CNPJ-
.-.- -+_._--:--:L .l1:241.S26!OOO l.:.?~_--=~__-+--::-::-:-:-::-:~

7349 26/09/03 Construtora e C(,lmércio Ltda. - CNPJ - 3.000,00
J- _.;:;03::;',6:::::%;::;,:)•..:,19:::..::2;::./0:.;'OO::..::::,1.•...;O:.:::8:....- ...l- -..J
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Justificativa doPrereito:
"No caso em apreço trata-se de obras ,di~masJ contrat8dás 'e .exeartadas, por

pluralidade de empreiteiras, realizadas em momentos distintos, e.na sua maioria émcaráter de
Urgência." '. :,

Abril de 2004

Auause da Equipe:
Ossenjçosrealizadospossuetn objeto semelhante, qual seja arefonna nas escolas e,

considerando o contexto municipale a previsibilidade do serv;iço, de~eriamconstar do
planejamento anual da Rede Municip8J de Ensino., Se assim fosSe procedido, aPrefeitum
,poderia obter melhores condições quando da contratação dos serv,iços. ~s justificati~as do
Executivo mUnicipal são insuficientes para explicar ofato.'Mantérn-se, portanto, :a

nstata '- ' ,;,co çao.

Faá 4.8: NiN"e8lizaçio deUcitações
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A Prefeitura de lrecê não realizou processos licitatórios para as seguintes obras
realizadas no âmbito do FUNDEF:

4.000,00

11.820,002127·14/03102

3453.:16/04102ARAGRE - Aragão Agl0engenharia Ltda.
CNPJ - 15.241.896/0001-78

ARAGRE - Aragão Agroengenharia Ltda.
CNPJ - 15.24UI96/000t-78

Ampliação da Escola
Munici ai MarcionílioRosa

Ampliação da Escola
rMunici :!l Marciollílio Rosa

Ampliação da Escola
Munici ai Marcionilio Rosa

ARAGRE _. Aragão Agroengenhana Ltda.
CNPJ - 15.141.896/0001-78

4952 - 27/05/02 4.219",53

Total 20.049.53
Ampliação da Escola

Tenen1e Wilson
ARAORE - Aragão Agroengenharia Ltda.

CNPl - 15.241.896/000]·18
la17 - 08/02/02 12.000,00

, Ampliação da Escola

t

Tenente Wilson
Ampliação da Escola

Tenente \Vilson

ARAGRE - Aragão Agroengenharia Ltda.
CNPJ - l5.241.896/0001-78

ARAGRF - Aragâo AgroengcnhariaLtda.
CNPJ -15.241.896/00Ql-7R

3450 - 16/04/01

4953 ·27/05/02

4.000,00

4.0SI •.n

Total 20.081,33

.iustificath'3 do Prefeito:
O Gestor encaminha copla de partes do Convite 05/03 e alega que "os demais

processos de pagamentos dizem respeito a execução de seIViços enquadrados no pcnnissivo
legal de dispensa de licitação".

Análise da Equipe:
Os pagamentos realizados à empresa ARAGRE fazem parte de dois serviços distintos.

Um para ampliação da Escola Municipal MarcioníHo Rosa, ao custo total de RS20.049,53,
confonne processos de pagamento n.os 2127,3453 e 4952, todos de 2002. O outro diz respeito
à ampliação da Escola Tenente \Vilson, no valor total de R$20.081.33, confonne processos de
pagamento n.os 1017, 3450 e 4953, também de 2002. Para as duas situações a Prefeitura não
realizou processo licitatório. contrariando a Lei 8.666/93. Para os serviços de construção de
salas de auáa na Escola Duque de Caxias foram apresentados os autos do Convite n.o 05/03,
homologado com apenas duas propostas de preços válidas. Diante do exposto. acata-se
parcialmente as justificativas da Prefeitura.

Fato 4.9:Beneficiário de pagamento diverso daquele registrado em processo de
pagamento

Para o processo de pagamento n.o 790, de 01/02/02. para aquisição de madeiras para
reformas escolares, cujo beneticiário é a Madeireira Barreto - TAB Barreto Comercial de
Madeiras, CNPJ - 03518810/0001-22, a Prefeitura de lrecé anexou as Notas Fiscais N.oS 078,
de 07/01/02, valor de R$165.00. e 118, de 08/01/02, valor de R$1.l42,34, cujo emitente é a
MadereiraSertão Ltda. - CNPJ - 03.975.273/0001-86.
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transporte é um carro de pâsseio tipo€a~&:lya~l1987,
Placa MVN -4575;,registradonoDET~NdeJocall

tins e não transfêrid6parâ a Bahia"éoTbapâcidade
para c!nco p8s~geir,os<"~oy"ido:ia[gás::~ei<:?i~~ha~e
.com documentaçao v~nclda'descle1997.0 veleul? ~ao

oferece o mfoimo de.segurança para: os alunos, que
.:: , " ",-; , ", 1" " ,- ". '. " <i "" ;'~ii .... , ,,'.' .' .;) ,". " " " ", .:y :

para a quantidade contratada,devenam ser:transpol;ta-
, ," .',' ',"" '" '."',:. ":",:, :' ~ .."-I;r" ':;!;I!',I .-'rt' "1.(', \;" .'-, :::'f

dos em gr,;~pos/:f~, pelo ~e.~9.s':1f~!,~I~p~~p~'W~II.age~
em um veiculo com cap~cldade(paraclncop~ssoas~

Alie-se a.isso o,fato'dequ~a ~abilit~Çã6do'condutor
encontra:'se v~ndda desâe24-1,;02."" •. ii:;

Justific:ativa dÓ' Prefeito: •.

O.gestoralega qÜe"as peculia!!dades e as ne~
cessidades que se aflora nestesel;tãobaianodiverge,
! ." ' '. " " "'I~, ".;:" r" -' ',' , 'itt ,. I, ' ,,' ~" 'f ' , ' ) " ,I '. i , •

em mUIto, de outras regloes,fazendo-se"ecessarlo
. uma.,adequação,dasêfispollibil,i~ad~~existénies'com
as carências da comunidade." '." .' ...

'" ii::'

Análise da Equipe:

As expíicaç6es d8 Prefêitura apenas côrrÓboram
<> fato relatado. Portanto,mantém-sea:const~tação.
;. "': .' , ' .; " '~;:.', ::1~~' ,':J" ':~J . '),>': > ": '
~ - P"'ogramalAção::g~~E:· .r

constatação da:'Fis~ali:zaçâo: ,"

Fato 5.1: Falhas na ãx.e.~ução ae ~ori~ênlo
, I I, ;. I

'.' OConvênioFNIJ~~Ç' ~f~S0s64I,~002 fo! fi.~"
mado em. 10-6-2002.'.ell1re~9Il1ao" pori mtermedlo

, do Fundo Nacional deE)~senvólvjmentó"da Educa-
, ': ':,:' 'i ,),·,!\,,'t ."'~.."."'I "i .:' :', ;;.'

çâo/MEC, e a Prefeitu/Ci ~unicipal;de.l~ecêI,B1'; par:a
a aquisição de Om vefcuIOp~ra transporte escolar,
no valorde R$50.bod,09(cinqu~nt~n,j1reais),;sendo

'R$4S.000,OO (quarenta:ecinco~j1rêaislp~~e~iEm
tas da União e R$5.0g0;00,(cinéo' mifre~is) á'üiúlo de
contrapartida municipaL :' .. "r •.. ':'~,i L',· ,!

:, ' ,::, : ',",:" ." '" !..>, ~T:, :~,; > lI' j ..::" ~. i" . I " i

Foram apresentadas,a .esta 'equipe partes da
licitação e,os'compróya~tesdede~pesas,alérildos
extratos bancário~le detnais'dacumentos refer~níes ao
Convênio, cabend& sal!~~~a~q~e~ão}oi di~po~i1)iÚZado
o Plano de Trabalho, b,emcornoo Termo de Convênio
apresentavaa assinatu~!deàpena~ ~ln,a testemL!~ha,
contrariando o artigol'Ó':êJaJN/STN nO)/97.C()nstata-

I' i i'I.:! ,H 'i,; ::r';"'1 "i(', I, '," t",-/!:, • : : I

mos nos documentos.apres~ntados:o,quesegu~:
- o processo licitatóri?não'esta~a!autuado, ·pro

tocolado e numerado,co~tra~iandoo:'á~i90 38 da Lei
nIl 8.666/93; ..' Ii • •. ' .

- não constava a reqUisição de aquisição com a
especificação do produto, desejado, .contrariando,os
artigos 14 e 40 dá lei nll 8.666/93; ..'

-não constavapesquisa de preços,contrariando
o inciso IV do artigo 43 da Lei nÓ 8:666/93;

Justificativa do Prefeito:
. 'I •

, ... o gestor alegá equfvocos p~r; partedo seto~de
empenho.",

'AriáJi~eda Equipe:
'. ..J

!. Justif.icati~~acatada.; . ..... '

Fato 4.10: C6ntratação de empresá irregular
<INAPTA) . ',c,
I !1! ,

:A Prefeitura de Irecê contratou' a firma in
dwidU~dRàiÍnun~o"Rodrigues'deÓIi",eira,:€NPJf
:13:020.326/0001-22, para'serviços derêfodlla, colocé
Çãodepiso: instalação elét~idi ehidr,áulidida Escoia
Municipal Elite, conforme processos'de pagamentos
n~s7372,de9~8-02, valor de R$6.000,OO(NF 192), e
8~238,de3-9-o2, valo~CJe R$4.052,OO (NF 193).Ocorre
~'ue a r.e~e~da!ir'1Ía. e~bontra-se com situação in:egul~r
(I~apta) Ju~taa R.eceitaFederale o endereço forneCI
do à Rece,itaédi",erso daquele constante nas notas
fiscais presentes.nos processos anàlisados.

Justific~ti'!.ado Prefeito: .,

o ge~tJr.ern süasjustificativEls desvia do cerne
da constatição. {' ,

: !~ :', ,,; , .', , , '.1'!

Análise da, Equipe:

Na coMstatação, a Equipe de F,iscalizaÇão questio
na a existência e a efetividade da firma individual Rai
mundo Rodrlguesde Oli~ira CNPJ-~3.020:326!OO01
22,te~doe~~ista a situa~bcadastrâl i~regula~@apta)
junto à ReceitáFederal. Os documentosapr,eseritados
pela.~refeitlJrasãoinsuficieQtespa~. sana~ o fato, ao .
contrário; cor~oboran'l o descrito no Informativo,senão
vejamos: na €el;tidã~Negativa deDébitos,de Tributos e
€ontribuições Fcederais,emitida eT 6-01 ;.Q4,está gra
fàdo "As informações dispanfveis sobre o contribuinte

,I ,;1 -"1",'," ' : " .,' .

13.020.326!0001-22 não são suficientes para que ,se
consideres'ua situação fiscal ~egular~;:'; ea)quanto à
€onsulta ~:€ertidão Negativa'de Débito, registra-se
que "não há c~rtidão emitida para o estabelecimen
to' 13.020:326/0001-22.:Assim·.sendo, mantémJse a
constatação. . .

Fato 4.11:,Contratação de ve(culo impróprio para
o transporte escolar e com documentação irre
gular

A Prefeitura de Irecê mantém contrato, desde
2002,.<:omo senhor, CCcero Fernandes da Silva, RG.
15182436$, para transporte de}alunos da Rede Mu~
nicipalde'Ensino, nos treChos Mocozeiro le 111Angi-

.cal- Irecê (ida e volta),,:n08 turnos vespe~tinoeno

turno, pata condução de 33 alunos, ao custo menSal
deR$1.300,OO: Ocorre que o vefculo utilizado para o
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fcolJ:: Extralif. h.llCanoS.
!>alalme: 31.10.2003.

..
. ····EXERCIGIO VALOREMR$

, ...2001 102.410,40
2002 191.818,25
2003 212.409,44_.

L TOTAL 506.638,09
- .

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
1

~ - Pr&gr-?m~Ação: Fiscalização e Controle da Pro
duçi:lo Minera! - Nacional.

-2?nstafação da Fiscalização:

Fato 6:1: Gastos inelegíveis e/ou sem comprova
çã9nova.lor total de R$227.754,63

O Município havia recebido, nos exercícios de
2Q01; 2002 e 2003 os seguintes montantes oriundos
dq G9mPensação Financeira pela Exploração de Re
cursosMinerais - CFEM:

QUadro }- Recursos Recebidos da CFEM de 2001 a 2003

Justificativa do Prefeito:
() gestor informa que está providenciando a re

gularização·da. situação.

Análise da Equipe:

. A Prefeitura não comprovou a regularização das
falhaS apH;íSl?J.:lifldas no· Informativo. Nesse sentido,
mantérrH:.e a constatação.

Salientamos que a Prefeitura dispõe, no perío
do, qe umvalor maior do que o informado no Quadro I
Pêlrautilização, tendo emvista o montante oriundo da
apliqâçãotinanceirados recursos, que não foi qualifi
cqdOpor esta equipe..
>i ror intermédio da Solicitação de Fiscalização

c:GUIBAnQ18, de 21-11-2003, requisitamos os proces
$()~d~ aplicação dos recursos do CFEM nos exercícios
d~29P?e2003, tendo a Prefeitura apresentado apenas
part~~os'oomprovantes .de·despesas do exercício de
2Qqànototal de R$232.07Vi6 (duzentos e trinta e dois
l~iL ~etentae sete reais e oinqüenta e seis centavos), o
qüetêwesentava 34,70%das·despesas dos cheques
GOrtsí;õtntes dos extratos bancários no período dt: 1
1-2002: a 31 ~'10-2003, no montante de R$668.813,68
(sj5'i$G~ntos e sessenta; e.oito. mil, oitocentos e treze
reaí~ ~sessenta e oito centavos). Em 19-1-04, em res
ppsta~Cllnforr:nativo Preliminar, o Gestor encaminhou
qSJ1emais comprovantes de despesas.
.•........··.· •. Da análiSe dos comprovantes de despesas apre
sentados pela Prefeitura, verificamos os seguintes gas
tôs inelegíveis e/ou sem comprovação: R$68.558,28
forarnutilizaclos para pagamento qe folha funcional,
reí~r~nte ao mês de outubro de 2003; RS3.694,63 para
pa9t'imento dedlaristas,em18-12-02; R$3.540,00 - Di-
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- não constava a aprovação do pedido de cqm
pras pelo Ordenador de Despesa, contrariando o artigo
38 da Lei nQ8.666/93;

- não constava pareceres técnicos 0l,! jurídi
cos, contrariando o § único do artjgo~38da Lei ré~

8.666/93;
- não constava o ato de designação da Cqmis~

são Permanente de Licitação, contrariando o artigos
e inciso III do artigo 38 da Lei nQ 8.666/93;

- não constava o original do edita! do Convite,
contrariando o § 1Qdo artigo 40 da.Lei oQ8.666/93;

- foi assinado cont/ato para0 forllecimentqdo
bem, mas não constava a minuta do contrato no~.do

cumentos de licitação, contrariando o§lº do artigo 62
da Lei 8,666/93; ....

- nãoconstava a publicação do Cblltri;lto,contra
riando o § único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93;

-a licitação foi homologada e adjudicada com a
apresentação de apenas duas propostas~jálidas, contra
riando os §§ 3Qe 7Qdo al1.igo 22 da LeinQ8.666193.

Com relação às despesas realiza'~as,verif.icarrios
que o pagamento do veículo ocorreu em 12.11.?002,
mas, conforme contrato assinado para t7ntrega dove
ículo·e atesto na Nota.Fiscal nº 1946·40Q8. aetir[j Ve
ículos S/A, CNPJ 19.878.867/0001-Z2,o\jl?ículofoí
recebido pela Prefeitura em 30.12.20ú3,oú.seja.,48
dias após o pagamento, oquecaíacteriZ;â pagar;iento
antecipado proibido pelos artigos 38 e42do I)89reto
Federal nQ93.872/86 e pela alínea "d'çlo incisoJido
artigo 62 da Lei 8.666/93. . .. ..,. . ......

O valor pago estavacompatívei cc!tT10s di:! fn19r
cado, conforme pesquisa realizada errl S,alvaeiot/BÀ.

Vistoriamos o veículo adquirido,e~t8;nd99rnes
mo de acordo com as. caracti?rí!3tica$>·~~pecifiCaçiâs
na Nota Fiscal, Entretanto, nãoGonstEtvarniasjnfor~
mações "Uso Exclusivo doESGolar"e"Qi~BPeP~nÚn:'
ci~ 0800616161", exigidos na alínea mdqiterrllitlEl:
Cláusula Segunda do COllvênio firma9Q,berr) .... , ôo
veIculo, para uso escolar,infringia (),~~~gtlinte~ ..... .o~
sitjvos da Lei Federal nQ9.503. de 23~9~1997(Cpdigo

Brêsileiro deTrânsito): . .'.. . . :... \'l'

- ausência de autorização eml~k:lapelo~rgão
oU entidade executivos deitrânsito dorstado,.exi~.ido
.no artigo 136, caput,cOrhbinado com o arHgo1C37,
caput; . .. . ' ..•.•

- ausência da pintur~ da-raixê\!)órízQntal'ama
rela·nas especificações e bom ó~ dizere;; m<igidosno
inciso 1I1do artigo 136; .... ... .,' .....••...........

- ausência das lanternasdispOSlqS napartesu
perior do veículo conformip exigências~0 incisÇI\ldo
artigo 136. .. :.. . ..•...•.. . '

, .A Prefeitura não apt$SentolJ o cO!'lltQle?ernOVi-
ml:mtação do veículo,.1 ,...g? i;< . .



" ':,'.•.:.:/:,";:"\,,_:<.. ,;,.-,, ,.\.....; ~::',( ,-'. .' ,'_" ',,'
:i': .. ,'.' ,'-:'-, " _': \. __ ,1-:"";;-:,,,, _ i:. _:i-,:,:':';-,"_ '" "~,o ':,::°Secretário de Administração informou, verbal-

~ ":;!'":,:","<"" ,,':":""~:-'r" ',.'" ' .... ': '/"J!I:';~,"'""~'_~':",, -"""'1:"': 'ii\l"'t_:,::""!" "jIj!'" j

'.rnente,que:nã~l~fetuou ,ÓSirecolhime"~tOs.apósjulho

porqu~~s fiséaisdo INSS.haJiarTllêvári!acJO"débitos da
Prefeitura junto à Entidade; efo GbvemdFedeJilI eStava
"~o" :_" ';-"I';j~' ",:; :"""<-"'1" ",-, -''''I''f-''~''''''''j''i;'''~'~-''I':':'::'''''''':'''''II':'"'''''''''' Í-'i,

retendo :cercadeH$160.000;OO(~entoe'sessenta mil
reais). rnensais:do, Fundóde' Particip~Ção<:los Municf-

I. 1''' I: , ~,;' , " 1' :' " ',' ',.. '-', ' ~ -, "'" ,":', -' ':' "-: 1'1:' :,' , ',i ,:' : ", )', -: , ' ,~

pios p~ra pagamentodosdébit6s~pUraaos;., .,!.
. Âpesar da~Prêfeituràso terapresênt~d()o$'dôcu-

~~ta"~~$fê~~~~~~~~4:~
p~esta~ode se~Iç,()~ e~'~~~t~~tõ~âe:,~~p~~~:'!'c()~yê
mos e ~utros, dosguals an~lls~rros,a titulo de exemplo,
os pagamentos :~()ssegbi,ptesrp~ê,stadorês::'. ' .. i",

. . ...;' ;Uef' LaS~r;(R:tcl'::'"~q"de~o'Uz~)"CNPJ
04.741.266/000t~46, referente ~impresSãode'rrió
dulosA~? cdrSd~e .• Fo~M~~!().:i~o@ryu~~~';,objeto·âo
Convemo FNDEnIl 804038/2002':i'. i.t,', ...•

",'" :i:":·Li~_:::- - '" .. ,.-':,11,\,:" .",,,,: ..'~), ,r'!.:-':':,,:'''·'''~-:'': i.. ::·"'-: ';!"

~Bourado,eórlstruçõesElé~riC:as~~erojetosLIda.•
CNPj 02.238.85S/0001-91;'referénte ~tcdnstrUção de
rede dê',eletrifidé!Ção' rUr~IF'<>6J~tÓdo'C'ôni'rât8,tte Re-
passeCEF n1l98943-56/99; •I,;~;:!I ,.'

..; AIRAM Ernpreendir1lentô~eConst"u~Ões LIda.,
CNPJ 02.670.22310001 ..911

; referente aebl1strução de
unidades sanitárias;~,':; .... ' .'

- •. CCL.. C~~strutora'e;:'Cornércio .. Ltda~,· CNPJ
03.630.192/0001~08,referentêa.refortnas na rede públi-

. ca de enSinO· • •. . J ~.f ' 'i ", <I
, " ,,,',, _> <',- : '", ::,1:, _,:1

-ELCON EmpreendimentOs. Ltda.,CNPJ
1: ': ,- " ,~~-::', - ':;1;, ':";> :'-,,"H.-' ",-;';', .. ' _ " "." , I,: "

02.528.1171000.1-:78, refêrente sCónstrUção de•rede de
energia elétrica; . .' . i
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árias elTl hotel (11-12-02,cheque850033); R$520,OO
- 'Consultas Oftalmológicas (11 ':12~02; cheque850014);
R$1ÓO.000,OO.-Transferênciaparasaúde(2-12-02,
cheque 850006); e ~$51.44i,72- depositadona conta

.do FPM~e~comp~ovaçãode éxecuçãodessasdespe
sasde·aooi'90cbm 11legislação.Todas osgastos são
é veda:ê:lospelaLêi federaln~:7;990,de 28.:12.:1989,
e.·~elo .§ ú'.)iC() doa~igo:;26"âO;Decreto .Federal· ~1l.1,
de;11-1':'1991.

~:I " , "t

Justificativa do Prefeito:

iO gestorjsolicita a correção dosvalor~srecebi
dos' ern20Ó3;'lapresentacomprovantes'Jde despesá e

':r~ """, , ':'." " t:" lê,:,,, ,.." ,,' • I.. 1·1 ,,' , i ~ ,! """ i;· ! ,," , o'.
aCrescenta que "arelaçaode ~ecursos"abenefiCIo do
próprio Ente Públiêó foi 'realiz~do erTl car~te'r eventu
al\etra~skóriO e.' estàtomando todas'as providêhcias
neceSsárias: para adevofução dos recursos:;

:- , ·,":ii!', ,'::~:!":',f"'~~"~'_' :,:.,. :: ",

Análise da Equipe:,,:. . .'.,
';:~~"";,,' ::" }-..' :;,': ,,:!i~ ',.<::'" _ o,':" , " ,,' i-o ,'.',:: j .

.' ...~sexp'icaÇõesdâlPref~itura p~()cedeT qpan~o ao
~!:'tant~de:r,f~cursos~eceb'dos' e'!,l2003::~~~ese~ta
osde~al~ co~pro"a~tes das despesas do penodo sob
exa~e:e~t~~!#~!~,.~ão !ustificaa utiljzação de'tecur,fos
sacados~~ntada CFEMe depositadosnaco~tado
FPM'r!0ivalo~;deR$51.4~1,"2, em 10-10':'03, e não
efet&ou, r~$Sâ;cimento'à oontadastJespesas inelegí.:
veisrealizada~dor,ti,j~ecu~~OS?~ C~EM. Dessa forma,
acata-se parcIalmente as Justificativas.

','",,':1",'" ",' "A. ,';

MINISTERio 'DA PREVIDÊNêlA SOCIAl.

T- Programa/Ação: Fiscalização ,do Recolhim~hto
dasContribuiç6es Pre"idenciárias;' , ~.

co~statação d~~s~IizaÇão:
"i'-, , ,', ,; '" :" _ ,i'! -" -' ': <,

Fat07.t:Ornissão,e,inconsistências no recolhi-
mento da, contribuição•previdenciária

Em ~t'~hdi~~~to ~ Solicit~çã~de Fiscalizaçãonll

13 CGU~~"de:~8:'1.1~2003, aPrlefeitu~ e':lcal11iryhou
aestaeq~lpeospagarnentoseas notas fiscaisere
cibos~ef~çe~~esa p~,esfaç~o'~ése'iYiçosde,limpeza
urbana parci'o Município, nUm total deR$1.083.868,90
(um milhão, 'oitenta e três mil,:o~ocentose sessenta

~ ;. ,~! ,,-',' '.:' ','.' ; '.: \" ',:. 'W"",,, : j -', !!~'''''' "1:': {. "-i-' ",' , ,:' - , " _. , :-

e olto~realS e novehtacentavos)pagos comrecursos
• _ ;0': :1_. ' ,,' j 'i(~,'" ::' "",, : !L.,,' ,":', " ' ~ \f' ,," '...,; , 1" . ,_. "" '

munrclpals; r.eferentesao período de 1-01 a 17-,11~2003
dá~~a JôtagêEóg~~h!i~aCoTércio e IncorporaÇões
ltda:,ICNPJ'14.828:958/000,1-80. "', , ',I '",'

',,' Nas ~o,t~sJiscaisap';9semadas constatamos que
o Município~fetúouopagame~to ,ao prestador,eomre
tenÇão paraaprevidência sOciarête Varores inferibresaos
11l1o d?v~lo~,t>~? '~.~. nota,cO'htrélriando ~àrtigó 2ôda.
Portana Intermullstenal ~,F/MPSnll 5:402199 e o artigo
31':da"Lei}nll ta".21.2191, bem co,!,oiirecolheu os valOres
retidos deviàos a6 jNSS somente~rioperíodo janeiro a

I i
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- SANTEC SaneamentoTerraplenagem e Cons
trução Ltda., CNPJ03,515,799/0001-47, referente a
reforma de escola e construçãode.calçamento.

Nas notas fiscais dessas empresas enos respecti
vos pagamentos constatamos as seguintes situações:

- no caso da Jet Laser, AIRAM eCCLnão havia o
destaque dos valores referentes àprevídência social nas
notas fiscais, bem como o Município efetuou opagamen
to integral aos prestadores sem procederà retenção dos
11 % do valor bruto para a previdência social;

- no caso da Dourado Construções oMunicípio não
comprovou o pagamento com retenção e recolhimento
dos 11 % do valor bruto para a previdência social;

-no caso da ELCON.não havia ovalor destacado
na nota fiscal para aprevidência social masaPrefei
tura efetuou o pagamento ao prestador com retenção

para a previdência social, porém em valor inferior aos
11 % dovalor bruto na nota;

- no caso da SANTEC havia o valor destacado
na notaf.isçal para a previdência social e a Prefeitura
efetuou o pagamento ao prestador com retenção para
a previdência social, porém os valores destacados e
pagos eram.inferiores aos 11% do valor bruto na nota,
bem c.omoa Prefeitura não comprovou o recolhimento
dos 11%.do valor bruto das notas para a previdência
social.

Essas constataçõeS contrariamos artigos 1º e
2º da Portaria Interministerial MF/MPS nº 5.402/99 e
o artigo 31 daLeinºH.212/91.

As nota.s fiscais e os valores analisados, por
amostragem nãoprobabilfstica, estão detalhados nos
Quadros 11I e IV a seguir:

Quadro ·IlI- Relação· de Pagamentos de Serviços da P. M. de IrecêIBA sem reteD~ão •
amostra

000275 28.05.2003 Jet Laser 29.970,00 3.296,701-'-------1--__

015 28012.2000 Dourado Cºnstruçõ~ 102.779,99 IL30StSQ
016 14011.2003 CCL 5.800,00 638,00

Quadro IV - Relação de Pagamentos deServiçQs daP. M. de IrecêIBA com retenção·
amostra
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Justificativa do Prefeito:
O Gestor: esclarece que "está tomandotodas as

medidas'efetivas para .que os setorescbmpetentes"
.."., ' ,... , " Im: ii~ _, " , f . .,

atendam os dispositi,,~s legais.
l~naliseda Equipe: ..... ' ) .. ' ','i

f.sjustificati"as da Prefeitura cOrroboram os fatos
relatatJos pela Equipe de Rscalizaçãô. Nesse sentido

;1 " ',- _ '_ '
mantem-se a constataçao.

'~MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

8 -lProgram8J,Açãó:Estudos e Pesquisaslla ~rea
do Trabalho '.' . .

...'Constata~o da 'Fiscalização:

Fato. 8.1; Fun~íonamento insipiente·da Comissão
Municipal'deEmpregoi

AGomissãoMu~icipalTripartite e Paritária de
E~p~ég~forc~iada ~ho:rnu~icípio delrecê/B~ dentro
das determinações da Resolução CODEFAT n~ ao; de
19-4-1995:!Da análise dos registros constantes'do livro
deAtas da'Col1lissãoverificamos que a: última"reunião
regist~adaocor,reuemt~14-2003, se~do que'o seuRe-
gimentolnter.~ô pr,evla' rE3uniões I'l'lensais. '.. .

, ."erificarnos,i:ainda,da leitura'das atas, que a

comis.,Sa..
N

'.?:1 p<).. ·~.·,:.'v.·.,ez.. as] te.,m.II ,., ·,c...an.,c.elad.o. te.. u.. niõe.. s. .por., .fal
ta dequo~uTjdos se~s,l~en:!brps, bel1,' co",l0 ~ue as
discussõessaoJirnitadas:a aprovação de proJetos. e
elaboraçãoanual!Cferesolução sôbr~prioridades de
financiamentó'do PROGER-FAT; mas sem muitas de~
liberaçõêssobr~ essaspr,ioridades.I·::

: Dessaforma, da análise das atas,verificamosuma
tfrnida atuação ija Comissão em relaçã6 às competêll
cias constantésdoartigo 50dáResohição CODEFAT
nllaO,de,~9~4~1995,Com as alterações da Resolução
eODEFATn~ 262, de 3Ól3~2001:' ,

, . :::,.,:; "',:':_":~Ii" _>; ':':' -i' ";",:' ,,:'":'::": ,;1 '":''' - .,
Justificativá do.Prefeito:

',1
, ~! '" , " , '

O gestor,alega que trata-se de relato de natureza
informativa.·eque está to.rnandoas provLidências para
encaminHá-lo'à €or!JiSsãd Municipalde'Emprego.

11'"

Análise da Equipe: .
Justificati~a:acatada.

MINl
i

Sl'ÉRIO DA ASSIST~NCIA SOCIAL

9 - Progrâmll!A9ão:l;'.tençãoà Criança........* ii .. i •.•. . .
Constatação da Fiséalização:

,I . . .,'i'·' i .:i' ,
Fato·.9.1: Débito injustificado

Constatou:se, naconciliaçãobancária da conta
~ 05.2.5-,2~g. ,5~à-~do. Ba~co do Br.asií, u~ déb}to 'in
Justlflcavelno valo~ide R$23.879,50, cheque numero
850088;1datacontabilde25-2-2003, o qual foi par
cialmentecompensado em 5-12-2003, com crédito no

! !
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mesmo v~l~r,desconsiderando qualque~ remun~ração
" ." i, .' .L, '~'t.'· ..... .. >,' .... ',"" '. •
pelo períodode284dias,~,entreosaqueeo d~p6slto.

Considerando o pe~íodo eÔs rendimentos da Cader
neta de ~oupa~ça,a PrLefeitwà deiXoU de,~émune~a~oPrograrná em'valor,apr,ôxirnado de R$2 Mil. ,

Jushfi~ativa do "Pre1eit~:!!" "

O Gestor, alegaqu~ofato.refere~se ao "reloca
mento dosrecurSosdo'progrâmâ, deforma precária
etemporáriá:~; 1 ,',t , j .'.

.Análise da Equipe: ..'~' ,•

O ressarcimento êm5-12-03dovalordeR$23.879,50,
, i,:' , '_" ': ' 0,, " :;'~ ':':. , " : "! ' , !

debitadO à cdnta dO prOgrama 'erTI 25:2-03 foi efetuadO
sem compel1s8ção fi~àl1cei~(re~dirnentos) e se,!, jus
,tificativas. A PrefeitúraapreSentoúoseomprovantJs das

" . '. ", I ,." 'w Li.' ," 1" .' '·W".
despeSas realizadas corri recursos do programa. SendO

• ,"', , .. ' .'.':> :~:WI!'l'~' : !í;" !{ '_f:< 'j:,

aSSim, acata-se parclalrnente a corstataçao.. '. ..'
10 ~Progra~alA~ãci:ll~alorizaçâ() e Saúd~:do Idoso

'. .. •. ". '0', :.,' , :;'i~", ' .'::, ~:f':-':ir, li' ':, ,:,:'~\ ':' -, '" ' ,

Constatação da Fiscalização:
• o', ;!' _,::'" ,:,_:':~:~:: ,:-. :' '>" ,':: : ,"/' ,',", , ' : , ,', ,J

Fato 10.1: Inexistênt?iade locàlpróprio para asati-
vidades dos idosos! '<".

;' 'A Equi~edefisCEdiz~çã.óconstatôuqueos idosos
não possuern'um,Iocal pe~manente e apropriado para
suas atividades;:'sendóyerificadó que seus.éncontros
,de atividadessãofeit9~hogalpão da igreja.
Justificativa:do Gesto:!i., ... ' 'c '

"O referi~()joc~ráÍJtiliiàdo por todos os segmen
tos organizados da Sodédadé,e os recursos destina'dos
jamais poderial1lco'ntemplar,aconstruÇão de um local
adequado destina~o a'tais atividádes".1·/'1
Análise da EqJipe: . ...: I

. , .>:'.i 'l
Justifica~ivaacatada.. .i

11 - Progran,afÂçãb:'Gestâb da Política de'~ssis-
tência Soci~f' .. ",.. . . , ....

Constataçâ() da Rsêalização:

Fato 11.1: Instituições sem registrô e Co~~elho
não atuante

As Instituições fiscalizadas não apresentaramre
gistro junto aoC0l'lselhoNacional de AssistênCia Social,
e o Conselho nãó se reúne e'não é atuante.
Justificativa doPref~itri~ j •

"A interyenção do muniCípioem tais conselhos
retrata~senatomada de providências necessárias para
â criação dos mesmos;o que concretamente foi levado
a efeitopelo Gestor'''. '

Análise da'Equipe:

Justificativa acatada.
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,', , ", ,(

MINISTERIO DASAUDE. ................. - .'o:<v : ~ ~ _

12 • Programa/Açio: !ücndjmt'nlo ...~ssi~tcnçiall.1ásiCD Referente à Parte Füea do Piso de
AtençãQ Básica - rIAR, nO$Muniçípiq§~~q~st~9 ~leIla daAtenção Básica

Constatação da·Fiscalizilção;
Fato 12.1: Despesas ineDegivei.s

A PrefeituraMunicipal~e Ir~~etctll()pdespesas inelegíveís noPABj confonne
Portaria MSn. 4l3925, delJ111/~99§,I{~V-<Gerênçiado PAB, Subitem 3 - Aplicação
dos Recurso.s Financeiros, conSO~t.,teqeu}ops.trª:çã9abaixo:

72.085,17

16/04/03 228.60
20/03/03 602,93

24/02f03 1.164.00
28/01/03 4,100,00

21107/0312.847.00

07/03103 500,00

24/01103 1.164,00

21/07/03 41.642,00

17/09/03 1.540,00

22104103 1.274.22
15/06/03 169.20

19/09103 1.145,00

,27/08/03 1.318.22

Pata Pagf Vator
R$

............,--...._~ +--~1_1~,03103 3.540.00
14/03/03 250,00357

618

955

425
600

1347
1346

1580

Nota pagtO 341

Nota pagto 274
308

.,-',',.",-:\,,,,":-::,

fProc8sso pa-"'gr"""•. .,.,.......--'------·ci~$~~~~dap~$pesa
I

rNd~t0126
133

Tal situação configura desvio de final idãde na aplicação dos recursos do PAB-Fixo

.Justificativa doPreCeita: •...
A .Prefeit~1ra.teconhece4~1l~fotall1r~litados pagamentos não condizentes cnm o

oQletivo do PABFIXO c que agr(:s~nl~lll;íncl~§ive, verbas especificas como a Campanha da
Catarata, (lpa~amemo de cxamç~i?ft~ll1lo1ógiC()~' 9equipamentos para () hospital. Afinnou ter
havi~o .inobservânciadaá~ea ~nanCtira,qU~irnOviiTlentou os .recursos em .conta corrente
diversa da qual as despesas elença4~~'s~rrferetn' Assegurou, todavia,. que a. utilização de
conta corrente diferente do p[Q~aJ11~y~iq~rsereferem as despesas Qcorreu de forola
compensatória.) não representangQ~md.~svitJdç.finalidadc e, sim, um (}esviodo Programa.

_". ,,' •. ' ..:..... -,'.--" ,-.< ,;: .. " .... -:-:.;; .. :.: ...... ," .. ,- .. •

"o.'
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i· Processo· Nota Descrição dos Medicamentos ':if·;' Data· .' Ir Valor ....
}\.

Fiscal. PaQtG ,< '., . :··.v :. N Pagf:O . (R$) .....

NoJa Pag1° 86 006454 HelmineGastrocimet ". ' ";r;: 17/01/03 \ 288.50.~ .. '(,-,<">.,,,
Nota.PaglO 86 006455 Sulferox.AmbrOIAdulto;Ambrol Pediâlrico e Neomina H/O1103 '1,;364.00

',' ' .: .',' _' 'cl ': \' ;·t .. - ,~ ," . -_", : ,- '~_, ' ". ,i' , : '," i . +,

~ada' '. ". J~ '. "' ...' .' ,'.1""" " " ,. ".' i.--~607-:-
' '.,' , , ',: _. - I""),. ' '-1'-:.'·'-,

310' " Norfloxa. Gentamicina.Reror9an~lnicox,Betaserce;. :10/03103 ;;39400

"

.... .; Aneoron " ..,' ". \:; >;tini'.;';· ',; ,! 'i

I· "i .' .'.~ ..

310 '. 004605 Budeort. Broncho-Vaxan.Tilatil.OelCagil .. ,
.,1., .··.10/03/03 .258,26 .

31O, 004606 Rilan.Secnitral. Amionovace Nasacor(( i .'. : ..',.·10/03103 254,07
310 004608 Bamifix, Combiron,Ossopan;Biófenac e Elamax '. ,'" 10103103 ··,.,324,46t

310 004614; Tnnizol, Alroveran: Isketam. Stugerón i
.'

; i., '10/03/03 ·····:·262.46
310 004609··, Cataflan,Secni-Plus.·Decongex.,Fluibron , .::. 10/03103 238.88
310 .004610·,. Py~diurnIColpis1ar. Nimesulida, Maxitrot; Proclyl, r •.• '10/03103 '·'''415,40

Anzopac ." .. ' ..,'. ' .. .i.... {
310 004611 Quenicetina, SiUmalon,Endronax; Gynax·N. Poliginax.· 110f03103 '.

391~5B

310 004612 Sinvastatina;Geriaton, Azitrax. Tamiram ," '10/031031 421,54
310 004613 Noriiasc, Oeprozol, Nimesulida L .10/03/03 '. "178.50

'310 " 004615 . Lanzol,Oroxadin,'.renolec. Unizol
"

10lD3103 ., 273;12
695 0182 Buscopan.leucogen I 05105/03 .646;82
695 ,0183 '.', PaJ!lelor 25mg. Pamelor50mg, Rivotril(O.5mg. 2.0mg e I: ".05105/03 1.0~O,74

2.5mg), ,...... ··.i •.. ,. :.r, i: .'.

695 ", . 0184 , Glimepil 2mg '. i 05/05103 . 263.76
695 'r .,. ',0185 : Sesilatoda Anlodipina. Upitor: 10mg 05/05/03 512,76

'i
·1<, .'. . ; .'

, , i

.,' "VALOR TOTAL , 7.518,85
.'. i

Dessa fonna.,cstá send()e(cnmdo oressarcimento à'contado P~Bd(}s,iecu#6~ql1~ :cti.c;tel.râJn
despesas ;elencadasll~ Relaiótjo de. Fiscalização. .: . li,.i,., ';,:' ":". li;

..' '!'

Fato 12.2: AqujsiçãAdeDJfdjrameDto5DãOCoDstaDt~~:'dô':~I~~~(ÍtlaJartnácia.bási.ca
... I' •... ..' ". ..•. '.': .• ' .
~ ~refeitura .l\:1unicipaladquiriu·medicamentos,'Pi)tn;i;recursos;âp p~~ .que ..não

integrad1·.o· ele~codê medicamentos para" a assistênci~ fannacêUti.cai~ási~a; cOnfonne .
. dcmonstr'clatàbela abaixo:

Abril de 2004

1. {\.D'liscdaEquípe: .' . . . .. ' ". .•.... ..•.. . ...'
> *8 justifiéativas apresentadas apenas corroboram o fato relatado~, Mantém-se, 8ssim~ i; ;

constatlção. . , ':

Ta situação configura desvio de finalid3de nnaplicação dos recUJ"sos dcstinadosao PAB, uma
vez que os mCdicamen~osJistadosacima deveriam ter sido adquiridos com recursos da Média
Complexidade ou ~céúrsos próprios.

•'ustihcatj\'adoP~ereito:

I , I
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o gestor municipal cita a Portaria n.016, de 14 de dezembro de 2000, do Ministério da
Saúde, justificando que o elenco mínimo de medicamentos para pactuação na Atenção Básica
ê tão somente orientativo,e não exaustivo. Assim, não houve desvio de finalidade na
aquisição desses medicamento~com recursos do PAB.

Análise da Equipe:
Justificativa acatada.

Fato 12.3: Aquisição de .medicamentos sem licitação tio exercício 2003.
A Prefeitura Municipal adquire medicamentos ora comrecursos do Piso de Atenção

Básica(PAB), afacom recursos do Programa de Gestão Plena de SistemaMunicipal~ Média
CompleJÚdade. ora com recursos próprios. As aquisições realizadas com algUns fornecedores
sem licitaçãonop_eriodo de 01/0l/03 a25/11l2003 estão abaixo discriminadas:

Nome Fornecedor CGC Valor Valor a Total(R$)
.pago(R$) pagar(R$) *

Fannácia Santa Maria
Fannácia Saúde - Nordeste
Medicamento LTDA.

02927942/0001-45 52.158,57 20.434,56
02556326/0001-25 44,735,70 4.354,38

72.593,13
49.090,08

0,00 3.110,17
0,00 6.136,01

14.559,972.382,00

Total.(R$) 145.489,36

6.136,01

12.177,97

,

02156928/0001-95

01672552/0001-09
Ftirmácia Pr6·Vida

Farmácia San 'Thiago 
Suprifar P. Farmacéuticos

, Fannácia Modelo

"refere-seaos medicamentos adquíridps.eainda, não quitados.

As compras são efetuadas mediante fracionamento de despesas e o montante das
aquisições já ensejava a realizaçao de licitação na modalidade Tomada de Preços confonne
previsto no art. 23 da Lei 8.666/93. NãQ foi apresentada pesquisa de preÇ()s nem infonnados
os critérios para ~colha dos fornecedores contrariando os princípíos legais previstos no art.
3~ da referida Lei.

Ressalte-se que as aquisições de meqicamentos realizadas sem licitação, em especial
com a ~annácia·Santa Maria, ratificam denúncia fonnal apresentada por popular. Destaque·
81, também, que no exercício 2003 foram. realizados três processos licitatóriospara outras
aquisições de medicamentos e penços ( Carta Convite N° 011/2003, Carta Convite N°
02112003 e Tomada de Preços N° 002/2003) dos quais tal fQmecedornão participou de
nenhum. Além disso, a .Farmácia Santa Maria encontra-se registrada no Sistema CNPJ da
R.eceita,Federal como Ativa Não Regular (com pendência fiscal) desde 31/05/03.

Justificativa do Prefeito:
. Oge$tor municipal alegou dificuldades para licitar medicamentos dos quais não se tem

prévio conhecimento da necessidade de aquisição. Justificou também que em prol da
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Abril de 2004

segurança e saúde da população, háneceSsidade de
sé adquirir osmedicamentosde forma sUínária, Por. meio

, ,I' 11:· . ,'~1" • . _' ,i.' ,"", , 'Iit

da dispensa delicitaçao. ", l,

i , " _" '" ' ':~' <'" - '.' ,} ,1J:., :i!~
Análise tia Equipe: , ""'!

". 'i;1
", ' ,""d':1 , '''o •

/;..s,considerações. ap~esentadas pela Prefeitura,
bemdbmo o'rnoptante elas aquisições de.l11edical1'lentos
efetuadâs rio exercíciode 2003, não justificam aaquisição
demedicame~toS sem arealizaçãode proce~olicitatório.
Urriplanejã~e~to adéquadoevitaria apl"ática cio fraciona
mentode deSpesas,além de propOrc~ar,garlhode ~sca
ra,~ compra demedicaJ1lentosem grandesquantidades.
Ressalt~se queôscasoS de dispe~?S (te lic~ação devem
ate~e~,~~ disposto I)C> m;t. 2~ da leI8.~93. Dessa'for~
ma;'mantem~se'aconstataçao.· ,:' ,
U!'$"".'~_'*L},',"ii:.;r,,:;i·iL' ':"'--';"";':":'-iI:::,, ~::". ,'o " .. ,I,'.. ,~:; ;~

Fato~i12;~:Aqu.isição de medicamentosiinelegfveis e
com;preço majorado I'

i:COnstatóu-5eag~isiçõesde medicârrlentos,com re
cursOs doPAB,~e marcas, osquaisnãoeStão)revistos no
8ê~de~edicamemos pa~~iStê~cia fa~.~cêutica
Bá~'ca. __ p..Oo2003e'apresentar;n preços mais elevados
emreIaÇã~:llaós mêdieamêntos gen~riCos:': Pod~se citar
pOhéXempld~aaquisiÇãoaoS medicàry1entooBUSCOPAN,
LEUCOZEN, RIVOTRIL,VOLTAREN;ETC., os quaisestão
disc~r1jI~~dOs~~sNotàsÍfiScâis·~~·182~:183,184.185do
ProcElSSO de Pa~.!!le~to,~~. 695 de.57~:2003 no total de
R$5:812,~ (ci~C?~il.oitoeentose doze reais~tri~ta cen
~v.os):O ~edica"!len,to~OLTp'8E~.50~gi por: exemplo,
adqUl~o P()~L R$,1;4,04'(q~torze ~Ise quatropentél\fOs)
na FarmáciaSà~ta Maria, se fosse adqüiridoo'produtó ge
n~~'a pr~rriédio seria deR$?,88 (sete reaiS eoitenta
êo~o~:centavos'!L Base de Consultà'Site'W'kw.rns:gov.br)
geràndo'um~e&norniadeaté 44%~ ,:<:1
" ' '; : :':,\;, ',< t:. ', , ".'!:d~rl '; ,,::, ;': ',: ",,,.',;, ,fi· ,", ,II~ ;1",.- "",:, 1..-«

Justificativado Prefeito: "
""I: '. ". ".1, .'. . i •

...OgaStor"municipal c~aa Portaria n~::,H6,'de 14de
dezembrode 2000; do MinistériOda SaúCIê. justificando
que o!!:el~~o,~ín,il1JO_ dellmedica~~l)tos 'para ~CtuaÇão
na,Atença?Báslcae tão S()me~te onentatlvo,e naoexaus
tivd!-f'~irn;:'não tk>lj\fedesVio'de finalidade .na·aquisição
dessbs.mecticamentos' cOm" recurSOs do PAB. Salientou,
aincJéi,que'~ reSPO~bilid~a~'pelal'~Ih8 do mediremeri
toa~~ prescrit()tl P9plJlaçãoé do médico,.esclarecendo
queadiferençad7preç6dosrnedicamentosindicados no
Relatório,de:Rscalizaçãodeveu-~e à;Urgêl)Cia na aquisi
çãodo1produto, implicandonáaquisiçãci em farrriácias do

" ,:' ,,;•.• , ':'::"" ,:.,'., • ':::'i,I' ',".;'" "i',1 .1,'::;,' .' " "( ,

propnon1U~IClpIO."

Anál'ls~:~~;Equipe:
:1 " :,:: ':::: ' ~: ',!>:':' :,.', ::; : \ :, ,''':': -',"I :,.:'., ','

:\JUStificativa acatada.
13;-Prog~ht~&Ação: Modernização e adequação de
Unidade de saúde do SUS 1

, : <:,', ",:' ,': ::: ' ", ,.:--< .:, ~ ~n

'SO~stataçã() da Rscalização
F~t~~3.1': Não aplicação de recursos

'~.Prefeitura'~unicipal'de Irecê nãoefetu<>uaplica
ção financeira dosi'recursos repâssados no períOdo de

·.-18-6~02à2-2-03;cX>~rària~doodispOsto noparágrafo
111, art:20 elalnstr,tJção Nó~t~~ STN ';l~ 1,i,de,15,deja-
rei'"()de1997·.r . ......'1 ...; é

JustifiCativa do Prefeito::::~!

A Prefe~~raalegou qte ~s recursbs haViam sido
cred~ádosautomaticamenteno rnercadofiríanceiro, pelo
Banco do Brasil~rl80c8sião dos'repasses.•'

. .i··' .'. ,,·,1•. , '11·"
Análise da Equipe: ..,' . "

i·i •. ; .... '.J "'i'
Confonne extrato bancárioda conta conente especifi

ca (C/C15.~02-3.e:g.054a'-7;. Banco do Brasil)~não houVe
aplicaçãodo recurso~() períod0de.18-6-2002 a'2-2-2003.
'f:. evidência, ,;ortanto, permite mantera constatação.

c,; , ; : :, ',~I' ,:,,:,,~" , ',.,:,' :'::'H~; ):i ,',.~ )., j

Fato 13.2: Ausência de, no rnfnimo, 3 (três) propostas
válidas no convite .
; ( : ,<.~!i'L:,!:.,:··'<>,:" ,",-' ,'~,

, . O.Processo lic~atório,Carta Convite r~ 7/2003, não
obedece~ao nú~ero mínimo de3 (tr~s) propostas váli
das para aquisição do'grUpo gerador.l!~. neêessidade~de
trêspropostas válidas para a consecuÇãO das lic~aç9es
na modalidade COnv~e, advérn da DecisãoTCU N1l98195
':"Plenário (publiCa~~ro DOU'EIm 23-3~95)e dos ~córdã~
nll 513'96- 211 Cârnarae584/97~1I1CârTl8ra /os quais
consideram queape~so col1v~eeaprêsenÇa de três
propon~ntes nãoaterde.plenamente aoearátercompe
titivo, tendo emvista: que a rriodalidade C0nV~e, por 'sua '
Natureza;.poSsuI ,di~ulgaçãol!~tr~a. ~ssim;;iconforine.o
referido Tribunal: ,;. . ih;;, ....i•••••....• ' :)

"E jurisprudênCia pacífica nesta Corte de contÉlSque
a lic~ação na modalidade cony~e d~eefetivar-se com a
presençade pelo ~el)os tr~s p~opoStâs ~álidas, sobpena
de repetição do.certâm~~.l

i," " ", . ,; ; , :!',:: ': i'":[~ri .',., '~,t~:1< ':' ',~ lil

Justificativa do Prefeito:,

O gestor ~uniciPal, é~arll:lo o jurista M,arçalJusten
Filho, em seu IMo:"8omentáriOsà lei de.Uc~àções eCon
tratos A.drni~ist~t~s7, :alega5tue éincorrpatívelcoma lei '
8666/93 oentendir11ento de que o~úmeromínimodetrês
propÔstasdeveiáiSé~apurado em relaÇãoãs propostas
válidas. Em sua' justificativaio.gestor ignora, .. inclusive, a
Decisã,? TCU n~29a(~~-Í?le~rioer~Córdãós n~ 513196
- 2ll Camara e 587/97,...; 1l1 Camara, ['citados neste ponto
do Relatorio deRsealiZação.' .
Análise da Equipe: ..

Ao citar o renomado jurista, a'Prefeitura corrobora
<> relatado pela EquipadeFiséalização, posto que Marçal
Justen Rlho ressalta que a "Administração Pública!deve
justificar,porescr~o, a ocorrêricia~ de homologação de
certame na modalidade Convite sem a existência de três
propostasdépreçosválidas.'É1nessêparticularqueaPO!1ta
oconteúdo daconStatação: não há justificativas poreseiíto
e tampouco repetição dos processos. A alusão ao artigo
48,§ 311, da Lei 8.666193. feita pela Prefeitura, é inóê:ua,
umavez que o dispo~itivo trata de s~uaçãoexcepcional
quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as

I ,
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propostas forem desclassificadas. Assim sf;n(:lo, mantérn
sea constatação.

Fato 13.3: Equipamel1to não instalado e sem élces5Ó
rios e termo dágarantia

O equipamento foi adquirido em 17/05/Q3 (confor
rne NF nQ 165250 emitida em 17/05/03) e entregue~rn

28/05/03, conforme atesto de recebimento aposto na referi
da nota. Emvisita ".in loco"verificou-seque o equipam~nto

ajnda não foiin$talado. O item 3.2 do Termo de Contrato
de fomecimel)to prevê urna garantia defundOflélrnento
por um perfodode 12 (doze meses) a p~rtirda datada
entrega do bem. Portanto. há. umaperda da garantia 90
equipamento em 06 (seis mesEls) {,) que poderá,acarretar
prejuízosfilturos para a administração. ,••,' •• .•''. '•••••••.,', ••.,

Alérn disso, conlormeinfomlações da adlninistrayão
do Hospital, não foram entreguesostElrmosd~ 9a.r~mtia
e os aces$Órios - conjuntos de. manuais técnicQsH os
segmentos elásticosern graminato (fazligaç~o do.1anque
de óleo ao gerador), apesarde atesto do recebimento l1a
Nota Fiscal.

Justificativa do Prefeito:

A Prefeitura Municipal alegou que ern relação·aos
termos de garantia do equipame~lto ernanuais.de Operfl
ção, a não instalaçã.o do equípalT1entqnão prejudica.~. sua
garantia, porque esse prm;ocom?ça avigOrfolrap<Ss.a En
trega Técnica, caracterizada pela vistoriaeC91<?~çª() do
equipamento em funcionamentoporpart~ dpf§ll:>ricame..•
pesse modo, adernara da instalação objetivou aprj3ser-
vação do. equipamE1nto. .

Análise da Equipe:

Justificativa aCt'Sl.tada.

Fato 13.4: Ausência de Projeto básico> p<;iraaquisi
ção

Não. se.verificou, no Processo Licitatório, Projeto
l3á$,ico quecomprovasse a adequação doequiparnento
adquirido com a real necessidade do Hospita!ry1ul1icipal
em termos de potência, capacidade de g~ra~o ç.J(3~nE;1r-

giaetc. .. .. ...• . .. ..•• •.. ......<
Equipamento: Gerador de 55/50 t<yA(iQterrniteme·

continuo) IatordepotênciaO,8 220/08, 220/127.jJ9HZ,qua
'!ro Gilinclro em linha, 1800 rpm, 67cv em em~rgênciaetc.

Justificatiya do Prefeito: .. •. ..

.. A prefeitura Municipal alegou que foi apresentado
projeto técnico paraaqui$içãodo 0rupo~e~Eldorao Mi
nistério da Saúde, na açasiãoerrtque s(3pleiteavélrnos
rec~rsos. Alegou, ainda, que fOídmsQmada~a~.potências
elétricas instaladasno Hospital M~nicipalnos setoresde
urg~ncia e emergência, p\1rase pro.ceôer,ao dirnensiona
mento do equipamento.

Anªlise da E'iliipe:

! A Equipe de Fiscaliz~ção ná)questiona, neste p()n
to, 91. justificativapara aquisição doGrupoperador I)ari;l o

H<;>spital Municipal. Ofato constatado consistiu na ausên
cia dE! um projeto técnico que servisse de parâmetro para
a seleção das especificações técnicas do equipamento a
seradquirido. Tal projeto não foi apresentado à Equipe de
Fiscalização, sendo mantida, portanto, a constatação,

1.4 - Programa/Ação: Incentivo financeiro a municípios
habilitados à parte variável do Piso de Atenção Básica
7.PAB, para a Saúde da Família

Constatação da FiscaliZação

Fato 14.1: Falhas na execução do Programa
. Em entrevistas realizadas, po.ramostragem, com 20

(\finte) famílias no Bairro Novo Horizonte, local de atuação
da equipe de saúde da famnia, constatou-se:

â) Desconhecimento pela maioria dos entrevistados
da existênciade odontólogo no Posto de Saúde da Famí
lia. Quatro pessoas declararamquetêm conhecimento da
existênciade dentista, mas informaram que o atendimento
l~rnita-se a aplicação de flúor eorientações quanto a saúde
bucal realizado num veículoapropriado para oatendimento.
Ernvis;ita ao posto de saúde verificou-se que o consultório
ocjontológico de fato não está em funcionamento.

. b} Pelo meros 5 (cinco) entrevistados declararam
gescônhecer as reuniões em grupo para orientação so
bre hipertensão, diabetes, gestantes, idosos etc. Outros
d€)Clararamtambémque nas visitas dosAgentes Comu
nitáriosde Saúde não'são abordados temas CQmo: ações
.~ducativas sobre método de planejamento familiar, educa
ção nutricional, orientações sobre a prevenção de doen
çÇ\s endêmicas, estimulação da participação comunitária
para ações que visem a melhqria da qualidade de vida da
comunicjade, entre o.utras previstas no item 8.14 (das atri
buiçõesbásica dos Agentes'Comunitários de Saúde) que
co.mpõe o Anexo 1 das Normas e Diretrizes do Programa
de Agentes Comunitários de Saúde-PAeS aprovada pela
Portariado Ministério da Saúde nº 1886/GM de 18de de
%erTlbro de 1997. Afirmaram também que, muitfls vezes,
aS visitas. limitam-se à marcação de consultas médicas
para o Posto de Saúde Local.
Justificativa do Prefeito:

..0gestor municipal justificou que o serviço de odon
tologia é financiado exclusivamente com recursos munici
pais, apresE#l1tando planilhas com as atividades odontoló
giC8.s realizadasno período de julho anovembro de 2003.
q gestorencaminhou àCGUlBA planilhas contendo os
dEldos cOl1sqlidados da atuação dos.Agentes.Comunitá
riesde paúde, obtidos através do SIAB, comoint~ito de
demonstrar o perfil orientador desses profissionai$.
Análise da Equipe:

Emrazão de o serviço odontológico do Posto de
Saúde ela FamOia ser custeado.com recursos municipais,
considéra-se procedente a justificativa apresentada pela
Prefeitura Municipal. Entretanto, no que .diz respeito.ao
qesc:'Onhecimentodas reuniões em grupo sobrehiperten
são, diabetes, gestantes etc., por 25% dos entrevistados,
bem como ausência de orientaçõ€)S básicas desaúde por



Eril~rlt~visfas l'ealizadas,~Om.os07(setelAgentes
ComunMriÔsdeSSúde(ACS), Constatou-se: . '
·::,a){\l9urnasár~stêTaume~do co~siderav,elrnen

te onúrnerodefa.rnR'asnao acompanhadãs pelos agen
tespOisJultrapássâm o nÚmero dê,1~O famniasprevistas
para'cada profissiO:nal,.gerà~o grallde inSatisfaÇão~os
rnOrado,res. Emurnáfazenda próxirrio à RuaUmbuzeiro,
por,exe&!pIo;1la cerca de 20 fâmnias carentes que não
sã6ate~idãspelo PSF. .'"I':: ,. c •. "

.ib):tOsACS if,lfo~.'!!aIâTqu~necessitamde ~te
rialde ápoio:lrparaêf~sel'lVo"?.~~'~elhor,seus trabalhOs a
exemplo delápis~ca~etas'cadeTos, pr,anchetas, farda,
bonej'etc: il '; .'~~t.. : 1.' '

J'c)OsACSinf0rmararn quemu~ospopulares, que
nãôfazern~rte das rctrnRias"cadastradaspelo PSFe, por
isso nãoSãoatendidos'no pÓstdmédico local, quando se
dirige~ ao Hosp~al ea~Ce~tl'() desa~e. ~ul1iciPaI têm

, dificulda.dede ~rcação deoónsultapols os atendentes
destas unidãdes de saúde àlegarn que no bairro há um
post0do'PSF: .' " ,::r'I"

Justificativado Prefeito:' ,i:

",' ',' ::',),::::·':','i<:·::~:<: ,I':,: i<, :, ., '1'(/" ',~-".' .. ,': .~_~. ", .
, ",,0 gestoralegou queaárea descrita doage~tecomu-

nitárovemsofre!'ld0constantes rnodificaçães'eQ"l face do
slir9irn~nto de~~s farilniai l1aregião, sejape~~ubst~ui
ção.dasfamniasjáaldãstradãs 110prog~a na lóca6dade
ou pelaadêsãode~s farnmas~t-aernais, a C<?!'8trução
denova~'unidãdes'pl'O\loca'oaurnentO de farnlhas aten
did8s;'i~lrnpliCandosobrecarga .~lagentescOrnun~ários
ou mesmoonão atendimento da demaflda'existente. Em
relaÇão!:âo~t~~al~eâP9io;f9i~~~eti?ta'à,CGUIBA có
pia~e solicit~çãd'i,~rrate~I,~c~~~t~ndo og~~o~q~e

, esses n~Ierlaissao adqurndos corn recursos mUniCipaiS.
O gestormU~icipaljuStificou, ainda; qUe os prófiSsionais
que at~trhlÓ HosP~alé nosCentrosde saúde vêm Sen-
dO orientâCiOS <, IaOO6rdênaçãô'd6PSF. '

~ -::,.::H:;:';.,:-,j,;,:I:':":,::.:,: :'-:',j:~,j'::--:,"\' )'J,'." ,';r ",::t: " . ..;_

Análise~aEqui~: ." < ..•• . . .' ...'. ."

A Equi~' dê•Fiscâlização entende que o fato de o
nlateri~ld~.aPoio !Jàrausock>s Age~tes CorJlunnã~ios de
Saúdéseremoriündós:de recurJosmunicipais, nãoafasta
acoristatá~oreratad~peloS próp~~gentes;: 'ndeperi
denté~nte·c.ta'9rigem cfoS recursoS"Jn~nicipal ou federal,
estes~rc>fjssio~aistêmde ràceber,as'oondições adequa
daspafci()pl~íp. deSe~péllho de seu trabalho. Qua~to
às dificlJldãdesde marcação de.consultas pelas famnlas
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Análise da Equipe:

No que dez respeito às instalações do Almoxari
fado da: Farmácia Básica,.considera-se improcedente a
justificativa apresentada. pela Prefeitura, mantendo-se
a constatação.

Justificativa do Prefeito:

Fato I.b e c
A prefeitura justificou que a emissão de receitas

médicas sem identificação do médico e ilegíveis são
uma exceção, não caracterizando prática rotineira.
Destacou,.ainda, que os médicos lotados nas unida
des de saúde são orientados a indicar medicamentos
constantes na Farmácia Básica.

Análise da Equipe:

As Justificativas apresentadas pela Prefeitura
apenas corroboram os fatos relatados. Mantém-se,
portanto, a constatação.

17.·. ProgramalAção:Aquisição de Unidade Móvel
de Saúde

Constatação.da Fiscalização:

f5sto 17.1: Fuga de modalidade mais complexa de
licuta,ção

Em execução ao Convênio 0469/01 , celebrado em
18/10/2001, a Prefeitura Municipal adquiriu um veículo
Qhevrolet Pick-Up SIO 2.4 a gasolina, 2 lugares, .acjap
t~dq para ambulância para servir ao Hospital Municipal
Joseafa Ismael Sobral. o veículo foi apquirido em 7-2
2002 junto à ConcessionáriaTopvel, localizada em,lre
cê,ao custo de R$43.100,OO, dosqu~is R$20;OOO,OQ
oriundos do FundoNacional de Saúde-FNS, COnce
cJente dos recursos federais, .e R$2~.. 100,00 aplica
dos a título de contrapartidamunicipal. A aqyisição
foi realizada por meio de Inexigibilidade de UcitÇl.çãpl.
q qLle, à luz da Lei de Licitações e Cç>ntratos, ·consti
tuiu-se em procedimento irregular.
',.' .... O Parecer emitido p~la Comissão ele Iicita

'ç;€lO, em 1-2-2002, invpca os artigo~ 20 e 25. pa Leai
t3.6~6/93, justificando que a administração poderá
ixal~r-se da marca COTO .forma de kJentificaçãqelo
);\fbJrto que escolheu'desde que taLescolhatenha
!?iq.? baseada emcaracte~ísticaspertinentes ao
,,!?r~prioobjeto.'No entan~o,oart. 25. da referida Lei
i!'lellca expressamente que.é inexigível a licitação
para a aquisição de materiais, equipamentos ou gê·
neros que só possamsêr tqrnecidOs por produtor,
empresa ou representante comen:::ial exclusivo, ve·
?aejaa preferência demEirCp..Apenasemsituações
~xcepcionais é admissí\(ElI~ quando tecnicamente
iystificável, aindicaçãode.rnarca oU'de característi
ca~e especificações e~clu~ivl3.s (ver§ 5ºdo. art. 7º).
8rssalvadaessa sitya,ç,ão!a indicF'ção de mflrca

'fl~~~fidcaaJ:~~~~~~:ib~i;:~~c;l~~3~i6~â~~j~.~~t
tPa situações em que é impossíyela comp~tição,

o confronto, de propostas, o que não corresponde,
evidentemente, à situação verificada para a aqui
sição de uma ambulância. Em face da existência,
no mercado nacional, de outros fabricantes de ve
ículos com características técnicas similares ao
utilitário adquirido pela Prefeitura Municipal e que
podem, inclusive, ser convertidos em ambulância,
não se justifica a contratação sem prévio proces
so licitatório.

Justificativa do Prefeito:

O gestor municipal alegou que as razões para a não
realização de licitaçãoforam as características necessárias
para a aplicação do veículo, facilidade de assistência
técnicano município e economicidade. Justificou que
outras marcas consideradas similares não têm assis
tênciatéCnica no município, o que implicaria prejuízo
para a administração municipal em razão de maiores
dispêndios financeiros com manutenção.

Análise da Equipe:

As alegações apresentadas pela Prefeitura não
justificam a inexigibilidade de licitação relatada neste
ponto do RelatóriodeFiscalização. Aindaqueo veículo
escolhido seja o maisvantajoso para a administração
municipal em termos de características mecânicas, fa
cilidadede, assistênciatêcnica, eco.nomicidade, etc., tal
fato não exclui a obrigatoriedade de se realizarprocesso
Iicitatório, umavez que existem concessioóárias que
comercializam o mesmo modelo e marca de veículo
em outras cidades. Deste modo,' a administração
municipal poderia direcionar as características do
veículo a ser I.icitado para o modelo ,em questão,
justiticando devidamente as razões' dÓ direciona
mentoeconvídandooutras concessionárias, a fim
de se conseguir Uma diversidade ele propostas,
selecionando-se a mais vantajosa. Emface do ex
posto,. mantêm-se a constatação.

Fato 17.2: Ausência de, no mínimo, 3 (três) pro
postas válidas no conv,ite

Em execuçãoa() Convênio 682101, celebrado em
10-12-2001, a Prefeitura Municipal realizou a licitação
Convite nº 25/02 tendo como objeto a aquisição de ve
ículoparatransforrnação~m UTI móvel. Apenas duas
empresas apresentarampropostas válidas: a Setim Ve
ículos, localizada emBetim-MG, vencedora do certame
com a proposta de R855.000,00,e a concessionária
TecarMinasAutomóy~ise ServiçosUda, lOcalizada em
Belo .t!0rizonte-MG,C()ma proposta de R857.250,00.
Não se cumpriu, por:tllnto, a exigência do n~meromí
nimo ,de três propostas válidas" emdesc,ontormidade
com é;l; Decisão TqYNº98/95 •• \ pl~nário(publicada

no DOU de 23-3-95) .~ AcórdãosirQsp131~Ã - 2ª Câ
mara(il5.84197 . 1ªRâmara,os9ufli~consj~eramque
apenas o convite e aiprese.nçacjetrês '
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proponentes não atende plenamente ao caráter competitivo,
Con"ite, por sua nattlreza,possui'diwlgaçã(). restri~a;

." ~::;'

Justi.ficativ~df)Prercit():< <. '. . ". ..' ". ..' ....•. •.. . '.' '/'~
O gêstoi TunicipaJ, citandodiurista ~arçal JustenFilho'~tn. seü lh~o "Co!1l~tários~'

Urde.HcitaçõeSe~o~}mt?S.t-dmini~t;ativ~s": alegn~ue é inC().mpatí~elc:óm a.•Êei -86~6(9.~;:
oentcndtmentode .• que 0.,npnt~ro .mintm0'de tt,"espropostas d~erâ ser.·apurado c:J11 relaçao' as.:
propostas v,~jdas.ElllsuaUúStjficati~a OgestOT igt1ora,..;incJusi~~; a DccisàoTeV/.J.098/9?..·
Jllenfu:ioetcó~~ãos·,n.oS13/96"-2· Câmara e 587/93- l·Cãmara,'citadosnestepo~to,do
Relatório deFiscalização.<' : .. ',.....:;

I·,,:·'

:,:{'

AoálisedaEquipe:-:.,:
.f}.ocitar o.renomado jurista, a Prefeitura. con",alidao ~el.atado pela Equipe-de,

. Fiscalizáção, postoque~arça) Justen filho ressalta que a u*dI1liI1istra~ão Pública de~~'
jllstificar~. po~; escrito, a ocorrência" de homologa,ção •. de c~ame1}a ~odalid~d~€onvite semia
existência dc;trêspr:opostasdepreços. ~álidas.. E nesse particulàr. q\l~ aponta·' o .•conteúdo'd~
constatação:nãoháJustificati~. por esCrito e tampouco repetiçã~dos processos. ~alusão:aô,.
artig()48,§3°.,da~ci 8.666~93,feitapela Prefeit\1r~ é inócua, umav,ezq~e? disPÓsiti~0trata.

de situação•excepcional. quàndo··.todos os licitantes forem inabilitados· ou .todas ·as .propostaS'
forem desclassificadas. AlIl'Sim sendo, mantém-se aconstataçâo. .~. ','

J8'.-Programa!~ção: !~odernizaçàoe adequação da rede de serviços doSislcma llnicO:iJé
Saude - REFORSUS . ;!

('..onstataçãoda. FiscalizaÇão: '.
Fato 18.1:ni,:~rgêDciaentre·boletimd~ medição e realidade .' .... . ...•.. •.... '. .x. <,.'

. Constatou-se que o X boletim da última medição, deyidamenteassinadopelos
engenheiros responsáveis pelo acompanhamento e fiscalizaçãoâas obras,não espelha': ;;a
realidade encontrada &~jn Joco" nos itens amoStrado por esta fiscalização, a saber:

'00 d 30/081.99" 04/02/00e IÇ: o ma DI ; -pcn o e a . . . .'.

Item Descrição
I

QuantitatÍ':o .'. k Valorto.talmedido " lte

;i';:
I (R$)

8.3 Segurança contra incêndio ] - verba , 8.016,45·'
11.2 Pisocerârnico 30X30 256,3Om2 7.653.12
11.3 Piso \iniJico c/regularização de 267.80m2 4.670,43

base ." I. "'"
~,-. . .. ......

11.4 Piso \~ni1ico sl,reguiarização de 310.60 m2 3.438.34
base .. ..'

12.3 Rodapé vjni)ico .' 2.781,09
475,4Om2 . ' .

M d· ifi I • 0889

I 'I
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Pode..se Citar, por exernplo, ,a parte ~xterna da hospital (varanda), onde estava previsto
('A)locação de cerâmica 30X3Qcm ~•. nCIlhumamç>dificaçãofoi detectada. A pane interna do
Hospital, próximo à varanda, que eo1l1pr~endeJa1111ácia, recepção, triagem, consultórios, etc.,
estava previsto a substituição do piso c~ü~tente ppfvinilioo .e observou..se pisocerâmico qlle
aparentava-se muito desgastado, como~en7p.h~ serviç-o tiv~se sido executado.

Em outros setores do Hospital,c0tn0 • pedia.tria, ·enfennaria, e o setor de
emergência(anexo ao hospital) estavam previ~to.tl colocação de piso vinílico pavitlex e. no
entanto, observou-se a aplicação de piso de alta rcsistência,o qual não estava previsto no
edital e não constou no boletim de medição fi[lal.
Justificativa da Prefeitura:

,A Pn:leitura justificou, apresentando Relatório de Supervisão do REFORSUS 05/]999
deOl/091l999. que as obrasdcsegur~nçac(lnrr~ incêndio foram pennutadas pela execução de
outros serviços. Da mesma forrn~ houve pcrmutado scrviço de troca do piso da varanda
externa pela instalação de piso de~l(arcsistcllcia nas enfennarias e circulação, confonne
Relatório de Supervisão do REFORSUS07/200Q de: 12/01/2000, remetido àCGU/BA.

Análise da Equipe:
Justificativa acatada.

Fato 19.1:Superfaturameoto de preços
Dentroda amostragem de 51 itenstxatl}ínados pela equipe de fiscalização, constatou..

se que os preços praticados na aquisiç~o deaJ~ns equipamentos estavam acima do preço de
mercado. confonne se segue: . .

Licitação: Local Shopping 027/1999 {Il1~npr preço global}
Abertura: 19/08/1999 Homologação 1110SIl999
fornecedor: Umpromed Comércio e RepresClllações Ltda.
Oata de emissão da Nota Fiscal: 09!06!20üO

IDESCRiÇÃO DO EQUIPAMENTO
ENTREGUE

N~ó

NOTA
F1SCAl

VALOR
FATURA
DO {R$}

VALORDE %

l\'tERCADO VARIA
(RS) CÃO

Desfibrilador marca EMAlmod. [)X~10 e
MonitQrCardíaco marca aiAI rnod.RX"10000374 1g,738,30· 6.850,00 173.6

r:E:":"·le-t-ro.....qa.,-.r-:-dl~'ô--g~.lra~.·7fo--n-la-r-ca-E.....C-::-A-f..~~IX=-'--m....d,..,.:d--.•,--,E--Ç-G-b-~r-.O,....,.....OO·3 74 -+---=--8-.]-9":"8.-00-·-+----3-.4-7-0.'-00.....,...---)3-6.....,3':"1
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0037

DESCRlÇÃODOEQUIPMiENfO "
ENTREGUE

• *'Obs:0s'dois equipamentos~tãodescritos como um único item na NotaFiscaI~'ci;fil\':a
descrição. ';~esfi~Ijlado~ e~onitor'f aocuS!0 ,~mtário d~~~r18'738,30.!tpesqui~~1'>~~e
rnercadomdlca ossegumtespreços para os equipamentos (ia mc1uso ocusto'defretep!U"a
entrega do produto na dd~de d~IrecêlB.f1): . ..' . ." ' '. '.. ...'. ,,:,

: ~~~:~~~=~~~~10::::::::::::::::::i-t~:
, .,.,' ,,: .". '.". .!:::;Jf!,~ ' . .:, .,. ' " 1

Licitação: LOcal Shopping034~OOO (menor preço global). "..
fbertu~::16~11~OOO.. . Homologação e Adjuducação:23~l1l2000
Romecedor:' Mea -SystemLtda, , '•

.Data de emissão daNota Fiscal: 131,03a001,

. Abril de 2004 '

3.275,004.319,00

N.O
NO:fA
:FISC!L

Impressora"Fiscalmarca Bematech,'modelo
MP20MI:
Nobreak 2.0KVAmareaSMS. modelo· " 4940

iDESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
" .... '. . '. ". "

,ENTREGUE ;

Servidor de Rede marca Hewlett Packard.
p~ocessador comcachede256Kb. clock de
1GHZ,128MBmemória SD~, expansível
até768MB modelo NetServere-200 com 02 494()
HD·sde~18.2 GBSeSlUItra2 ?200RPM.
Unidade"rde Fita DAT SCSI com capacidade de.
12124Cui,CDROM.52x

Licitação: LocaJShopping 029~OO] (menor pteçogtobal)
~bertura: 03~09{2001 . '. Honiblogação e -<\djudicação: 13/Q9~~q01,
Fornecedor: PRODUS Infonnâtica ;" ,I, ,".

Data de emissão da Nota Fiscal: 2U12l2001... '~ '

: --~., .~ ',' ',- , '. ,-

" ',..', ~ ''r .'-: -;. ,



13778 Quinta-feira 1º DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2004

IMSS2000 31,9
tMonitor SVGA ColoeIS" HP 4940 598,00 440,00 36,0

Para tooas as análises de· preço, os valores de mercad9 têm como referência o mês de
dezembro/2003, já estando inclusos impostos e custo de frete para entrega na cidade de
IrecêIBA.
Com relação ao servidor de rede, como o modelos comprado já saiu de linha, tomou·se como
parâmetro de comparação valores de mercado do modelo que sucedeu o modelo adquirido.
Assim sendo, tem-se a seguinte descrição:
.. Servidor marca Hewlett Packard, modelo HP TC2120 2.66GHZl335874-201, processador
com cache de 512Kb, clock de 2.66 GHZ, 256MB de memóriaRAM expanslvelaté 4GB, CD
ROM48x, monitor SVGA 15", Fita DAT 24GB interna R$7.58S,OO

Justificativa do Prefeito:
Em sua justificativa, o gestor municipal alega que todo o processo de aquisição dos

equipamentos vinculou-se aos pareceres técnicos e autorizaçõespor parte do corpo técnico do
REFORSUS. Salientou, ainda, que os equipamentos adquiridos são importados~ sujeitos às
variações cambiais do dólar frente ao real. Assim sendo, a pesquisa de preços efetuada pela
equipe de Fiscalização deveria levar em conta os preços praticados à época da aquisição.
Acrescent~ ainqa, o.gestor que nenhum equipamento fora adquirido sem antes ter sido obtida
.a autorização do REFORSUS,que após a .realização da licitação analisava especificações
técnicas e preços, autorizando ti repasse para aquisição dos equipamentos já para a empresa
vencedora do certame licitatório. .

Análise da Equipe:
A pesquisa de mercado efetuada-pela Equipe· de Fiscalização considerou as

similaridades técnicas dos equipamentos adquiridos pela Prefeitura Municipal. Considerando
se as variações cambiais e a inflação acumulada desde a época de aquisição, a tendência seria
de que os preçOs de mercado. fossem maiqres do que os. preços dos equipamentos adquiridos.
No entanto tal. fato. não ocorreu, corno comprovam as consideráveis diferenças· percentuais
verificadas neste ponto do Rela.tóriQ de. Fiscalização. Quanto à aprovação dos preços pelo
REFORSUS. esta entidade não tem o poder de vincular o entendimento da CGU.. Assim,
considera-serejcitada a justificatÍYa apresentada.

Fato 19.2: Bens não localizados
Durante ainspeção "in loco". não foram localizados 03 HUB's de 08 portas tipo Rj-45

adquiridos ao custo unitário de RS329,OO. A administração do Hospital Municipal não se
pronunciou a respeito da localização destes equipamentos.

Justificativa do Prefeito:
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AultirTIl:l Ca~a ~e"ersal, en;!itida p~Ia C~I~ e~
26112102, ádiouofimdo CoFltratopara 31~12103l~: ....•

· .' Asalegaçõésiap~esentadas peia P~ef~itura aó
· longo,desses. cincq. ~~bs .derr'0~st~I:I~; "p~ló"rreFl~s,
gravesfalhas~o ptPJeto, pla~eJa,!,e~.~o ege~eFlcla-

· mento da obra!!Senão~ejarJl0s:o:'Plahode:t:rabalho

confeccionadopeloExeêutivo~uniCipaldestacilva, já
em199B, emsuas justificativas; que o "sisterna aaota
doá de fácilexecuçãoeefietênciagara~tidaj~:';o'local
da obra 'e suas características:deveriâmserde amplo

,. _ ' , ':- , "" .' ';:i ' ",,' '" ::", , " ' ~: ' ':!:' , lo,,"i.' li!,,:" -" li

conhecirJlento pela ..P~éfeitura~ ·u~a)v~z!qu~,se trata
dezonaurbana,densarJlente povoada e. urba~izada,
e explicitados: FlO Projeto Básico;'lelabo!ildo pelo en
genheiro civil~~â~~:Luis Ca~,alhôSan,tôs, CR~·BA
25.621 (ART 0000025621~00ô006). )',i .. ! .•

Justificati"adoPrefeito:.,"
O Gestoraereditanãó haverfalhas,na elaboraçãO

do Plano deTrab~Ihôe?que o~1s~l?'iços!~estao sbndo
.satisfatoriameryteco~c1UídOS~;~ 'J' . ,

Análise da Equipe: ".'. '.'; ....' ..... I

As justificativas' são improcedentes, mantém~se
>, , • ,.: ,~,;: "-i,t> '" 0_. -i'r!~ w' ; ,~.' , , :: .:',:.;".
assim a constatação.>':." .' <I;.. .••.. ..•.•.. .

~'; ;" ;.,-':"': - ~": ')'~',-: j': ,:; :,.- '-':'" 1

Fato 21.2: Objetiv~de obra não atingid()i;'L .. ;
·Em visitaad':Io~1dasobras,verificou~se!que
decorridos quatro ~nos d<?inicio'dos ~é~iços não há
benefícios conc'ret?~à população, umãlvezqUe os
esgotos continuárnacorre~acéu abert()i;rfhá,~etor!1o
do fluxo nascasélsi[erriqueforalTl feitéls'!igaçõesdorryi
ciliares, acarretando:IT!aÚ cheirô no.ambiente; 'n'lui{os
moradores nãof~rélrtlconterT1plados côm ligações; há
.indícios de entupi'meifito .das·caixas coletoras e, con
siderando que a,E.st~Ção' d~Trata":lentonão'foi' con
cluída, não há trata"mento do: esgoto.' 11

'f!: ','o' 'iWI~'!:,,, :I;:'~~" ,,',' ,; !,:~,,'

Justificativa do' Pr~f(dto:' ,
O Gestor iniormaqueforamfeit~stodasas liga

ções domiciliares p~~vistas,quej'é pr~visível.o entupi
mento das caixascol~toraseqJe a'eslaçãode:trata-
mento foi conclUída:"'; .. " .,.

Análise da Equíp'e~: '. ." .'. .'
As alegações'da:P~efeitura corrobOram o fato já

relatado sobre as falhas no projeto..Não há:comoconsi
derara efetividade das obras:ullla vez que 'a contenÇão
do fluxo do esgotoe'o seu~r~~~o tratar:r!e~tó n~oestão
sendo feitos. Mantém-se, aSSim, a constataçao.

Fato 21.3: Atra~~s:háêx~c~~~o e~~sência de im
putação de penalidade ,

Para a execução das obrasfoi c0rltratada inicial-
·mente aempresaJ0TAG~ Engenharia;lComél'cio e
Incorporações Ltda., CNPJ14.828.958/0001 ~8Ô, ad
judicada apartir daT0n'ladade Preços.Nll 01/98l cujo
objeto abrangente tambémh,eJÍJía' os serviços do pre-

Abril de 2004

Constatoll~sea inexistência das'atas de discus
sãodoprográrTlané>Cõnselho:Mu~icip~I de Saúde. Foi
verificad~ qüelas~:ê:ltrib~ições.doConselho Municipal
de}Saúde previstas~oarLti;,da.·Portariado·'Ministé
rio'rda Sâudén,r1.92Ó/OM,d~ 22l10i2002, quanto ao
coRt~olescx:i~I~dR.p~~gra~ma .~ã~,\~~~ão .se~do efetu
adás, '. urna ~e~' que naoconstarTl ,nas.~tasdo CMS,
~o~ exe~íei?~:~e20b~208~,~uãiSque~'deliberações
quanto ao refendoprograma; . .
<' ·I!i'·:, .;i"· ,1""", .'11, 'ri",.";'!;

Ju~ificati~~,.dogr~~eito:J' . .t. ,
';' ...•. 9g~~Jo~!.~u~icipal~Iegou. que~ã~'~ '~esua

r,espo~sablhdade, ~,lcLJ~P~!rne~to da~ at~!bulçoes do
Co~sel~opo~,'p~~~,d~lse;;;us.,")erT:'b~os.esta~do s~a
ob~gaçaoa,ds~r"lta'ê:lC:~laçao.do n,:teslJlo e nomeaçao
de',se~sc~~selheir()s;;;: '

Análise da:!Equlp~: '" ... :,. ..' '.."'., ""'.' . '
~Equipede Fiscalização reconhece quénão se

podei'mputa~:l:loge~t()r rTIunicipal a responsabilidade
poresià'fami~, urTlài\(ãi;que o. Conselho f.1unicipal
del;Saúdeéril:u~~~teautô~o~,cuja ati~idá'des não
estãosujeitas!aintervenções'por parte do.executivo

, OI' ''''~ :: ':, ;" ;" <.' '," 'II'II~I ' '.' '111,',n~i, 1.::" '. ' ,,;', ,,', < 'lil , ,. ' , •• • -"

rnunlclpaL.Dessa'!ifoqI1a,· acatamos· as· JustifIcatIvas
a'pr.êseFltadas;i :.' '~If .··.il~/> .', •

li ", ~ .1 hl .

MINISl\~RIO DAS CIDADES
.•.. ···"" .• •·.... ',,1" .•..•... .... i

21 ~. prograirialAçã~; Implantação de Serviços éfe
Saneamento Blsico ~PASS

'..Constataçãoda FiScalização:

Fato 21.tFalhasem Projeto Básico e nojGeren
ciamentodaObra' '

: OreferidôCoFltFclÍodErRepasse foi assinado em
30/1219S,C0nl vigênciainiciat· para '30/06(99.. Diante
de :solicitaçõês,;~ecôr~eFltespor,pa':fe C/a fPrefeitura,
o instrumento vem tendo asUél vigência prorrogada

ri'!' ",,"'.",11.'11" .,." ,.,. ""'.'
constantemente (novéivezes) e sem profunda análise
pefáCAlxA."i'li"fL:. .' "

Ogestoljmunicipal informouque estão sendo to
rnadas as proViaênciasca6ívei~ para instalação de uma .

.•Comissãoe~~cial para'apÜra~ as. ~esponsabilidades,
aoitempo•qu~ está sendo providenciada' a reposição

';-. __ ~~::!~- _ ~ '. __ ,,',,~, - , ,~, ',~il ,-,~ ,':!

doseqUlpa~entos; ';
. ". . "."" .. ';', ,."~ , ,

':/málisedaIEquipe:., '. .,i ,""
',.", '·'As justificativas apr,esentadasapenas cOrroboram
Óf~to~~~latado. ~~~t~~tse, ;·~ssiw,acorstatãção. .
20':' Programa/Ação: Assistênciá financeira a famOla
;visando à complementação da renda para melhoria
da nutrição - Bolsa Alimentação

Constatação da Fiscalização:

F~to20.1: Conselho comfuncionámento insipien
te
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sente Contrato. Ocorre que a referida empresa declinou
do serviço, em OB/10/99, e sugeriu a sub-rogaçãodq
contrato, o que foi feito pela Prefeitura em .15/;0/99corn
a contratação daernpresa SAQUARESMA Construçãp
Civil Ltda., iniciando os serviços em 03/11/99.

A SAQUARESMA,ao alegar atrasos nospagª
mentose dificuldades encontradas na aberturfót dasya..
las para implantação das redes de esgoto,cjesisteçia
execução do restante do objeto em 29/10/02. Diqnte elo
fato, a Prefeitura, por meio do Convite 15/03,c9ntratél
a AND Engenharia em 30/05/03 para a finaliza.çãodos
servi.çosrestantes, os quais somam R$100.0$6,12.

Inicialmente, é importante destacar que Dão fo
ram 'apresentadas justificativas convinceht~pélra.o
declínio das empresas JOTAGÊ e SAQUARl::.~lv1~,
uma vez que antes da assinatura do'contrqtotod<3s
as empresas assinaram termo de visitação dol9pare
concordaram com o teor das especificaçõest~(;nicas
€Ido contrato. Frise-se também, quetampo4coa~l;e:
feitura evidenciou a tomada de providência.:';9lJanto~
punições cabíveis nos casos. '. ..··.(i·i

Há que se registrar, ainda, o fato de o q9~vitenQ

15/03 ter sido homologadoGom a presenç:â ~13aB13n~s
duas propostas válidas de preços, semjustificªtjV~$ ryo
processo, contrariando o entendimento advi9d9 clape
cisãoTCU Nº 98/95 - Plenário (publicadano\q8Uern
23/03/95) e dos Acórdãos nºs 513/96 - 2~H~mf;1r~e
584/97 - 1ª Câmara, os quais considerarnquyê\Pf2;n<:t$
oconvite e a presença de três proponentesn~9iat~n'~e

plenamente ao caráter competitivo, tendo(;rn yift~etH~
amodalidade Convite, porsua natureza, PO$~~!~ivul
gação restrita.Assim, Gonformeo referido Tri~uDa!:"r
jurisprudência pacífica nesta Corte de. Coi1t~S9\J~~
licitação na modalidade convite deve efetivat"':sf7~~m
apresença de pelo menos três propostasyáliqa~,;:>olJ
pena de repetição do certame'~. . ".'

, !

Justificativa do Prefeito: '.. .'. ..' .
O Gestor confirma os~ato$ constatad()~e.qu?

solicitou as "providências para reparaçãoqe eventVai~

danos quepossa ter sofrido °município emrfzãoda
subrogação e da desistência da execução da ~bra."

Análise da Equipe: • < ...>
APrefeitura não comprovou tertornado proyidên

ciaápara as punições cabíveis às empresasqe~ist~nt~s

e não justificou a homolog~9ãodo CotJ~ite 1q/03 cpm
apenas duas propostas váligas. Mantém-$6, portaflto,
a: constatação.

~2,T Programa/Ação: Melhoria c.tas Cq,ndiiçõ,e$ qe
l;Ia~itabilidade

Constatação da Fiscalização:
Convênio nº 421465

F::lto 22.1: Fuga de modalidade mais complexa de
UcitMão

Para construir as 15 casas o Município dispunha
qt}R$1 08.125,00. Abriu processo licitatório e lançou
.~ Carta-Convite nº 017/2001 em 25.07.01. E na mes
ma data abriu dois outros processos Iicitatórios pela
mesma modalidade para obras semelhantes, com re
cutsosde outros convênios com a Caixa Econômica
.federal: Carta-Convite nO 019/2001, com orçamento de
f1$86A99,96, Contrato de Repasse nº 2648.01 01729
?6/2000; Carta-Convite nº 021/2001 ,com orçamento de
B$Jl~.619, 10, Contrato de Repasse nº 2648.0115445
~~12000. As obras licitadas nos três processos eram da
WY$mél. natureza (construção e/ou reforma de casas,
cOm otl sem sanitário) e no mesmo local (Vila Liberda
~~.. I":yna São Francisco, na zona urbana do Município
5i.$Jreoê). A soma dos recursos disponíveis para as
trê~obrªsperfaziaH$308.244,06(R$ 108.125,00 ±
F?$8p.499,96 + R$ 113.619,10). A contratação deste
nl0rtante para obras de engenharia exigiria licitação
n~ rp9âalidadeTomada de Preços, pois o limite vigente
RWEt~modalidadeconvite é R$150.000,00,Gonforme
peinº8.666/93, art 23,1.No entanto, o Município re
~lizou licitações na modalidade convite. Tal fatocons
t.ituiirregularidade, consistente não no parcelamento
~~ol.:ljeto, mas na escolha de modalidade indevid<ide
licit?-ção. O Estatuto Licitatório, sem embargo de au
tqritªf () parcelªmento do objeto licitado {§ 1º doart.
?~),'Rr~ceituaque, em tais casos, deve ser preserva
C1~ a modalidade pertinente para a execução do obje
t()licltado (§2º doart. 23), e, ainda, veda a utilização
(,j~mQdalidade Convite sempre que o somatório dos
y~!or(3s insira-se. na modalidade. de Tomada de Pre
çqs.\Jisto que as obras foram de mesma natureza e
!)O!Tlesmo 'Iocal, é vedada a utilização da modalidade
ço?yite,· já que o somatório dos valores caracterizou
p.çª~ode tomada de preços, conforme estatuio § 5º
ç1\.}art. 23 da Lei nº 8.666/93. O parcelamento não é
irr~gular,mas deve respeitar a modalidade pertinente
Raraa execução do Qbjeto em licitação..Esse entendi
mento se apóia em diversas decisôesdo Tribunal de
Coptasda União, pOrexemplo Acórdão do Plenário nO
,AC-Q125-26/00-P; Decisão Plenária nO 333/99.

Justificativa doPrafeito:
oGe$t<.>r afirma.que por se tratar de .convênios

diferentes, com contratações diversas, asobras não
8Pf~eriams~r iniciad~sao mesmo tempo e nem se su
jeitar iElom~s!Tl0tipode fiscalização. E o procedimento
teria sido aprovado pela CEF:

~nálised~~q~ipe: .
Qfat<.> de serem convênios difer€lntes não afas

taa necessidadede licitação conforme a modalidade
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019/01 e 021/01}oeor~édJas,!ezesdea P~'{ICON
'apor duas assinatura~:difere~tes er11 um '!lesmo do~

cumento. Por fim, más não por,últimO, noprotoc~lo de
entrega da Catta;C0rl~ite,~r;r017!200!~,,'à,PA~1CON
conStam apenas a suá 'assinaturae as,dostrê~ mem:

'li',' _ ','.' "",'.' .<','i\li_ ..'\y-"".""".""" ":: "~"~,"i"~~"'""f\

bros daComlssao..debcltaçao, enquanto nos oUtros
, pfotocoios fôrarnapostas tafJ1bé'r11íasaSsiQatur:asdas
oUtras 'empresas;emtiórase1possa admiti~ quêe,stas
últimas assinatúrasr;nãósão obrigaIÓfiàs;' pói',oütro
ladõ o fato tOrna0 protocolo de entr,ega à PA\lICON
inverossímilfrenteaos outros~, Pelasrazõesêx~stas,
rêjéitarnosájuStificati~aerrnaptemos.nOsSoerytendi
mert0 ~nterior:fáltaoomprovaÇão"da 'participaçãd,,!re
gulár da CONSTRUTORA(PAV,ICON ,na"IiC~ação'pelo
Convite nll 017/2001~"': .ii ' '" ,',: , ' .'

~.:>"" ,<'.:"'.:-i.i'i,)::!:;<j':,·.~",.'~;~."",,:.~~, ,,': ,.::;,."",: ,':'>!-::.:,:~,:":::>:::<

Fato 22.4: Ausênc:ia cie informação quanto,aoes~
tágio de execução,..., ", " ,i;, .......>

A.construção das.·15 casas nãofoi.'iriciada,em
borao contrato cóma:empresa vencedora tenhasido

,celebrado,'em 1778'~01<:Perguntado,acerca" do'atual
estágio de execuÇão,do'~o~~ê~io,o.prefeito,'r~spofl
sável pela gestão" não respondeu 'à noSsa Solicitação
de Fiscalização n9,i25iCfe2~1'2~:03.. "" '

Justificativa do,Prefeito: ,,". ",,"
, O Gestorafi~,!!aque das12casasp~~~6se~col1

tradas na Vilatibefclade, sete foram construídas com
"-' ,', ,,:. '." ,-,; ',"' ",.,~,: " " - ", , , ::!",,, ," "". ," ,"}: '!:.,,,':" ,: " .:,~

~cursos do ConvêniOn~A21.465"erquantoCif1co forarn
erigidas com re1uf.>os;:dOC0f1y~~io ~r'42,1.464: ,:/
A ál' " 'd "E' i" ", ..; ,1).1,'n Ise .. a qu pe: ":, •.,,' .I":/''!"
, Aluz dos boletinsdernediçãoel~espectivosPro7

cessos depagarnenio,'essa afirmaçaoérealmerlfe
verdadeira,!ssifrl, '~ossaco~stâtâçãofoiequivpéa
da (neste' aspectoiNo ehtanto, disSo também iresulta
que os dois Conyénios' flãoforam conclLJfdos\eque o
Gestor insiste emnãodeClaréu expli6itélTente qual é
o'atual,estágio de,ex'7ução:'dos'rnEtsrTl()s,Arnbosos

",conyêpios estãoco~: <>C~o~og~a~a ,.,i,~iciâ~6astarlte
atràsado. Estão vigentesaté20-6~4:f;:<~!: '; li!

1,,:,":"::;~;,::l':::,;':-:"'::-"'i:<:;:' 'i"::" ":"!:~:'':::;:''')~i'.'~;' .~,:";'
Fato 22.5: Sem inf()rmaçãosobreProjetoSoclal
indagado acerca d(),ânCiámento do, projeto"social
vinculado ao Convênio (QU'adroy,Fase1.3do Plano
de Trabalho), o Prefeito, responsável pela gestão,

_'..1 :'.. ,,,i' ' :,- ,:',:"

não respondeu à nossa Solicitação de Fiscalização
n2 25, de 2-12..Q3. ., '.

Justificativa do Prefeito:
Encaminha. documentação

Análise daÊquipe:'"
O Gestor nos en"iouóProjeto Social enquanto

proposição, masnenhÜma comprO\tação desuaexeêu- '
ção,inclusive pagamentos. Mantemos aoonstatação.

Fato 22.6: Não apresentação de~xtratobancário
Solicitamos',duas vezes ao Prefeito,os.extratos

da conta-corrente de môvimentaçãodos recursos do

> ~;;> 'i,,' '

~f~~~~f~__;tf:c~~j;r;~:.

'.~~; i;: "/~~;i't;', ,'" ,,' >:~,S1 1": ~,,:"~y' !;~~t~:'~:
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exigida pela somàdosrecursos disponr~eis.Ascon
, trataçõesrlãoforarn "diversas',', ',até porque, uma ,mes

fÍl,l:l' e~preSave~céüas frês Iicitl3çõ~s. Eàs~brl3snão
,. r!~'!'elPemi"s poderiam ser, iniciadasao TesTo tempo: elas

'"de feito se,inicidram,simultaneamê'nte}'Provâ.disso é
'~9ue ost~ês êontràtose tÕdasas~,especiivas6roensde
':5)serviço têm uma única data: 1~i08.01.Q;"mesm,otipo

.~' r"'~ ".""'1" f/ir', ',: 'i' ", ':' '.0' ,,-,'; < ' ",.j, , ',','
'defiscaliz:ação~tarTlbémocorreu, uma vez queofis,cal

. ,., '.' "t, . ','1 ':". .~'"", " .",. ,', ',"

de doisdos Convênios foi o rnE:)srTlO,:a C0NSTRUTO-
R~ R~DIEÀL1JDfd~uá~toà,fap~()~açãôpel~'CEF;ela
não tefll o pode~raEtvincular'o entendimento da CGU.
Comisso, ficáaljustifieativakejeltáda. ,,',
" ' ".,fiE ,:',,', I' :',: ,: ,:i',,', -':,:': -/, ,,~ :I~ :<". ,":" " ,:: ,,'o ,:,.-,

Fato22~2:'lnofjservânciâ(feformalidade em,'pro-
cesso,licitát6rio \' , .

Ainda que a modalidade licitação por Convite
estive~e regular (não estava), o Gestor dos mencio
midôs Corivêl1ios'teria.inf~iÍlgidoo,art. 22,§6~,dà Lei
n~ 8;666/93! Essa :nor,mâi'p'Í'e~revequeli,eexistirem
na'P!'8ç~lwais de t~ê~lpOs:>í~ei~,:iºte~ssados"acad~
~ov()"convite!para obJeto ',Identlcd: ou, assemelhado.' e
3bngatórioioconvite'El,n0rriínImo, mais '.,um interes
~aêfo;e~quaQto~isti~ern:cadàStrjidos'não c~nyídados
nasúlti~as Iicitaçôes,'Erilv~Zdisso;o Municfpioafirma
·te~~~n"idadO nas três\tezesasmesilíasquatro e'm~
presas:!~ND,ENGEf;JHJ;\RIA,LTD!\tC~NSTRUTORA
I?AV,ICON; PAF:CONSTRUTOR,4. COMERCIO SERVI
Ç~;IE,REPRES~N;r~c;c>E~)LTD~'E:)C0NSTRUTORA
R~~IE~. L1D~:,Ç0!n; isso, inf~~giu o Estat~oticita
tório, conforfllejurisprudência'jdoTribunal,de .contas
dclUniãÕ(~êór<:f~'(),1,i13!,t~~9Sii1Ienario;~cÓrclão
5T~~2Q~~-i:~~gu~~~lca,~ra).:, " "
JustificativadoPrefeito:""

•.'" ,:~ã~~~ju~tificati~as.;:,' '
Anális'eda,E~uIPe:;i;',: ,," '.' .,:

OGestor~ão.semanifestoupropriEimente, mas
apenasr~mêt~úa.0S"itêbs:;anteriores",como,argul1len
taçã~; Nestes nó~ ",ão lôcaliza~os o assunto: I,\sSir;n;

,ausente a justificativa; mantemos nosso entendimen-
t t' '.: ',.,' >::,1, ,,'li';;''.oan error.,,' ':"(1 ' ...:",), '" " ,

:", ,:~-L':""";~::":'" ;~,;~',' :", ,,,\'.,.,J ... ',,:'::.'~':';,' .,"''':';::::'' i;,'::,; >,,,. ";'''.,' '. ~;-i

Fató',22.3:' NãC);comprovação'de:entrega de aV,lso
delicitaÇão .' , " I " ' ,

Não,foicomprovada a entrega daCarta-CorlVite
n~ 01712001!à empresa CONSTRUTORA PAVICON.

!I~:i >!: ''-''" :i~,!", ' "~'o i,:, '. ,'} ; ;"', .<,,:: >, .",,{:' ,,', :"i '
, Justificativa'do Prefeito:

" .' '; :., ,":':" .,:' :.:> ~I '. '." ,.?' : ',' :.

EnCal11 l l1ha d~cumentação.
A~ánseda',Equipe:

O Gestor, nos' env,iou, p~otocolos de entrega da
Carta-Conviten~017/2001 à empresa CONSlIRUTO
Ri;\'PAVICONe'iàs outras participantes do certàme. No
entanto,.a aSsinatura tfa PAVIGON.no.seu respectivo
protoC()lo de'entregadifere substancialmente daque
la! apostapo~,él~~esrnl:l! ~os protocolos, das outras
ewp~esas;'f-I~1'Jl ,dlsso,'.fel1ljproto~los,~e entreg~de
convites:em iout~os p~ocessos' hCltatonos (Convites
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Convênio junto à Caixa Econômica Federal, mas não
fomos atendidos até a presente data.

Justificativa do Prefeito:
Encaminha documentaçao.

Análise da Equipe:
O prefeito nos enviou os extratos da conta-corren

te de movimentação dosrecursos do Convênio. Com
isso, fica sanada a falta inicial dos papéis.

Fato 22.7:Nio apresentação de processos de pa
gamento

Embora a obra não tenha sido realizada, consta
nos autos existentes na CEF Feira de Santana e na
Prefeitura Municipal de lrecê que já .foram medidos
aproximadamente 45% de execução.Na Vila Liberda
de, no entanto, não existe nenhuma das 15 casascon
tratadas. Foram edificadas apenas as12 casas objeto
da Carta-Convitenº 19/2001. , Contrato de RepassenQ

2648.0101729-26/2000. Indagado acerca de processos
de pagamento da obra (não existente), o prefeito não
respondeu à nossa Solicitação de Fiscalização nQ 25,
de 2-12-03. Não sabemos se houve pagamentos pela
obra inexistente.

Justificativa do Prefeito:
Encaminha documentação.

Análise da Equipe:
O que expusemos no item 22.4 invalida essa nosc

sa constatação. Foram apresentados os processos de
pagamento, que são condizentes com as medições e
os extratos da conta-corrente.

Fato 22.8: Inconsistência entre informações de Re
latório e situação real

Em 3-8-02 a CEF emite dois Relatórios de Acom
panhamento: um para a obra de construção de 12ca
saS e outro para a construção de 15 casas. E constata
a execução acumulada de 40,83% e 45,72%, respec
tivamente. Em ambos •. os relatórios·foram anexadas
fotos dos mesmos objetos, sem distinção: algUmas
casas. A verdade, no entanto, é que no local vlsit<3.do
nunca houve 27 casas. Na ocasião da nossa vistoria,
em 3-12-03, encontramm, apenas 12casas. Segundo
os funcionários da Prefeitura qúe nosac:ompanhavam,
estas casas foram construídas com recursos do Con
trato de Repasse nº 2648.01 01729-26/2í)OO.

JUstificativa da Prefeitüra:
Encaminha doculTlerl1ação.

Análise da Equipe:
O exposto nos it~ns 22.4 e~2.7 invalida esta

constatação. A justificativa é proced~nte.

Fato 22.9: Não obsery~ncia de fQrrnalidades .na
constituição deproc~~~osIicitatá~ios

Os documentospértinentes <3.0 GOnvênio e res
peçtivo processo Iicitatprio não est;ão. devidamente
ordenados naPrefeituraj.ç1e Jrecê. N~ohá numeração
de folhas, e estas. nãQ~stão autuq.ç1a~ em conjunto,
em seqüência temporpl. Tal fatocçH)traria a disposi-

ção do art. 38 da Lei nº 8.666/93. A falta de ordinária
o controle, inclusive, em pane, a fiscalização ora re
latada. Pois os documentos solicitados por vezes se
encontravam em locais diferentes e nos foram entre
guesaos poucos.

Justificativa do Prefeito:

Não há justificativas.

Análise da Êquipe:
O Gestor não se manifesta· sobre este tópico,

embora emita declaração sobre item idêntico, de outro
Convênio (justificativa item 24.7). Diz que está tomando
providências para evitar que a ocorrência se repita (au
tos desordenados). Com isso, admite a inobservância
do art. 38 da Lei nº 8.666/93. A grande quantidade de
documentos. que nos foram enviados apenas agora,
mais de um mês após nossa visita ao Município, com
prova a nossa constatação:

"A falta de ordem dificulta () controle, inclusive, em
pane, a fiscalização ora relatada. Pois os documentos
solicitados por vezes se encontravam em locais dife
rentes e npsforam entregues aos poucos".

Fato 22.10: Habilitação irregular de empresa em
certame Iicitatório .

O Certificado de Regularidade do FGTS apresEm
tado pela empresa PAF ConstrutoraComércio Serviço
e. Representações Ltda., vencedora dalicitação,foiemi
tido em 15-8-01, às 13:30h. E o exame das propostas
ocorreu em 15-8c1, às 8:30h, conforme consta na"Ata
de reunião daComissão de Ucitaçãodesta Prefeitura,
realizada para julgam~nto e emissã9 de parecer das
(sic) propostas recebidas ..." Portanto, a referida em
presa foi habilitada mesmo sem ter apresentado tem
pestivamente documento essencial para a qualificação.
Com isso,. foram transgredidas as seguintes nonnas:
Edital.(sic) de Carta Qonvite nQ 1712001", item 5.1, b;
Lei nº 8.666/93, arts.41 capljt e 43, J e &,3º,

Justificativa do Prefeito:
Afirma () Gestor que o Certificado de Regularidade

do FGTS apresentado tardiamente pela empresa PAI
foi aceito pelas outras participantes em substituição a
um outro, com data de validade vencida,

.Análise da Equipe:
O prefeito nada comprova com documentos. Além

disso, a suposta anuência das empresas não teria for
ça para afastar as normils de ordem pública por nós
mencionadas. Não acatamos a justificativa.

Convênio nº 421.464
Constatação da Fiscalização:

Fato 23.1: Fuga de modalidade mais complexa de
licitação

Paracónstruir as 12 casas o Município dispu
nha.deRl n Q 86.499,96. Abriu processo licitatório
e lançou a Carta-ponvite rlº1912Ú01 em· 25-7-01.
E na mesma data abriu dols<Qutros processos Iici
tatórios pela mesma modalidade para obras seme-
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Ihantes,com recursos de outros convênios com a nãotemopode~ de vincul~~()erltendimentodaCGU.
CaiXa Econôínica Federal: Carla-Convite nll 17/2001, Com isso,fica ajustificativa,reje~ada)1!~":' .'
colTlorçamento deRlrn~ 10â.125,OO~:Contratode F ' .. " i .,' ."i~;' .,!" . '," ,"
.Re'passenll 2648.0101~30-26/2000;Càrta-Convi~ ato 23.2: Inobservânciâdeformalidade em pro:'
te n,.~. 0211,.2.00,1.. , com..,.. ,.·.. orçam.,.... en.".. tode .. ·.R.$1. 1.3,...619,10, cesso Iicitatório' ",..' .," ',' 'f.~':"", Ainda quea m,odalidade,·licitação.por,.·,.C.on.v,ite
Contrato de Repasse n~26~8;0115445-94/2000.As . "
'obras licitadas nos trêsprocessoserarTlda mesma estivesse' regular (não estava);, o Gestor;dos'men-
natu~eza (construçãoe/oureforf!la"d~'I'casas,com cionà~os Con,::ê~i~s te~ia,i~rri~gidoo a~:2~,l'§611
ou sem sanitário) e no rTlesmolOcal (VilaLiberdade da; L?I ~.~. 8.666493; Essa ':'.~,~~a. p~esc~e~~que,'se

edE!~!,ilirl",a,e'c·".S,e-ã).O.. t;....•,F..sr.~o!lm"C".. ~iS•.• dcoO'·,sn.,..'...r•.a,e.'•..cz.. uor·...,"s,"·.aO.Su.drbi·S'ap~,.é>a.·..n'!','.dívo".eiMs•. u.pnair:CaíPaiOs eXistirem na praça rJ'lais de trêspossíveisi"!teres-

trê~ob;aSperfazla,R$308.244,06(RI ri? é6.~99,96 + =.:~..~~:I,h...c:.~.:,2,..0.0".'~~,..i.~.•·~..... ·,..·,r,.o,.~.,ii.~.:~..•.~a.~.f·...~.a,~e~~e,"~,.~I.,·.~~~.ê.:,m;~.·' rmo...o~
RI !lf108.12S,~OO+ RI ~r113.619,19) ;~~ contratação mais um interessado, enquanto eXistirefricaCtastra-
~e;ste,!!l0r:'ta~te pa~aOb~asd~ e,,!ge~hariaexigiria dos nãocoml:,idados nas últimas licitações; Em,vez
Ilcltaçao na.modahdadeT0rTlada·de'~IPreços,pois disso, o Município afir~a terconvidado nastrê'sve-
o limite vigente pi:lraa modâlidade ~c~nvite é RI nll zesas mesrriasquatrô'"erTlP'resas:~ndEngenhafia
150.000,OO,conforrlle Lei n? 8.666/93,â~.23, 1. No Ltda., Construtofá>P~~iconJp~F€onstrútora:Co-
eptant?, o Município,!realizoU:licitações na fTlodalidade mércio Serviço e Flept,esértaçÕés·.Ltda';E<C:;ons-
c~~~ite.Tal1tat()co~át.ituiirr~gularidad~~ '~~sistente trutora Radier Ltda.. Comisso,i"!fringiu o Estatúto
nao~o.par~elarTlentodoobJeto,fllasna escolha de Licitat6rio, conforlTlejurisprudênciairdoTribunal .. de

" ~odálidade indevi~aêle'licitação'TOEstatuto Licita- Contas da União:(Ac6rdãon~,1t3l1999.!L'Plehario·
torio, semerribargd':de autorizar, o parcelamentodo Ac6rdão nll .578/2~02 ~Segundá'Câmara):;i ....';•., '
objet() .licitado (§ .1 li" doarvii23H preceitua ,que, em Fato 23.3: Ausênci~de pubnJidade ,ii;'I.;: ..... ."'1.,)

t~is casos,de~,erse~p~ese~ad~anj()dalidadeper- .Não foi com'provadaaentrega da'i€arta-Convite
tl~ente pa~a~,ex~cuçaodol~bJet? 'Icitado (§ ~l! do nl! 19/2001 às empreSascórividadas. •. 'I ,~,!.:

a~. 2~),e;JaIQ~a,~,ed~ autlhzaçao d~modahdade Justificati'l.a do;.'P.··~~.fe.··'.·.it.():.' ,.1.'.'•...:

CorlYlte selJlPre que o somat6rio dos valores insira- . E '. h d' .. . .,'" .
s~ ~~ ~odalid~dede,oro~ada,'~eiF>~~~~. '(isto que ncamJn a .. ocu'!'er\taçâ().
as obras forafllde me~man8;tureza':ei\'lomesmo 10- Análise daEquipe:,L<,. ' . .' . ~
cal, ~'vedadarautilizaçãodarrlódálida:C:te convite, já '.0,exposto no' item'22.S se aplica emgrarl'de
que osomat6riodos,valoresCáracterizou ocaso de parte aqui,embo"ra esiejalTlos tratando de,'todascas
tomada defm~ços:'conforrneestatuio§511 do ad 23 empresas, e não' apenas daPavicon. A única dife-
da:Leirl~ ~.666t.,~3~O,pa~êelarneQt()rl'ã()éirreg~lar, re~ça é que nos papéisreferent'e's ao p~esenteitem
mas,d~yer~f)pelta~!alTloijalidadepertinenteparaa o protocolo de entrega dá,Carta-Convite n~ 17/2001
execúçâbdoobjet9'ierri'licitação. Essê![entendimento à Pavicon traz,alérTl dasuâ.'as~inàtôr:ae. dos três
se ap6ia'iern diverSas decisõesdoTribunal de Contas membros da C0rTlissão,de Licitação, tambérTl,aas-
daUnião,'po~l~xemplot;..c6rdã()dOPlenárionll 'AC- sinatura de uma ôu~raempresa.Mas no essencial a
9125,~~~~PO-.~;9~~is~~p,lená~,ia~t33~~99. constatação é a mes'maCl.e la; com aplicação restrita
Justificathfado ~refeito: ....';,,1,\ ,.. ' ." cá: não foi compço,!ada a entrega da Carta-Convite
.,,0 G?st()rafi~l1)a,q~e)o~:~etrata~,~~ cOll\lênios n

ll
19/2001 à em~resaPavicon:... ...••• ...... ". '.• "0\,

dlferentes",comcontrataçoes,I(jlversasas obras não Fato 23.4: Habilitaçáoirregulaule empr~sae;n~~r.
~de~,!a~~e~,i~ic!a~asaofl1es~ôtemPo, e nem se'su- tame licitatório .. , . ....,
Jelt!:i~~oi,~e,s[lOtlp()défiscalização. Eo p~ocedimento ".° Certificad? ~~.... I;legularidade do FGTS'apre-
te~!I~'!isld~~p~~~~,d~,~~la(~EF. :,' .. I sentado. pela erTlP~esa PAFConstrutora ComérCio
Ànánse:d~ÊqUipe:,' ,.., .'.' .... .' Ser;viço e RepresentaçõesLtda.,:vencedora dá!lidta-

•. !. : o fato de;serel1lcOn",êniosdifere~tés não.afas- çãó,'foi emitido em15-8~01 ;às 13:30h:E o exarrie das
taa ':lecessidadedei,licitáÇãoconfonn,ea. modalidade propostas ocorreu cru 15-8-01,.ãs 10:30h"conforme
exigidapela~rna,dos recursos:.dis'pÕníveis.As con- consta na"~tade ~e~flião da ComiSsãod~Licitação
t~atações ~ão f<>~m"di~e~s",até porque.u~ mes- desta Prefeitura, ~ahzada para julgamento e emissão
Ta,e~p~~sa,".~~ceu,~s;tr~s licitaçõ~s.Eàs obras não de parecer das (sic) propostas, recebidas ..." Portan-
ape~as pOi~e.~~~se~ 1~lq!adas ao rrtesmote",:,po:elas to, a referida elTlpr~sarl:foi habilitadarTlesmo s~m ter
de fato Se,lnlClararnslmultaneamente.Provàdisso é apresentado tempe~tivalTlente documento essencial
q~~os~~~sr~Qtta!ose:i:t~dasas ~espectivàs ordens para aqualifica~o.Cbnl isso, foram transgredidas
de'se!"',lço'têm,:umaúl1icadata:17.08.01. °"mesmo as seguintes norlTlás:, Edital (sic)de CartaiConvite nll

tipodeifiscalizaçãb'~tambérn Ocorr~u '. uma vez que o 19/2001, item5-1j b; Lei!nl! 8.666/93, arts. 41!iiêaput
fiscalde'~ois'do~Cory~~~i?sfoi ():liJ1e~"16: atConstru- e 43,1 e § 3

11
. I •

to~ Radle~Ltda. Quanto,aap~()~ação"pela iCEF, éla Justificativa do Prefeito:

lo' : ~;;.
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Afirma o Gestor que o Certificado de; Regularidade
do FGTS apresentado tardiamente pela f.irnpresa PAF
foi aceito pelasoutras participantes em substituição a
um outro, com data de validade vencida.

Análise da Equipe:
O Prefeito nada comprova com docurnento9' Além

disso, a suposta anuência das empreSasnão teria for
ça para afastar as normas de ordem pÚ/::lllcapor nós
mencionadas. Não acatamos a justificativa.

Fato 23.5: Ausência de informações sopre está
gio de obra

As 12 casas foram construídas, mas não consta
nospapéis que recebemos. se já foi feita a prestação de
contas. Perguntado acerca do atual está!;jio deexecu
ção do Convênio, o Prefeito, responsávelpela gestão,
não respondeu à nossa Solicitação de Fisçalização nº
25, de 2-12-03.

Justificativa do Prefeito:
Ver ite22.4.

Análise da Equipe:
O exposto no item 2204 cabe também aqui: o

Gestor insiste em· não declararexplicitamente qual. é
o atual estágio de execução do Convênio, que está
com o cronograma inicial bastante atrasfl;cjo evigente
até 20-6-04.

Fato 23.6: Ausência de informações Sobre projete>
social

Indagado acerca do andamento do projeto social
vinculado ao Convênio (Quadro V, Fase-l.3 de> Plano
de Trabalho), o Prefeito, responsável pela !;lestão, não
respondeu à nossa Solicitação de Fiscaliz61çâonQ 025,
de 2-12-03.

Justificativa do Prefeito:
Ver item 22.5.

Análise da Equipe:
O exposto no itern22.5 se aplica aqui integral

mente.

Fato 23.7: Não apres~ntação de extrato de oonta-
corrente .

Solicitamos duas vezes ao Prefeitq os. extraíos
da éonta-corrente de rnoyimentaçãodos recursos. (:io
Convênio junto à Caixa Econômica Ft'1deral, mas não
fomos atendidos até apresente data.. 1

Justificativa do Prefeito:
Ver item 22.6.

:An~lise da Equipe: • •. .
O exposto no iterr) 22.6 se aplipa aqui inte-

gral,mente. . .

Fato 23.8: Não apre~~intação de ~rocessosde
pagamento .

Indagado acerca dos processos de pagamento
pela obra de construção das 12 casas, o Prefeito não
respondeu à nossa Solicitação de Fiscalização nº 25,
de2-12-0S. Não dispomos, portanto, de elementos que
permitam.verificar a conformidade dos pagamentos.

Justificativa do Prefeito:
Encaminha documentação

Análise da Equipe:
O Gestor nos enviou os processos de pagamento

referentes à parcela executada da obra. O conteúdo
dos papéis é compatível com as medições e a movi
rnentação da conta-corrente. Fica, portanto, invalidada
a nossa constatação.

Fato 23.9: Inobservância de especificações técnicas
em obras

Algumas especificações técnicas previstasno Orça
mentoda Unidade Habitacional, na Planilha de Preços da
empresa PAF e nas plantas técnicas não foram obedeci
das. Exemplos: as janelas de ferro instaladas nas salas e
dormitórios medem 1,DOm x 1,20m, enão o que deveriam:
1,20mx I,SOm; em vez de uma janela de 0,40m xl,50m nas
cozinhas, foram instaladas em cada casa duas janelasde
OAOm x O,60m.Taissoluções, além de restringirem a ven
tilação.e a iluminação originalmenteprojetadas, implicam
prejuízo financeiro, pois não consta nos autos qualquer
alteraçãoderneta fisica ou abatimento no preço.

Justificativa do Prefeito:
O Gestor reconhece a constatação.

Análise da Equipe:
Em longa exposição o Gestorreconhece qlje as ja

nelas instaladas não correspondem às especificações téc
f)icasprevistas.E afirma queo correspondente financeiro
desta diferença (R$1.060,20 + R$777,B4 == R$1.83B,04)
deverá ser restituido pela empresa executora. No entanto,
13nquanto aquantia não ingressar nos cofres da União, tal
afirrnação é inócuafrente àobrigação de ressarcimento
do Tesouro Nacional.Mantemos a constatação.

.Fato 23.10:0brasdepredadase/ou incompletas
Das 12 casas construídas, seis já foram·entregues

aos beneficiários; destas, três jáestãohabitadas. Do total
de 12, pudemos visit~ro interiorde sei~,entrehabitadas e
arrombadq.s. Algumasdas arrombadaspprdesconhecidos
permq.necemabertas. Outras têm as portas fechadaspor
.ptrames. Emtodas as seis casas visita<;ias constatamos
que héwiamsidoSa9ueadas após acpnstrução. Delas
foram subtraídos olavatóriodosanitá~o,iabada sanitária,
ochuveiro, astorn7iras,a caixa dedesçarga completa e
todaa fiaçãq elétrica.Avigilância, ~e existiu, foi inútil. Os
moradores estão recrbendo as casasde;sprovidas dos
aparelhos sanitários e;~enciais.

Justificativa do prefeito:
Não háJustiflc~tivas;



. ..' Ao responder,e'!:l bloco sob~e osit~ns 2~.7 e 24.8
o Gestor indiretarne~teabordaa questão élqui tr.atada:
nãociefltiflcação:dos partidos políticos, ~il'ldicatosde
tl'abalhadores eJntidadesempresariais,. com sedeno
Município, da liberação derecúrsos federais. Diz·.ele

. ali 'que estátornàndo J?rovidênclas para evitar; que.a
ocorrência.se·~epit~.,Con:!i~~0;'~d~i,teâiiQo6se~âpcia
do art. 211 da Lei'nIl 9.452/97 e,Contrato de Repasse n~
, , \.- ' , ;',' "'"'.~ " . '. , , ,:, ";~t-",;, .;-" .... ,,""" "0\"" ''', ',', 'i: ',: "', '.', :. ",:, "

: 2648:0101729726/2000,€lausula3:2, k (enaoGo~t~to
.?e Repasse f111?S!8:010,~730-26~~~'co~?haYfarnos
Informado erronearne~teneste ite~onglnahne~te).
Portanto, mahtemos'a6>nstatação!.::'ti" ;;J:'.'

., ',...r'.' .•,,·,.:·r; .. ·" ··,.'.::,i,).,::., ·'f,.., _,,. , ,.
Fato 23.14: Ineompatibilidadeentr:e Plano deTmbalho
e realidade.. ' li • . ':,,:' .•;... ' ••.....•..•.

No local de'construção das ,12 casas foi il'lstalada
a redeprimáriaáeé'netgia'elétriCél;'~asaté'a:datada
nossa vistoria, 3-22703;ai~da nã~ haviam sido feitas
às ligaçães dOrni,cilia~es~P~~a~i(); 'ost~~s tieneficíá~ios
que já habitam':áscasas da ~ila liberdade não contam
com energia elétrica. No entãnto, no ~en:' 8'~5~o Plano
deTrabalho, a~inado em3~~ 2;2000,0 prefeitodecla'ra
já eXistir"energiaTelétricã~o'l~êal.t: .', J.

Justificativa;do;'tirefeito~;, .•' fi ,.: , .' .' ,:
:" ,""', i'.·" :".;", '\,,", .,' ;:'.::i": " ::: ,\', ::':', ""'<::--.,,, :.:~ .. ~;i ;.

O Gestor informa qlle.está tornanefo,pro\lidehclas.
\: ·~,-""r' ~ '~:',~:' :'!~: ::t 1<'

Análise da Eqtiipé:: '. . "... ,.. 'i:" "."1 I!
" Diz o Gestor, que está~10l1'landoas pro~idências '

devidas" para .efeti~ção dos serViços" '. [Iige:i~õ~ do
miciliares de energ'aÉllét~icaJ, rriàs ,nada comprova,
tamPouco fornecécletalhes. Mantêmós a constatação
integralmente. .

, '., '" I",i""

Fato 23.15: Incompatibilidade (entrePlan;~de
Trabalho e realidade '" I

Embora 8s12 casas sejam vizinhas imediatasde
, --, , , ', ::; ':" , '. "i ~ ~i!, ,', I

urnreservatório da E~BAS~(empr~sa fomecedora de

.ág~u~~, não,foi .i~~~aiaà~ia ~~~'d~.á~~a·i·p~e~ista~os
papeisdeexecuçao do€onvenlo:Oflclo da.'EMBASA,
com data ininteligível; Ficha'â~ Verificação,lprênrhinar

,,' ".' , ' ' .. :-~ ,'. , ,'". ;, . "<"~:-;,:.1':' '.,"' "j.f,' V"',
daCEF"item 3.21',16.08..01; Lau~o detnálised~fEm-
preendimento,CEF, 27•.08.01 ;~a:~ifestaçãoTecniCa de
Eflgenharia, CEF, 29.08.01 ;01; n?685/01/REDURFS,

, . "," -:!:, J' -"" i..

30.08:01; Cf. nIl1473/02IREDU~FS, 08.08.02: Portanto,
os três beneficiários'quejá'habitam as casas da Vila
Libe'rdadenâocontam'corn águà,'encanada.! No en
tanto, no item 8.1, do PlanôdeTrCibalho, 'assinado em
03:12.2000, <> Prefeito'déclaraqueo local já é servido
pol:águaein 95%. Os'moractores usam'hojeágulíde

. ',<. 'I·;', li,,, ." "'i'" ,I
uma cisterna, destampada, abàstecidaporcano-pipa,

• ",':-" "., , ~I. '. . . I, ~ , ' , " ',' " : ' if1 ' ' I

que .fOI constrUIda onglnalmente para uso,apenas na
.. '., " ',o ", Y ':''', t--:.", ._, ) I

obra de edificação das ,casas. !

Justificativa do Prefeito:

,.,':' J.- ».~: :~.~'.! .~~~;·"~,':t .",~~.~::~~i-.;t~~~:~:e '~'~:: .. ,> '"~I~;:~t:>~~:~<~~;~~'~::~~:':;<>:~' /-: " .,. " "~,,, ~; \:' :.::" 'l~';*~ '..~".; ;} ;: ~;- :/,r~.><. ~\l~ "', ".'

"'.~ ':<:":'_~;~,'..,:;"t'~ ~;.:c,,: (~} :~;:;,?,~:~~~'ri'; ;~~~~
,,>< :t>;::"".';/':",, j"

"" .' , " ,. <~..,.',;

..;:;~;;i :::í~;':;~I~);i; :":~~;~;;i

Análise da Equipe: . .
_ 0. Gestol',hãosemanifestousobl'e o assunto.

(~;,I1i~mantidâ~cortstataçãd;.
,;';~ '1_:,'<" '~:{' "~~~!:"'" ,",," ..':, ~:'W'" ,,' <,' ,', ", :", .. ' '. ,i;
-.••.• Fato23~11: Obras de baixa qualidade

'.:. O beiral da frente das casas construídas foi Jeito
~r}'::,. '"" ,': " ,I,' " ,. 'i.: rc.; ".',:i~:. ", :,' : ',r ' , . .-,:~. ,,;; ._, " "':

"sem O' necessal'loarremate de argamassa -para re-
.' : ,n"!';;' .', ''''i,,"' .,.' ',' '-' ',", ,::1'. '''~',' ,:'::: ',' f:'·',:' ,'.', ' " ''; ',,;, •• ","", ii"':. .,' ,,;" ,(. ,

forço contra o vento.Comoconsequencla,o ventoJa
',l" ,: ,,'''' ·.'''.'',,'''-':~r .,,' -:" :r." A"-: '(., "'","?r::. ',,' ,.--- '~~:, '. ",1'.'.'.' :,'~ü';

déstelhouobeltaJda frente da maioria das casas: E
psdaríos~ãdfôg~m'niP~rados'.~s casas continLJ~m
parciá'ment6destelhàdas: ..: .

:t" :::,i::li:''- :, ':~~ '::, ,"i:'~ ':"" ,.",
:Justificativa doPrefeito:1>' .'

< • ':~ " I, .. " ".- '' . ,',,' . , ,: j , : ' ,, .

Nasua exposição o Gesto~afi~que o aryemate do
beiral"rlã0 faz parte doprojeto,do Co~êniooúdo plano
de irabâlho'i, "até ponque setrata de i~vel popula~.

• ' 11: .";;, ~::.'.

Anáhs~d~EqUlpe: ... .' . .... .•• '.: .. i.
.. ".COm,isso, o(3estol:, confünde padrão míninió de

qu~didad~<:c)~~le~e~td~~p~()jet~: E aceita;que.e~
Càsaspop~larcsastelhasseJa'!ls()ltas. Especlalmer'te
a.isegundaafirmCiçãoiégrave,·.t>ois. imPlica risco.'para
asegurança'dô'~mOradóré~ e'vizinhos da 12 casás

~ :"~"'?" : ".', ""i: .. :",:,:,:!~,,:,"'-';"'. """.::,t, ,'" \; ~;,' "".

construídas, 'das pC>Ssíveis15 que serão erigidasede
, "I' ",,' , iJ ':'l" ,,' .. ' ",':" ': :',':, --':'. :~.' ,i; ': ::' ' ,. 1',.' : .',' •

outras que poderãosefjc()nst~uídas.na gestãodOatual.
Prefeito. Não acataQ'l0s BJustificati,:,8.

Fato 23.12: Inobser\fânci~ de form1lidadesna cons-
tituição dê ~roc:es~ósIicit~t6l'ios . .

'. Os documentospbr1inentesao Convênio e I'especti-
, ,"i', :;',," '",i"'''''''''':i''',' .,' .)1,';1'1':, ,.:' "o .- ,," .i: iJ.I ,.,','"""

vo processo Iic~atório não estão devidamente ordenados
</', '" ',,"', :'" ':"'.'",,1 '"';,''' :~:' ''jI-~ ,~".,.,' ..'.I :,1. ;}j.'~.,,;' '",

na Prefeitura de lrecê:Não há numeração de folhas, e
estas não estãoãutuadáserTac<>rlj'unto, em seqüência
tempotal.Tal fat~.contrariBiiLidisPosição do art: 38 da .

Léilnf :~~666{~3.t-~~âd,~d~:~dificUltao cont~()le,
il1clusive,erl):pa~~,a.~s~lizaça()·:or:a relatada. Pois os
documtnto~':~Ii~itadôSp<>rvezes se énco~ravamem
locais!t:tiferentese nos"foram'ientregues' aos poUcos.
. .',,:'::;,';',; ;): ,j':·;,:,,'I.; ",::,:,-:: ,,:::,:·t,:,-{:':;: ':::,'). !.:.";:i!T ," :!" ':r~' ]:'::" :,', i

JustificativaIdo I'refeito:
Ver"ite~22r~~"I'i,
A:nális~CJa'f!quiPe:'. .... . .,. .

Oexpbsto no item 22.9 se aplica aquiintegralmen-
te~ ..' ~ , I' , ; í ' •

Fato 23.13:Nãti cieritificaçãocla sociedade, ....
. '.' ".' ()gestoli mu~icipaldoCo~vênionão c0l"flpro~ou

ter cientificàdoospartidos políti~s; sindicatos de'tr.a
balhadores e. entidatlesempresariais;com. sede:no
Município, da'liberaçãode;:recursos féderàis, cOrno .
prevêerrroart. ,211 da lei nll "9.452197eo Contrato de
R~passê~~264R010t7;~O~261,2000,Cláusula3,2, k.
JUstifi~âtl~~,do prefeito: .. ! '. .... .

OGestor, informa que está tornando providências.
Análise da'E~~ipê:' ..,

! '
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o Gestor informa que está tomando providências.

Análise da Equipe:
O exposto no item anterior se aplica também a

ligações domiciliares de água encanada, conforme a
própria resposta do Gestor. Mantemos a constatação
integralmente.

Fato 23.16: Baixa qualidade de materiais
As portas de aço tipo calha, marca REMAFER,

usadas nas casas, são demasiado frágeis. Para as en
tradas da sala e da cozinha são impróprias, pois, além
de fracas, não resistem às intempéries e se deterioram
em cerca de dois a três anos.

Justificativa do Prefeito:
O Prefeito atribui a destruição precoce das portas

a atos de vandalismo,sem comprovar.

Análise da Equipe:
Ao responder sobre o item 24.9 o Gestor indire

tamente aborda a qUe~tão aqui tratada, que é a mes
ma: ma qualidade das portas de ferro instaladas nas
casas. Mantemos aconstatação, pois uma porta não
pode durar apenas dois ou três anos. Se acatássemos
as justificativas do Gestor acarcade "baixo padrão" e
"imóveis populares", aceitaríamos que as casas da
Vila liberdade devem ser de baixa qualidade (este
item) e não atender a normas de segurança (item
23.11). De fato, elas são assim. E fica desatendido o
objetivo expresso já no título do Programa: "Melhoria
das Condições de Habitabilidade", comsubstituição de
"sub-habitações".

Convênio nº 422110

Constatação da Fiscalização:

Fato 1: Fuga de modalidade mais complexa de
licitação

Para construir os40 sanitários e uma casa e refor
mar 39 casas o Município dispunha deH$113.619,10.
Abriu·processo licitatório e lançou a Carta-Convite no
021/2001 em 25.07.01. E na mesma data abriu dois
oLltros processos licitatórios pela mesma modalidade
para obras semelhantes, com recursos de outrosconvê
nios com a Caixa Econômica Federal: Carta-Convite nº
01:7/2001 , com orçamento de R$ 108A25,00, Contrato
der Repasse nº 2648.01 01730-26/2000; Cana-Convite
nº 019/2001 , com orçamento de R$ 86.499,96,Con
tr~to de Repasse nº 2648.01 01729~94/2000.As obras
licitadas nos três processos eram da mesma natureza
(?onstrução e/ou reforma decasas, com ou sern sanitá
ri9) e no mesmo local (VilaLiberdade ~Vila São.Fran~

çi~o, na zona urban<:i do Municfpiodelrecê). A soma
dps recursos disponíveis para as trê$ obras perfazia
R~308.244,06 (R$113.619,10 + R$1!08.125,00+RS
8~.499,96).A contratação deste montante para ()bras

de engenharia exigiria licitação na modalidade Toma
da de Preços, pois o limite vigente para a modalidade
convite é R$ 150.000,00, conforme Lei nº 8.666/93.
art. 23, I. No entanto, o Município realizou licitações
na modalidade convite. Tal fato constitui irregularida
de, consistente não no parcelamento do objeto, mas
na escolha de modalidade indevida de licitação. O Es
tatuto Licitatório, sem embargo de autorizar o parce
lamento do objeto Iicitado(§ 1º do art. 23), preceitua
que, em tais casos, deve ser preservada a modalida
de pertinente paraa eXecução do objeto licitado (§ 2º
do art. 23), e,ainda, veda a utilização da modalidade
Convite sempre que o somatório dos valores insira
se na modalidade de Tornada de Preços. Visto que as
obras foram de mesma natureza e no mesmo local, é
vedada a utilização da modalidade convite, já que o
somatório dos valores caracterizou o caso de tomada
de preços, conforme. estatui o §5º do art. 23 da Lei nº
8.666/93. O parcelamento não é irregular, mas deve
respeitar a modalidade pertinente para a execução do
objeto em licitação. Esse entendimento se apÓia em
diversas decisões do Tribunal de Contas da União, por
exemplo Acórdão dÓ Plenário nº AC - 0125-26/0o-P;
Decisão Plenária nº 333/99.

Justificativa do Prefeito:
O Gestor afirma que por sc tratar de convênios
diferentes, comcontratações diversas, as obras não
poderiam ser iniciadas ao mesmo tempo e nem se
sujeitar ao mesmo tipo de fiscalização. E o procedimento
teria sido aprovado pela CEF.

Análise da Equipe:
O fato de serem convênios diferentes não afas

ta a necessidade de licitação conforme a modalidade
exigida p~la $oma dos recursos disponíveis. As con
tratações não foram "diversas", até porque uma.mes
ma empresavenceu as três licitações, E as obras não
apenas poderiam ser iniciadas ao mesmo tempo: elas
de fato se iniciaram simultaneamente. Prova disso é
que os três contratos e todas as respectivas ordens
de serviço têm uma única data: 17.08.01. O "mesmo
tipo de fiscalização" também ocorreu, uma vez que o
fiscald~ dois dos Convênios foi o mesmo: a Constru
tora Radier l,.tda. Quanto à aprovação pela CEF, ela
não tem o poder de vincular o entendimento da CGU.
Com isso, fica a justificativa.rejeitada.

Fato 24.2: Inobservância de formalidades em
processos Iicitatórios

Ainda que a· modalidade licitação por Convite
estivesse regular (hão~stava),oGestor dps mencio
nados Convênios teriainfringidü oê;lrt 22,§ 6º da Lei
nº 8.666/93. Essa norma.pre59reveque sl3existirem
na praça mais de três possíveis int~re~sados, a cada
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no"o,convite para.objeto idêntico'oll assell1elhado é
obrigatóH? o convite a, no mínill1o, mais ufu interes
sado,enquanto êX!stirer~(cai:faStrádos;nãocOI1\{,idados
nas últimas licitações; Emvez disSo, o Município:afirma
~' "':!!,.~ ",", , ,'" ,,;". <!':c""'I:t ',:,' ,'!'~~""-.f ,\"'~': -·1
te~ convidado, nastr~s vezes as ll1esmas '. quatro em-
pr~sas:I~ND Epgenhél~~Ltda., Cônst~ora Pavicon,
Paf Con~trutora' Coll1ércio Serviço,E Representações
LIda.EiCônstfutora RB'dierttda. COm isso, infnngiuo
Estatuto licitfitório, conforme jurisprudência 'do Tribu-

lii' .' ',' , ';1· '~!:i~W ,'W: " ,,~, ,..." ", '~".' '.',. ", . '

(lal ~eCo~tas (fa,U,~iãd(~~~rdãot13~~999 ~" Plenário;
Acórdão 578/2002~SegundaCâmara).
; , '' .:>' :r..; , ' ' ,,~, ,,-' 'I '" :,' ~H ,: ' ,:', 1 ' ',r! ,.-,; :"', .

3ustificativa"do Prefeito:!:,' , ,
" ;' ,:,.,":',~:~>. ' ': '-: ."" /.,:f'~C" . ,~,) -,;,':" fi, 1 • ,,', .,

" O Gestor, Informa que as empresas cadastradas
'I: " : ' --"i' '" ':! .. t~'IIVt "", ,'~, ,,: ':, ".' ': '-~,':,I': " :';

sãoapenasaquelas'e'que osatos'co~vocatóriosforam
amplamente divulgad05~, .•• j'
'· .. :h:ii':,,·' ,.. ' 'Ir:~ :i:~'< ,', ::"""~ill"'" ,'.. '

~~ánsedâEqUipe: ...•. " ..1:<.

,.. ' ".:. ()' G~sto~lafi~,Ta,que c0f.l~idou,todasás.quatr?
empresas cadastradas na Prefeiturapara aquele tipo
dêj06ra. Confirrjui,portanto;~quenão ampliou em ne
nh~'!;'a o~asiãÓ"h ~Ú!ti'e~ô'de co~~id~dos para as I!ci
taçoes dequetratan1Os~/no Informatlvo..Flca.mantlda
a constatação.r;,::,:::: ::,1 i

;.:~' .-' ': i "', ,', " ;i:~ ',:' -;':,' 'j';' . ';!" -,;: :" ,;, ' ','I;.'5i ' , .-':, .

Fato'24.3: Ausência\de' publicidadeiem licitação
':Não foi compr()vada a·entrega.da.Carta-Convite

nO 19/2001 às e'rnp're§as conv'idadas.

JUstificativa daP~~feito: }:'
EnCaminhaoscomprO'iãntes de entrega.

I ,:!~' ",::::- ' ' " .,', jf ,I " )

Análise da Equipe: fi;li';' . . ;
Erra~os ao ,il1fo~[la~io n,úrT,le';Pdo Con,~ite.O co~~eto é
Con~ite 11~021/2001r.o Gestórnos enviou protoColos
deentregadaCartâ-Coryvite n~,i:021/2001 à empresa
ConãtrutôraPavicon e iÍs olJtras participantes' do
certame. No enta'nto;\sâssinatura da Pavicorino seu
respectivo protocolo de entrega difere substancialmente
daqueiaiaposta po'r;,ela'imesma 'nos, protOColos das
outras empresas;Alémdissb,nos protocolos de entrega

, '", ' ' , '.. • ~" ! ':'- "~I' , :h:~ : ..' ,j i ' , :li, ' :, .: ' ~

desteconviteedo Convite019~01a Pavicon porjduas
vezes ap'6~:duasassinaturas' diferentes,emummesmo
dC?Cu~e~t?~ose~p~p~o pr()toeolh. Por!SSO, réjeiia~os
a JustIficativa e manteTos nosso entendImento antenor:
falta.. co,mpr...o.".vaçã.o d.a.. '.p.,'s.. rticipàçãor,e,'.'.'gula.rda. C,onstrutor...8'··'I",t· .'.. ' '.', . .... ,

Pavicon'.naJlcitaçãoipeloConvite nO 21/2.. 001.
~"r~i: ':~ :',:' . :,1",1',.' '::,,;:"r' ,:':- "", ,,:

Fato 24.4:t:tabilitação Irregularde empresa em cer-
tamelicitat6rio, .' ..... ,

O Certificado de Regularidade doFGTS apresen-
, :. ,,' " '. "':' ~ I' t,,, i "I', ,'; .'.. "'" " , .' ~ ': ' , . , ".. " , ; if;, "~

tado pela empresa Paf, Construtora Comercio Serviço
, I" . : ::, ii:1i', i' ,J" ': , 1', '!' :lii' : ,!~.: " ' ' •. ', : ,. ,

E Representações]Ltda;, vencedora da licitaçãó,:'foi
.';' ;, : ;~ " I: " :" ", '., '..', ' " ", ~'; "Ir' , . ,: , jt ~ : ,!'

emItido e!,"!11~.08.01;as13:30h: E o exame das pro-
pOstas ocOrr~~eI1l1S:08.01,às 1D:30h (sic), confOrme
consta na "Ata' dereuni.ãodá Comissão de Licitação
desta Prefeltura,~eâlizada para julgamento e emissão

I i

de parecer das (sic) propostas recebidas.•." Naver
dade,o horá~io pre~ist6 naCarta:eo~viteé11 :30h,
mas taHal~a:é pouq~ ~e'~~a~t?!iparaar~ue~~~? ,,~e~
trai:. a referida ell1presa for habilitada. rTleSrnOiSem' ter
apresentado:temp~stivarnente docurnEmtó)esseQcial
para a qualificação. Comi5so,forariltra~sgredidas
as seguintesnormas: Edital (sic) deCarta;:eon".it~nll
021/2001, item 05:01, b;'lein~ 8.666/93,art~!41cé-

", '. "." . 'I~'" .."" ..
pute 43, I e§3~:, :,: .

Justificativadc)Prefeito:" ~:"
Afirma0 Gestorque o Certificado de RegUlaridade

do FGTS apresentado tardiarrIente pela empresa PAF
foi aceito: pelaso,út~s paryicipa~tes em, su6siitLiiçâô a
um outro, com data devalidade,vencida. . .

"',1 ' ' ~I: . . ' '!": ';'"

Análise da Equipe: r· . .•..•. .' .
o Prefeito nadaco~p~"a co.h1· docull1entos. ~Iém

disso, a suposta anuência dás empresas não teriA for
ça para afastarasl'normasde ordem púlÍlica pÕ~ nos
mencionadas~ Não.ác~tamos a jUstificativa. .., '; .. "

". ':. ' " '. ' .. "" ": ; ,,:!: ::;", ',<i~:;::, .'" .,,,' '; ':' ,,~;: ,.] ~.>. .
Fato 24.5: Não apresentação de extrato de conta-
corrente .

Solicitamosdu~svezes ao Prefeito ose>ctratos
da conta-corrente de'rnôvimentaçâô dos recursos'do
Convênio ju~toàCaixaE&;hômicaFeder8l, màs' rião
fomos atendidos até apresênte:data. ' 1:" I

Justificativa do Prefeitó: .,..'; i 'I "

Encamillhadodurnentação.solicitada:
Análise daEquipe:'·i'!;... ..' . ,..".,"

o Gestorenviou~n'osos extratos da conta~orren-
I,Aj;.. :.', . ' ;.' ! '!," .'.'

te de movimel)taçao dos'~ecu~sosdo eonvênió. eom
isso, ficasanaCla a falta i2icial'dos papéis; ..' .! .'

Fato 24.6: Não apresentação de processos de pa-
gamentos ,.

.. Indagado.ace~ca dos pr()cessosde pagamento
pela obra, o Prefeito não respondeu à nossa solicita- ..
çãode FiscalizaÇão NIl 025; dê;02.12.03. Não dispo
mos, portanto,deelementosqJe permitam verificar a
conformidade dos pag~mentos. I ·1·:
Justificativa do Prefeitt):

Encaminha documentação falt~nte.
,! '.'1.,,':

Análise dá". Equipe:.
O Gestor nos env:iOu Os processos de pagamento

referentes à obra' execl:rtada.,O .conteúdo.dos papéis é
.co'!1patível com as rrediçóese a~imentaçãoda oo~ta
corrente.FIca, portanto, inyalidadaa

r
';1OSS8 co~statfção.

Fato 24.7: Inobservância de formalidades na com-
posição de processos Liéitatórios. .,

Os documentos. pel1inentes~o Convêllioeres
pectivo processolicitatório. não estãodevidame'nte
ordenados na Prefeitura de Irecê. Não há numeração

, , . l
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de folhas, e estas não estão autuadas em conjunto,
em seqüência temporal. Tal fato contraria a disposição
do art. 38 da Lei nQ 8.666/93. A falta deordemdificiulta
o controle, inclusive, em parte, a fiscalização ora re
latada. Pois os documentos solicitados por vezes se
encontravam em locais diferentes e nos foram entre
gues aos poucos.

JUstificativa do Prefeito:
O Gestor diz que está tomando providências

para evitar que a ocorrência se repita (autos desOJ"
denados). .

Análise da Equipe:
Com isso, admite a inobservância do art. 38

da Lei nº 8.666/93. A grande quantidade de do
cumentos que nos foram enviados apenas agora,
mais de um mês após nossavisitaa() Município,
comprova a constatação: "A falta de ordem ificulta
o. controle, inclusive, em parte, a fiscalização ora
relatada. Pois os documentos solicitados por vezes
se encontravam em locais diferentes e nos foram
entregues aos poucos" .

.0 gestor municipal do Convêníonão comprovou
a publicação do aviso contendo o resumo doEdital
daJomadade Preços nº001/2001, de 30.08.01,no
Diário Oficial da União. Caso seconfirm7aomis
são, fica infringido o, inciso I do art. 21 da Lei nº
8.666/93, queexige publicação no DOU quando se
tratar de obras financiadas total o~ parcialmente
com recursos federais.

Jusmica~ivsdo Prefeito:
As alegações do Gestor corroboramo fatp re

latado.

Análise da Equipe:
O Gestor confirma a sua omissão, mas tEmta

justificá-Iaco.m argumentos referentes à modalidade
convite, inaplic;á.veis aqui, pois se trata de tOll')adfl de
preços. Fica mantida a constatação.

Fato 25.2: Não apresentação de extratos decon-
ta-corrente .,...

Solicitamps duas vezes ao Pre!eito os extratos
da conta-corrente de movimentação ~os recursos, do
Convênio junto à Caixa Econômica Federal,·mas não
fomosater\didos até a presente data.

Justificativa do Prefeito:
·0 Gestor enviou'ósextratos daoonta corrente.

Análise d~Equipe:

i O Gestor nós enviou os extn::it<.)sqa conta-cor
rente, sanÊindo a falta inicial dos pap~is. ,.

::'.,:.'::';','.',;',!:"" -:, _._ " ,', _, ,.·,,","',",'.!;!!i:: t

Fatoi25.~:iNão apresentação de pr~c~ssosde pa-
gam!'!ntQi .. ,

Indagado acerca dos processos de pagamento
pela obra, o ,Prefeito não respondeu à nossa Solicita
çãó de Fiscalização nº 025, de 02.12.03. Não dispo
mos,portanto, de elementos que permitam verificar a
confórmidade dos pagamentos.

Justificativa do Prefeito:
OGestor enviou os processos de pagamento.

Análise da Equipe:
O Gestór nos enviou os processos de pagamen

to, sanando a falta inicial dos papéis.

Fato 2~.4: Inobservância de formalidades na cons
tituição de processoslicitatórios

Os documentos pertinentes ao Convênio e res
pectívo processo licitatório não estão devidamente
ordenados na Prefeitura de Irecê. Não há numeração
de folhas, e,estas não estão autuadas em conjunto,
em Seqüência temporal. Tal fato contrariaa disposição
do art. 38 da Lei nº 8.666/93. A falta de ordem dificulta
o contróle, inclusive, em parte, a fiscalização ora re
latada. Pois os documentos solicitados por vezes se
encontravam.em locais diferentes'e nos fóram entre
guesaos poucos.

Justificativa do Prefeito:
Aplica-se aqui o exposto no item 24.7.

Análise da .Equipe:
Aplica-se aqui o exposto no item 24.7.

Fato 25.5: Nãocientificação à.socie~ade

O. gestor municipal do Convênio não compro
vou ter ciel1tificadbos partidos políticos, sindicatos
de trabalhadores e entidades empresariais, com
sede no Muni.cipio, da liberação de recursos fede
rais, cómo prevêem o art. 2º>da Lei nº 9.452/97 e
() Contrato de Repasse nº 2648.0101730-26/2000,
Cláusula 3.2, k.

Justificativa do Prefeito:
Aplica7se aqui o exposto no item 24.8.

Análisl":) da Equipe:
Aplica-se aqui o exposto no item 24.8.

Fato 25.6: Materiais de baixsqualidade em obras
Aspqrtas, de aço tipo calha, usadas nas casas e

nos sanitários, são demasiado frágeis. Para as entra
das da sala e da cozinha sã.o impróp~ias, pois, além
de fracar'~~o resistem ~si~tempériesrse deterioram
emcerca a~dois a três al1()~.Vá~iasdl1ssas portas de
aço seçj~terio~aramrapiq<3.~~l1teeal~umas já foram
substit\jidÇls PEilos próprios rnoradore~ por portas de
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Justificativa do Prefeito:
Encaminhadocurpentação.

Análise da Equipe:
O Gestor nos.enVio~ os extratosda'conta-cor~

rente, sanandôâ falta.i~icialdos papéis.

Fato 26.3: I~obser"ânêia de formalidadesl1~~óm-
posição deprocessoslicitatÓrios . .,'

Os docume~tosp.ê~inentesao êonvênioeres
pectivo processo Iicitatório não estão devidamente

. ordenados na Prefeitura~de:.lrecê.Nãohá nurriera-
. ,., "';'J:,."..'::' '.'. ,'i" "~,\, .. "",,:',::4 ~ , 'o,,:. ',.' ' ' , :':<".'::\ '~.l.p', :

çãode folhas.eestas:não esfãoautuadàs em'con-
~ .." " ,<' .'..", ". .,'~. '~'~r" ,t,,', ,'.- '-'., , ,>.:
Ju~to, em seqüenciatemporaLTal fato contraria a
disposição do arL38dàieÍin~8·.666/93;~};:h}· ::

" '., ',! :,:",. . i' 1.' 'L ::,,1

justificâtiva do Prefeito:· .. .' ,
Aplica"seaquio e~post0r10:it.êm~4.7~ ! '

Análiseda Equipe: i . "

Aplica"seaqui·o·exposto.·no item 24.7.
, ,',,: ,. ,,:-. '< __.':', :',::".,'(:~,:,':: ~:" ,~,..t;",'-: \'~:';~'-

Fato 26.4: Não cientificação àsociê'dadé
O gestor municipal'doConvênio hãocomprovou

t~rcientificado os p~Í1idos polítibos.sindicato~d'~ik
baihacfo~ese entidadesempresariaisic~1Tlsede r~o
Município. da liberaçãode)ecur~osJederais.como

prevê,em oart 211~dá'lei 'ri.~9.452197éÓCoritr~to
de.Rep~sseno 2648.1.9.9áo43-56/99/99/MAlCÂI~
Cláusula 3.2,i, ,.'.' ...,;,i, i li: •

Justificativa do Prefeito:
Aplica-se aqui o exposto no itemt24.EJ.,!

Análise da Equipe:
. Aplica-se aqui o expostor'toiterri!24.8.

3. Diante do exposto. sugerimôs o encaminha

mento desta Nota Técnica à.'Coordenaçã()-GJral'dá
épêraçães Especiais - DGOPE.·'para aspr.o~idê·~cias
necessárias. . i "

,: . Salvador. 30 dejanekode 2004.- Equipe de
I\uditoria; Ro'mualdo Anselmo dos Santos,: Os
fuar Feitoza do Nascirnento,Genivaldo Pinheiro
dos Santos, S4:SrgioFrança.Barigchun, Maria de
Lourdes Oliveira Santos,SlIvânla'Nepomuceno
de Lima (SFCCGU). Luiz Augusto Vieira Silva
(CGUGO)

Em 30-1-04. - Francisco Carlos da~CrlJzSilva:. ." , " ' , ,
Chefe da CGU/BA.

26';' ProgramalAÇão~'EstímuIÕà PrOduçaÓ Agrope-
cuária ..... ..' ,..' ""'" '. .

Constataçâo da Fiscalização:

Fato 26.1:' Ausência de PrestaçãôdeCoritas de
Convênio

'Nos papéis que recebemos consta0 Rela
t6riode Avaliação Finál da Caixa EconômicaFe
deral. quelreglstraa tonclusão da obra. Também

.,> . • '..., . ~I :: ..' " ' -, :,: ;, :,." ,'I' ; ,

está docu~el'ltadoo pagal1'lel)to depelõ menôs R$
.102.779.99:à êrTlpr~sa DOUR~DO CONS~J;lUÇÕES
ELÉl:J;lIC~S E!PJ;lOJETOS tTD..;.. .• em28J2.00.
Embora opagafuento tenha ocor/idoh'á três anos,
não há informaçã6 sob ia a pre~tação.décontas.
Solicita,mosao gesto~nlunicipal apresentação' da
prestação de contas cfoconvênio. mas não obtive
mos resposta à~ossa Solicitação CleFi~calização
nO 015, de 19.11.03.A ausência'da prestação de
contas não nos permite aferir oestágio'de execu
ção do Convênio em sua totalidade.

Justificativa/do Pr~feito:
Afirmaque está enviando toda a docur,nentação.

Análise da Equipe: .,
Na justificativa o Gestorafirma que está ênvian

do toda adocumentação que comPõe a prestação de
contas.No entanto; não recebemos os comprovantes
da prestação de contas. .

Fato 26.2: Não apresentação de extratodeêonta
corrente

Solicitamos ao Prefeito os extratos da conta-con
tente de movimentaçãô dos recursos do Convênio junto
à Caixa Econômica Federal. mas não fomos ~tendidos

até a presentedata.

MI~IST.ÉRI0. DA~GRiCULTURA,.P.·•• ECUÁRIA E
I~ c'·' " ,' , ': ~~

, DO:~BASTECIMENTO
'~;, .'

madeira, mais resistentes.°mesmo ocorreu em obra
, skmelhantk, ndbairro\jilaSã6'Friincisco~'Contrato de

: ,:!,: : ',~", " .' ,.' " ,~" ,;,. ,:' ,~~" " .' f ,;::- • ",

.2iRepas5e'E:E~n?2648.0,'15445-9412000. Em obra mais
.' j'ecente (\{i1a ti6eidade~!Convênio h~421464, Contrato

p',' ,';'; 'ii"': ,': ,'~~. '." ~il· ".., ,'o ;j , ,1;, :,. :Q:;;i ' "

~e Repas~e ':l~ ~648.01 01 ~2.9~55~2000~~EDUlCAlXA)
também foram utilizadas por:tas de8sei'tipo.

:::';:' , ':';":í'/'''-;:: I': ,:,:'"r ' ".:: ':,:" '~~
Justificativa(i() Prefeito: .

tPlica..~eE1quioexposto noite~24.9.
AnáliSe da Equipe: .

~plica-se ',aqui o eXposto no Item 24.9.
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?i?âm~ Q/ltU/Jlt<:tjlal ct;. 0 flofJlltft-r.a
ffG/ml., 1h, '~Yt7rJ .~YJ.'U(~.

GABiNETE DA PRn:llDENCiA

0&.;0 GPn." J141200.l

Senhor Presidente:

lUombuca, 18 de Novemhm de 1003..

Refi: Moção n. "05 "2003.
A.ssUHt<l: •fp<?l<l ar,'.i' (;iWi'rn'),~Fi'rkrul e lúladua{ pnrG m4,ihtmas na saude.

íenhlJ ti .'>llJJsjw;ão dectlmpnmemar (1 ~ 'O.~'ia Lxcelt.'ncla. (' ao
en.'ieJotmcammhar-tlte em anexo. aAlon'io n" 05.'2003, "De! Apelo ao...· (;(wemos hrJeral e
Es/~al, pqra que atenda as reil'uuikaçf}eS dos Mllllkipio... que! compõe a ri!f(iâo da D/i? .\1 '.
soiJCiJqd4s,jJCfo.<; Secretàrio," Muni9pms de Saúde que com/x}e a mu.:rorl!gião de Piracicaba",
de autori.a di: tod(J:~ os. nobre... J~djs dlts.sa Colenda Casa de '.I!iSI? aprfwada por lInanimidadt'
pdo Ple1'l0rio, fUI sessào OrdmarlllI'J'úb::ada ftO ultima dia 1-1 dI! lJ()wmbro.

A"t) aguardo d<' uma mal,~le.waçiio fUl'on.íl'd de Jt ...W.'óO

Excelência. rel1ero meus protestos det!,<>llma e cOll."õlderação;

Atenciosamente;

/ ... L?~ ~/c.'r R i.
.L-f:ffrj; nO.,,7itl)(} Ei'iElSOHO'N-

Presidente da Câmartl.

À Sua Excelência
(1 Sr. /)r. J)ep. Fed João Paulo Cunha
DD. Ne~ide"'eda Cânttl1'a dm.i Deputado.ç Federais
IlTasília J DF
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MOÇÃO N,() 05~2Q03 '. . .•.... ". ..' ....,. ' .
"f)t,~pe'o ,. a,os ". GOl~n;.o1;Ftdtratt Es(afiJlm./{df'd: q!~~' (Jlel1dai as
nitindit'êrÇões..dos MllnitipioJ; 'l,11t,&"'fl~ a "..~i~o 'Jd'J)~RXV,
Jolidladdrpelos Sm-tJó,iosMuiJidpoü. 'ti" Sa,ideqite roÍltpõetl micro
&!ifio "dePirac;,aba"

Considc'rando.l}uenu .ultirnCl . l.ha 29 dC()lItub~().,os

Secretários Municip:l~s dcSaúdcc.\uc cOry'lpõe a <T\Iic:~o Regifio dcllirncic:lb:l, csti\"cl':U11reunidos'na
c:5.m:lrn I'\lUllicip::d,dé Pirncic:lb3,: discutindo a situ:J.ção drnm:ítica.quciP:lSS3nl esses :municipi6s
(lW,nt') :l ('tf(.'t"t:\ <l"!l ·:tTo.'içosdo SVS :Ins 110ssos cidadãos;

(:onsitler.Ull!(, lJUL'. Pil":lclc::lba por süàloc~iizaç5(l gl.'()~:itlc:l l'

I a car,acrcnsticadc sua estrutuT::a médIC(j-hospibbr~ •. ~ co~sidcrad::a,rV,')lf)I;Scdcd~' ..\VKfulo 011 dt'
Rcfcrénci:l Hq~c.m::ll.Cnm Urrl:l pópulaça~) de aproxiú,\ad"fTlcntc3-tn,(}O()habit:mtcs. sc IC"·:l.rmos. em
co~t:l :tnaturCl',:l dn' :i.cu .caciter, t"cg;on:l1. Pil":lcicab:l .cont3, em:", ~ais de S5.0.U(}O pc.'ssnas cuj:l
dcpcndt-ncia :!uSL'S os enloc:! n:n.-sfel'3 de atuação csc>b :I. :;U3. rcsp()nsabilid:ldcml'dico·h(l~rit"br;

Conside.'r.mlio '. que o do,,"emn .:\ turti~i~:l.l ,H:"1 busç:mdn

:lt('llt!er cada "(.'7. m:us cde t"IlrTT1:l constitucion:t1 os princípios do,St'S (ullI,,"ctsa1id:l.t.!l', clluidal.ft..
accssr),hU~1:lOr/'3çjí) e l"l'g;on:tlizaç:'ío). o qU(~ infcli:r.mrotC' tom:l.-se catl~"(.'7.tn:l.is dit'ieil dc\·ido:t
PJllnnt"';ormt.'Ot(',l'stabc1l.·citla c muito inf<:rioT as necl'ssidadci dcs!lc município;'

, . ,. C:onsilicClndo 'Iuc·a rc~50 n:iosul~on:l 1l1:11S n":lb.llllal' lHossas
iCOfHli.;iies d'~l~(.'nllria c sohcit;trll urgcntl':l.os (;O\'crnos r:ctl<..'rnl e Estadual n",,"os Tt,tns Financeiros
p:lra slIas a.Ç(·'l'l' dl' S:l.lidl' mlnlicipaisl' rq~on:lis,nl)strésni\'('lsdl' aç'-lI':s de saúd<.'; proml)ç:i'"
pircn'nç50 cas,sistêncial, p'l\sm~it::ls doençastc1~'int<:r.rc1ação causal t'mrc os mllnicípilJs, pt.r
cx(:mplo: C.k1'lW-IC, t:li,'a DSTs. ,\It:l c:\léttl:, Cmnplcxilbdl.·. l'utre outrO!l;

Considt'l':lmlollUc omunidpio dc\fOlTlbuc:l possúi arcna:;
u1TlnL'nid:tdc :\lillt.'l de Saúde, "lued:io att:mliménto básico/:unbulaton:ll. orc~du c()m :\5 lTl:ljo~,'S

diticukbdes. f:\ce 3cscassez de ~ccursos tin3ncciros,(~ que wma 0"1 s:nunicif~i(\ '. "dl·pt."tllll'1\t<.·.. (lo
mllt\;cipio<.le<Piracicaba .C' . outrO!l. <.I~' maiores rCCUN(ll' para .. (\~ ... :ltcm.limClltn:k tll' 11lainn's
compkxidadc.c c:;pl:ci:tlida<.lc;

. .' Conl'idcl"aJldo.:linda. "Iuc. dodtado Ll1contro ddibt:wu-st.· pela
daburaç50 de Um ducumll1 to eru..lercç:sdo 30s,Gm'cnlOsFcdernlc I~st:sdu:sl. (.1\.1(.' fica f:l7.(.'ndo parte
intcgt;'lltc<.tess:'\ Il'l0ção.cut:l p3e;tC do texto diz: ....;:, iI'nprescimlí\'dllue nossa. região llci:t:tvali:\lla na
suas necessidades, hist~'ric;'\. pl)pubcio~31 c dcntrod;'\l'\ purtaria!' dn \tinist~rir... d:t ~;'\úac, de,: tal
mam:ir.t. ljUt' 1111 minimn Ilcccssit3t'e'l1()~de l)() (nl)'I.'(.·nt:t) k·ite>s ho!'rit:ll:Irl:~ (di\·itlidlls. éntrt' I!l....al.
cspecialit1aticc CTl) c <.ie u,ll.:tllm"nto no tt"tn inicial nr. ":llnr dc·RIIU.IIlHI n';tis/rnt'S, C:ls(lcnntriri,.
() SL'S ici ~ctr'()cc(k~,iust:J,mc..,ltcnu momcnto dl' :lha :üinn:lç50 desse modcln na sociC'd:tdc, n (.11I:'I!.
a ,oda dia qllt.' pass:t~tem n,)!i trazido drlos usu:irio!ioriundosdo,; pbnr.~ p::J.l'ticubrl·s impossin:i!\ dl'

_é=2u,s:,c;'''d3n'··O#Y~7'
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,'\ntc tOqO o exposto, submet(.'tTlos a aprecução da j\[esa e
Douto Plcnaóo, nos expressos tenno5 do art. FIO, § 1.°, inc..nI, do RegimL'Oto Interno. cs~a Moção
de Apelo aos Govemos Federal e Estadual, para ql.le atenda as reivindicações da regíão,
cQnfonne solicitado pelos Secretários Municipais de Saúde.

Requeremo» tin:llmcnte, que aprcSt..'tHc moção seia levada ao
tonhccimerwl das 5('~intC's :luturtd:\dcs: r.~mo. Sr. Dr. ~ iumbenn Co:;t:). Dl). i\rimstro d:l Saúde.
EX1n(l. l.íder de Om'(:mn 1);) Clll1:lCl h'derrll, Fxmo. Sr. Dr. Lui", R"blTt!' Ihrrad:15 Bar;\t3.; Dt).
Scct'c0rio de I·:.st:ldo d3. S:lúlk. \·:XTT10. l.ider de (;oycmo na A~:;crnbKl:l 1.<''g1sbti\':l, ! ':xmo. Sr. Df.
.ln5~ EIIIO SClI'ilh:? Duarte - COSEi\lS, Fxtn:J.. Sf~l. l)f';l.i\bri?et{: ~kqciros h:rrclr:l lb COSI:'!. DU,

lli"!'fnfl d" pm '\\' lk Pir:JClL:lb:J (':'lO E"IJiU. Smhnr Prdfito i\hmicip;)) de t'lnmbuc;l. beJn ['pf)lp

public::ld:-r n';1 lmprCHS:l rq;1üflJ!. .

Sala dm; Sess(jcs, 13 tie Novembro de 2003.

~l-~~L{~~~/4*~ ___
LI1.~ D01JJlido Po......ol1on

Pftside~t' d;/ C:imar.1

LI
----I7"b-•••~-i.··.....in--.. ··...l~~

Z" Secretário

Q . /).// ~ -b
L\'~~~~

GamaHet Corrê:, Pinto
/, "Secret,írio

., ~. ,1..,-I!'. .'

:th '" : .... ...._ ...j )-:j"~
:.1= ~ ---....r.. /../

/mié Vitono Br:W;lJue /
Vice-Presidence

.' (' 'jj:-'/~~. ~ / ,.. .

..:::.J..... -'J. ,'<-.{.{. ,-.i"r',~ ,."" ,~ , /
"'Lu!! Jberto PímpÍu1Íto

') '. ·01 .... ""f-'. !:,
~~t;~....v- ,,' {...,,'t~~,;
l';t!'(aJiJoL)qJJJzete PlJtrlU~sl

. A ---r--
~~--u:~

Lrl~cliutiAnW:lrteJJ
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EXMO. SR~
HUMBERTO COSTA
DO; MIN1SifRODEESTADO'OE SAÚDE

Pir,aclcaba' 30. deoutubr6de2003.

"d DIÁRI0DA CÂMARA D0SÔEPUTAD0S

,PrefcitUra'dol\11unicípio de. Pil1acicaba
Sccrctnria rqlU11icipuJ de S~.úde ,i;

í~:;lnd() de Sàu.Pnuln - »..asiJ

Abril de 2004'

,':'; ,I,

Nós, SECRETARIOSjMUNICIP~ISDE S~ÚDE das cidades, que
compOem li Microrregião de Piracicaba,pértencentesa Regfonal DIR X~, r-:unidos no
dia.~9 dFtoutubro .' do ano de 2003,,,a Câmara de ~~readoresde PI~aclcaba, por
intermédio do Presidente da Casa, vereador João Manoel. dos. Santos, discutimos a
situação dramática pela~ualpassam nossos Municipios'referente' a oferta dos
se,"",iços do~SUS aosnossos'cidadãos.'" " " "" '.t,: .,~

•.... Para n6s, é inadmissível, pâssados dnco, anos d~ adesão à
Ge~'tão'Pleha de Atenção do SUS, estarmos regredindopor falta de recursos federais
e estaduaisnaate'nção à saude da população." ':',. ,', ,

Os. municfpios .que .i,,~éstiram na . melho~a" do acesso.
universalização,eqOidade. integralidade dasaç6es doSUS. estão sehdti penalizados!
Plra'cicaba por ser uma.cidade Pólo Regional,· deviaoà falta de valores adicionais ao
seu ·Teto Finànc~iro,desde o .ano .. de··.2002•..está 'tendo atualmente' queetender
priorita~iame':1te asurgências e emergências. tanto paraOSmUlj1iefplOs locais.';' como
dás cidades vizinhas, intf1;grantes da DIR,XII e DIRXX, e de outras cidades brasileiràs.
nos revertendo à situaÇao triste e perversa a qual sempre lutamos contra.: a das filas.

:- .,":- , .:-:-:~ '; , ':,1 " :' ;

Não suportamos mais trabalhar nessaS~COr:ldiçiesdepenúriae
.' .!..., ",4:.·, ','" . :j., ': '" ',' . '''. ,"~o ','., ,,), .,',

solicita"!10s~;com urgência aos Go~erl)os Federal e Estadual novos Tetos Fi~aTceiros

para nossas açO~sde saúdemuniéipais e regionais. Nossa sifuaçãojáfoiamplamente
desc~ta e. aprese"tada anté~o~e;nente,.. ~ide documerytos ... anexos .. a esta .. ca~a.i~;O
Governo Estadual p~ecisa fazer IIjlv,estimentos nas cidades .da Região .nos três níveis
de açoes de saúde: promoção,pre",en'çãoe,assistência"pois muitas;doehças têm
inter-retaçãocausal entre os municipios.: Ex: dengue, raiva, OSTs., Alta e Média
Complexidade etc. . . . '.

No caso de Piracicaba.estudosfeilos!':'() decorrer desses anos
mostra", com cla~ezaoaul1lentona.série histórica ocorrido em todos OS seus "'veis;de
ate,.,Çâo; sendo que os pl"ocedimentos' de mé'dia e aUacomplexidade desen~ólvidos
p~io~t,:,ri:arT1e,::,tenos hospitais, oS,~ue r,nais exigiram aportes f,nanceiros adiCionais pelo
mur;lIclplO.ide tal;10,:,,"a que em tr:êsanosnosso déficitêmaiol@do que R$ 5.000.000.00
de ;reais, e o que;nospreoeupa, ê"que' não recebemos nenhum adicional no teto
-r>aCtuado em '998: Prec\samos urgeQtementede novarepaetuaçad daPPl atualmente
em andamento na Bipartite: É impre'scindivel que nOssa região seja avaliada na suas
nec~ssidadeshistórica, populacional ,e de"t~o das portarias do Mir;1istêrib da Saúde, de
tal maneira, que no mlnimo necessita~emosde 90 leitos hospitalàres(divididos el)tre
geral,. especialidade e Uifl) e de um.,iaUrnento ,,0. teto if)icial no,valor de 800.000.00
reals~ mês, casoeo"tráriooSUSirá retroceder, Justamente no m0ll'le"to de alta
afirmaçêo desse modeloha sociedade, Ó qual, a Cada dia'que pàssa. tem'nos.trazido

,I
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vários usuários oriundos dos planos particulares impossíveis de serem sustentSdos
pelos cidadãos, bem como, pela expressiva longevidade e novas tecnologias
disponiveis à saúde para toda a população.

Somando-se a isso. a situação se agrava ainda mais,
considerando-se a necessidade dos municípios menores em manter funcionando suas
Unidades Hospitalares. em especial, internações, visto que Piracicaba, sendo. a cidade
Pólo Regional, está neces.sitando de 90 leitos hospitalares naatl..la\ situação. Caso seja
diminuídoessesérviço, as circunstâncias se agravarão ainda mais; pois quem estará
absorvendo essa demanda? Em meio a esses fatos, se não se conseguir melhorar a
situação de nossa Região. em especial de Piracicaba, não conseguiremos atender
nossos rnunicipes na Alta Complexidade hoje considerada eletiva.

Não podemos nos esquecer:'o SUS é um direito po'cidadão e
dever do Estado nos três níveis de governo; somente assim, ele será um direito de
cidadania. Queremos crer. que seremos atendidos prontamente nessa rêenvidicação
regional, caso contrário, a saúde publica viverá um dos seus piores momentos.

Atencio$amente,

Piracicaba. 30 de outubro de 2003

i
I

_... _. i

1
.1

Selma de Andrade Souza Thoni

---'-- ---.- ....- - Se~~~;à~'i;--'-- --- ~---r---- ... ~~~i,~~;~~~ ....---.-.- ~

Marcelo da ~i1~a_E3u.e!~o-_. o •••_. --.1. _-_-.-....-._.~ ...
Antonio Carlos Munhoz Junior- ._- ~ .. - ~ _.._-_. ".,. '.._-_.
Jordano·.Zanoni l-- c __

\
. -~-_ .•..._ ....

i
f
~.,

Maria José Cândido
·1·· - .....-.......... _. '--" .--.... .
!Maria FranCisca Rodrigues Beltrame
i ..'
I João Amauricio Pauli
I

\::r:~s:::u:~:í::r~ea:rano I'
Joslas Zam Neto - . I
Maria FlaVIa Gonçalves M. Kastanopoulos I

ICI~ViS Pascoah '''1-'' .-
I
I MárCia Maria NicoleUBertol(3
I

Capivari

: Tieté
\ - ..

: Jurmnm

! ._.
1Rio oaspeotas

i Sal1inho

(Santa Mariàda SeITa
i .
iSào Pedro

Charqueada

\.~,ias Faust6'-

j ltirapina
l~,._._.

\ Mombuca
í

íPiracicaba

Nós Secretários de Saúde dos Municípios pertencentes à DIR XV da
Microregião de Saúde de Piracicaba referendamos esse documento:

G
----'··-·--- ....-.----...--

Cidade
. __ 0_. ._. .

Águas de São Pedro

AC()nUssão de Seguriqade Social e F~lia. Oficie-se e~ após publique-se.

Em3tlO~/04 ..... ......\,:. .

jOÃO~~
Presidente
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Ofícion~124(GN)

Brasília, 25 de março de 2004

,A Sua Excelência o Senhor !i.
Deputado João Paul() Cunha. ' .' .
Presidel'lte da CârT\ara dos Deputados'
~ssunto: Comuniêação de pr0rT\ulgaçãode Medida
Provisória I' ~ ',i,

S~'llho~~r~sid~ryte,
,. Com referência ao Ofici~ PS-GSE n~ 332,de 15

(le març(;âà! 2004, dessa Casa, corylUnlco a Vossa
Excêlê~ciaque, nos termos do art. 62da€Constituição

.Federal: COmia redaçãodada pelaEl!lenda Constitucio
nal n~32, oCorlgr,esso Nacional aprovou e estaPresi
dênq!a p~o,!,u~go.u a Lei 'I'll~ 1?:8~o,d:lf~ de f,!l~~çode
2004; que .~atnbUl competências a Agencia Nacional de
Saúd.e Suplementar1.ANSe fixa as di~etrizesa serem
observadas na definição de normas páraimplantação
deProgramasesp~ciaisde incêntivo à;~daptaÇão de .
cont~a~oisal'lterior,esALei ~~9.656!Jde·3 de junho de
1998y,;cujas dispósiçõesforafJ'l adotadas pelo Excelen
tíssiril0 Sel'lhorPresidente ê:Ia:República como Medida
Pro,~is6~a.b~1~8'; de1?dedeze~bro deA20?3.

~I E~.~~exo,er:l(::aT.l~ho a '!,ossa Excelencla o texto
promulgado para arquIvo nessa Casa.

-: '!~I; " ,i!,' "f ". ' .: -' ,ti, 'li : I, Jt '11"' ' '. 'i, ,', :, " , ,,' , .~

: AtenClosamente,~iDeputadO Inocêncio Oliveira,
• :':1 I~' ".": ' '!'I! 'j .:' ,:I~; II~,: '"" ".,'" "i,,; c" :

Pr,If~elr,() '1,lce:-Pr~sldept,e daMesa do Congresso Na-
cional;',no~~xercício da~F;>residência. .

I" 'i:"'~:!!:' ;:,~i' ,':~. : ,'::,~i,:I:",i!:.',!l>" ";'~ ,:i "

, LEI N2 10.650, DE 25.0E;MARÇO DE 2004

~tribuicompetênciasà Agência Na
ciemal de SaúdeSuplementar ... ANS e fixa

, as diretrizes a serem observadas na defi
niçãode normas para implantação de pro
gramas especiais de incenti,!o à adaptação
de contratos anteriores à Lei n2 9.656,de 3
dejuríhode 1998.

Façosab~r:queôFresidenteda R~plJblicaadotou
a "J,Iedida P~ovisÓria n~148.de ;2003; que o Cong~esso
Nacion.ai apro.v.. o... u,eI6u, Inocêncio0Iiveira,Prim.eiro..

~ ':: :, :" , , . . t' : .

~ice-Presidenté da~esado C0rlgresso Nacional, no .
,exercício daP~~si?ê~ci~: ~ara ,os efeitos do disposto
no art. 62 da C0rlstitUlção,lfederal, com a redação dada
pela:Emenda.Constitucional n~ 32, combinado com o

> ' " ~I. , ' ,i'. ': ''' .. ·U , " , I; I~ , ,.', ' ' ! '.' ;. "

art. 12da!Resolução n~1.d~ 2002-CN, promulgo a
seguinte tei:. . '. . .•... ...'

Art. 111 Competeã' AgênCia Na~ional de'Saúde
Suplementar - ANS, rla :defesa.do interesse público
",0 setor: de saúàesuplerTlentar, a definição de ações
pa~ irlstituição de prog~~sespecIais de incentivo
à adaptação de contn:ltos'de planos privados de'as
sistência & saúde fírmadokaté 2dejaneiro de 1999,

como objetivo de facilitar o acesso dos consumidores
vinculadosaiesses contratos a ga~antiasedireitos de
finidos na Lei nll .9.656;.de 3de junHo de.1998~

Art. 211 As:açõesd~ incentivo de qUe trata esta
Lei serão definidas po~ norma~êspecificas da ~NS,
considerandó assegui~tesl~diretrizesgerais: . é'

I..;.revisão decontratós,'procederldo-se,às tfevi':
das alterações de cláusulas contratuais elllvigor,por
meio determos aditivos;l',. .':::l :

11 -; viabi~izaçã~~deTigrfil~Oda~!ela~pCorlt~
tualestabêleclda para outro plano da mesma opera-
dora; e ... ,.':',.' ,';";:i',.,,;i: ", •.

111- definiçªodelinhas gerais para execução de
planos.especiaisdeada'ptação.de. i~pie~e~tação fa
cultativa ou obrigatÓria, deterrninarldO"forryl8, condições
e exigências específicasa sêr~")Obs'e'~àdaspara ca
rências; reajustes,J~ria~o d'ei~~eço p~~faixa etária,
cobertura obrigatÓrFa)!doenças ê'lesõesh)ré~existen-, ,: _ i",'. ;11'jU,.li:,',' I,J ,i":':' .' ",.. ;lo' ,."!'." I.',

tes, e outras condlç()escol1tratuals previstas I'la Lei. nll

9.656, de1998,'~eW~P!TI0~~ ~t?ti,~.as ~~:ap~é~~~tação
desses planos especiais. e.aSl:va~laç()es de p~eço por
índice de adesão e outras variá~eis que poderão estar
; .:'.. '. ',,,' -:-, • "."1' ri:' .' iiW ' "~:':',,' ,:'~' i'," .i. l " ,'.1 • _ .:, , " , '" ': ,,- , -

contidas nas propostasofe~ecidasaosusuárioS:

§1l1 Para os planosc()ietivoseTpresari~ls,Ja ANS
poderá prever.aimPierTlentaçâo' párcia!oU gradâtiva
da extensão de cobé.'tu,ra"i previ~tanosa~s.! ,10.1O~A
e 12 da Lei nIl9.656,àe'!199S:!be':'l!'oorJIo'a alteração
da data~base:parareajustes...i!: :"::i:, !d. .. i:

~: ~> .,.!' :1.' i' '" ," " ";,," -><! "f;;:, ':,' ,I.!i::'!:'::,,: -' ::"}; , .(J" ,i

§ 211 Para asoperadO~asde planos deassistência
à saúde, cujo núrrlero'&e ben~ficiárids fo~ inferiora dez
mil e que nãoten."haJn em operâção planbsicOmà~.ciali-

" \', ',:11:::" , - _'~V':' "" ' ".' ,,"" ", - . " " : ':.'1' I

zados apÓs 2 de:janeirode 1.999,al\NS podera defini~
condições especiaisdJôfel'9ci~entôi~os constimidores

.de alteração contratlJalparain~rporaçãoparCialdas.
regras contidasina Ilei n~ 9:65'6, de 1"9.98. '.

"w ' :.' '","" ":": 11:1 ': ~" i . ", " II :' I!
Art. 311 Será'gara~tidoao,consumidolio caráter

facultativo da adêsão!~bSplanos especiais. ficando as
. _- ,- " ' ~ , :", "".. i! I, ':' ,, ' " "..: :' I,I,_ :" ,I', - ; , :1: :, " :" , r'
operadora.s obrigadas a manter'iem operação todos os

'i' ., "" ':'' ,"!: :. ', "t ~:' : ~:!: ;:" - , 'i":,, ',I: :':' , " , • I :: !
contratos não ad~pt~dos::>,,> ',', ..... '
, ..... ,Parágrafo~rlico.~~s hlpÓt'esesde'infração a dis

positivocontratual'; asoperadoraspe~anecem sujeitas
à fiscalização.. d.aiNS e à apIiCaçãd:,CJi~ pen.alidades

1:1, ,; ,',,, ,,':. ',:,', ',-i' . ""'"il :' ' c

previstas no art. 25 da Lei nIl9.65~;Cle'1998.
Art. 411 Esta Leientra1iemvigof, na .data de sua

publicação. ..i<· /':: .'
Congresso Nacional, 25de ma,.çode 2004.-18311

da IQdependêncià e 116~ da RepÓblica, Deputado Ino
cêncio Oliveira, Primei~oVice-Presidente da Mesado
Congresso Nacionai!'noexercícioda Presidência.

'; - ,:,' ,{: : I , !I

.publique~se.A~quive.se.:t . '
Em 31-03-04;i,i';;'Jdão Paulo Cunha,

Presidente.' .

I
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Ofício nº 126 (CN)

Brasília, em 25 de ma.rço de 2004.

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

Assunto: Comunicação de promulgação de Medida
Provisória

Senhor Presidente,
Com referência ao Ofício PS-GSE nº 333, de

15 de março de 2004, dessa Casa, comunico a Vos
sa Excelência que, nos termos. doart. 62 da. Cons
tituição Federal, com a redação dada pelaEmenda
Constitucional nº 32, o Congresso Nacional aprovou
e esta Presidência promulgou a Lei· nº 10.851, de
25 de março de 2004, que "autoriza0 POder Exe
cutivo a doar à República da Bolívia vacinas.contra
a febre aftosa", cujas disposições foramadotaqa.s
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente qa Repú
blicacomo Medida Provisória nº 149, de 16 d13 de
zembro de 2003.

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência o texto
promulgado para arquivo nessa Casa.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Primeiro Vice-Presidente da Mesado.Congresso
Nacional, no exercício da Presidência.

LEI N2 10.851, DE 25DE MARÇO DE: 2004.

Autoriza o· Poder Exec~tiv()adoar à
República da Bolívia vacinasC9l)tra a te
bre aftosa.

Faço saber que o Presidente da Repú
blica adotou a. MedidaProvisÔriamºi t49,de
2003, que o Congresso Nacional,aprovou,e
eu, Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente
da. Mesa do Congresso Nacional, no exercício
da Presidência,para os efeitosdó~ispO$to00
art. 62 da Constituição Fedet~i, C?11l a. reda
çãodada pela Emenda Constituciohalnº32,
combinado com part. 12 dél Re$Olyção nº 1,
de 2002-CN, promulgo a seglli'nteLei;

Art. 1º Fica o Poder Executivoi é'Jutôfifgdo,por
meio do Ministério da Agricultura, PeCl.lári~TAbaste

cimento, a doar à República da Bolívia.vaCiina~contra
a febre aftosa, nos casosâecomprovaclaitnin~ncifilde

risco sanitário para a peq9ária bra~ilei~a.....
Pélrágrafo Único. ~·imjnênciadp risqo sanitário

caracterizar-se-cí nos cl3.~osde possipilidé\~~ de intro
dução do vírus da febre aftosa em t~rritóribnacional,
proveniente da República. da Bolívia.: .

Art 2º A doação de que trata esta Lei será feita
mediante termo lavrado perante a autoridade do ór
gão competente do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento.

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

Congresso Nacional, 25 de março de 2004. -183º
da Independência e 116º da República, Deputado Ino
cêncio Oliveira, Primeiro Vice-presidente da Mesa do
Congresso Nacional., no exercício da Presidência.

Publique-se. Arquive~se.
Em 31-03-04. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF.Nº113/04-CN

Brasília, 23 de março de 2004.

Exmº Sr.
Depu1ado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República adotou, no

dia 19de março de 2004, e publicou em 22 do mes
mo mês e ano, a Medida Provisória nº 175, de 2004,
que "Acresce parágrafo ao art 2º da Lei nº 10.150,
de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a no
vação de dívidas e responsabilidades do Fundo de
Compensação de Variações Salariais- FCVS, e dá
outras providências

Nos termos do § 2º do illrt. 2ºda Resolução nº 1, de
2002-CN, e.da Resolução nº 2, de 2000-CN, fica consti
tuídaa.Cornissão Mista e est~belecido o calendário para
atrarnitação da matéria, copforme relação anexa.

Aproveito a oportunidfilde para renovar a V. Exa
protestos de elevada estirnà e distinta consideração.

~enador Paulo Paimj 1ºVice-Presidente do Se~.

nado Federal no exercícioqJa Presidência
O Senhor Presidente: da República adotou em

19 dE/março de 2004, e publicou em 22 do mesmo
mês e ano, a Medida Provi~órian!! 175, de 2004, que
"AcreSCe parágrafo ao ar'.12ºda Lei nº 10.150, de 21
de d*zembro de 2000, quê dispõe sobre a novação
de dívidas e responsabilidades do Fundo de Com
pen~çãode Variações Sfllf\riais - FCVS, edá outras
providências!' ." "

De acordo com as illdiC<iç6es das lideranças, e
nos t~rmos da Resoluçã9'~º ~Fde 2002-CN, art. 2º e
seus parágrafos, ficaas$irh. ~onstituídaa Comissão
Mista incumbida de emitiq)arecer sobre a matéria:
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, Senac:to....
TltlUlJare_ ..'. .' . . . ." SlUIpl.nt_.... .... .
BIC>ÇÇ) partarnentar ela Minoria (PELlPSPEU ;,"", • ' .. ' ..',.'
e..-rallYll·_or...l. (IF"F....) '. . .'1.Rod_lph_T_...rlnho (pt='L)
T __....o ......-I tl (IF"BDB)' :.2.C6._rBorg_., (PFL) .

'...0_40 Agripino (PFL) .3.EeI..._rdo~....c:tco (PSDB)
.__hLlr V'ra'''''' (pSOa) .....Leon_. Pav.... (peDa)
'PMOB' ..

R .....n Ca''''_lro. ...L.lUIl:Z·~vIO
'H4ioUo Co_ta ,. 2.Ney.S... ......a '

. SérgiO C_bral .;.,,'. :" .' . 3.43ôarlbaldl Alv__ FII"'o '
aloco dE! Apolo@o GoveDlQ(PTlPSBlPTB1PLl . . .' .

".eI..... Salvatt'.(PT.) .....Ouclo~...rCosta (P""B).
'::.1VIagno Malta (pL) 2.Aetton. Freltaa(PL.)' : .
, .Joêo Capibertbe(peB). 3.Delcrdto Amaral (pT)
eQI '.' '...,"', .•.... ;
..J e>n 1"' _ ., .A.lft1II_lc:laLlma
Ee§.. '..• ;.' , ',.
l\/tozarUc::I.o Ca_.c....~ ., .v.Gio
o"p.::.t8c.o. '; ,i,: -, ;'

:r.ltu....... SlUIP••nte_
·.s:;!i....d!,:.; c: n~gll. " 1~F_r.:.;";'''''do F';'rrco
:Angela43ô ad_gnln· 2.'v.", V.lente
'pMOB '.,
Jo•• Sorba· ., .Andr>6 Lu'z:
_.ndea RlbelFO,Fllho 2.c:;;;.U1atavoFruet'
Bloc:g CPELlPRONA) . .
"'co_é Carlc>a .__el..... ".R.;.;c.rlg~:MIEll'1Ell
Ené__ . .. 2.:.cAtlaAbr.u

.,.ee., 'y..... . ":', \",
,Pedro Henry ...C.·••o R ...a ....om.......o

6~=t~~íí.;. "~._tt.oo_ 1 ..Alb.rto':Oold.-n.n'

rr:~.;'~~.c..o·Mc:»nt-.lrc.
a'oCQCpLlPSL)', •
Sandro .. IVI...bel
:'~"<.::.' 'l:',
..J1ÚI"~ D.'gado i, ,
~.;
R.e.......to.C__agra...c:t_
-PC doB .

. R_......d1~~_.h_l...-.- , ...ti........ Alme'da
• D~i~ao, CO... na- &ell"ft"KJJtl-'da R.e.c::duçAo~ 2. d. :ZOOO~N:.., . ": ' ,

De. acordo com a R~solução" 11~ 1, de 2002-CN, no parágrafo Único doa~; 14do Regimento ComulTl,
'fica estabelecidoo'iseguhítecalimdário para a trami- ou seja, ós~otos dosmémbros do Senado Federar'e

. ' .. ' _ " .': I , "~". _ ,i: I l' . .' .... ,' _, "~,, " . ,,,)' .. ",:,_,- ." " ,}_ ',''':

taçao damaterla:' da Camarados Deputados deverão ser, tomados'ern

, -"publicaçã6no 00:22:3-2004 "'.' separado... .....•. . " i . 1.. . '" ". .

-pesignaçã();'~a .c;olTlissão:23-3-2004 .:111
v.lce-~~esl~e~te do Senado Federal no exer-

-lnstalaçãódaCor:nikão:24.3-2004 crclo da F?reslde,~cla'r

. -' Emendas: até 28'-3;-2004 (70 dia da Públique.;se.Arquiv,e-se.
publicação) . . .. " .' .. Em:~1;'3-2004.;~JOãoPaulo Cunha,

- Prazo na Comissão: 22-3-2004 a 4-4- Presid~nte.·· , .

2004(14~dia), ". . ..... . Of. nIl 114120Q4!CN
-:-Remessa doprocessoáCD: 44-2004 . ,
- Prâzo na CO: de 5-4-2004 a 18-4- ,(

2004(1511 :80 28l!clia) Exrrill Sr.
- Recebimento previsto noSF: 18-4-2004 OeplJtado;UoãoPaulo Cunha
- Prazo rio SF:de1

1
9-4-2004 a 2,;5-2004 Presidente· da Câmara dos'Deputados·

(42
11

dia) Senhor Presidente,
- Se modificado,devolução àCO:2- . .' ..... .' ';"

5-2004 Coi:nunicoaV.Exa e,por seu alto intermédio, à
_ Prazo para apreciação das modifica- Câmarados'Deputados, que foi lida na sessão do Se-

çãesdo 8F, pelâ CO;13-5-2004 a 5:5-2004 nado Federal realizada nesta data, a MensagelTl n~ 37,
(43? a04511dia).. ' '. . ..... de 2004-CN'(nIl 12412004,na origem), do Presidente

. _ Regime deLJrgê6cia,obstruindoa pauta da República."queencaminhaào CongresSo Naclo-
a partir.. d.e:.s.-.5.-20.. 0.4..·•. ·.. (4S~... d.ia) ." nal,nos termosdo§2

11
do art. 34 dalêi n~ 10.707, de

'; 30de julho'de 2003, demonSt'rativo das operações de
':-:-.•. Prazo final no Congresso: 20-5-2004 créd.itopendentes. de contrataça-olio MinistériodoPla-(SOdias). .... .

nejalTlento,'Orçamento e Gestão, sendoencàlTlinhada
A Presidê~ciaesc'areêeao Plênáriôquea Co- a primeira autuação àCornissão Mista de~Planos;Or~

missão:t.:1ista que.acabai:de .seri designada.de~erá çalTlentos Públicos eRscalização,1 e a segunda autu,;
tomar suàs deliberações 'de acordo com .o dispOsto ação à Comissão de Assuntos Econômicos.:

!! ,
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Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa

protestos de estima e consideração.
Senador Paulo Paim, 10 Vice-Presidente do Se

nado Federal, no exercício da Presidência.

Publique-se. Arquive-se.
Em:31-3-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. nº 115/2004-CN

Brasília, 23 de março de 2004

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

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

Câmara dos Deputados, que foi lido na sessão do Se
nado Federal, realizada nesta data, o Ofício nº 5, de
2004-CN(456/GP/2004, na origem), do Presidente do
SuperiorTribunal de Justiça, encaminhando ao Con
gresso Nacional o Relatório da Prestação de Contas
do Exercício'Financeiro de 2003 do SuperiorTribunal
de Justiça, conforme determina a Lei Complementar
nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e foi
despachado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização. •

Aproveito a oportunidade para renovar: a V. Exa
protestos de estima e consideração.

Senador Paulo Paim, 10 Vice.,Presidente do Se
nado Feôeral, no exercício da Presidência.

Publique-se. Arquive-se,
Em 31··3-04. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. nº 117/2004-CN

Brasília, 24 de março de 2004

ExmºSr.
Deputaôo João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

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

à Câmara, dos Deputados, que foi I.ido na sessão do
Senado FederalreÇllizada nestadata, o Ofício GLC
nº 23/04i,do SenÇldor Fernando Bezerra,Uder do Go
verno n<D Congressq Nacional, indicando, nos termos

I

do § 2º <!Joart4ºdoHegimento Comum, i'llterado pela
Resóluç~qnIl1, de 1995.;CN, o Senador Romero Jucá
PMDB/ffiR,paraa função de. Vice-Líder do Governo
no Congr~ssClNacional, em substituição ao Deputado
Osmar $erlG\glio- PMDB/PR.

ARr()veitoa,.oportunidade para renovi'lr Çl V. Exa
protestqsqEJ estima e consideração.

!

Senador Paulo Paim, lºVice-PreSidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência.

Publique-se. Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 31-3-04. - João Paul.o Cunha,

Presidente.
Oficio nº 120 (CN)

Brasílià,·25 de março de 2004.

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

Assunto: Comunica encaminhamento de Projeto de
Lei de ConverSão à sanção.

Senhor Presidente,
Comunico a vossa Excelência que, para os fins

do disposto no art. 13 da Resolução nº 1, de 2002-CN,
foi encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Presidente
da República o Projeto de Lei de Conversão nº 12, de
2004, oriundo da Medida Provisória nº 150, de 16 de
dezembro de 2003, aprovado pelo Senado Federal,
em sessão realizada no dia 24.de março do corrente
ano, que "altera a Lei nº 10.188, de 12 de fevereiro de
2001, que institui o Programa de Arrendamento Resi
dencialedá outras providências".

Atenciosamente, - Senador Paulo Paim, Primei
ro Vice-Presidente do Senado Federal,no exercício da
Presidência.

Publique';se. Arquive-se.
Em 31 ~3-04. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Oficio nº122 (CN)

Brasília, 25 de março de 2004.

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

Assunto: Comunica encaminhamento de Projeto de
Lei de ConverSão à sanção.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, para os fins

do disposto no art. 13 da Resolução nº 1, de 2002-CN,
foi encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Presidente
da República o Projeto de Lei de Conversão nº 13, de
2004, oriundoda Medida Provisória nº 151 ,de 18 de
dezembro de 2003, aprovadopelo Senado Federal, em
sessão realizada no dia 24 de março do corrente ano,
que "dispõe sobre a criação do Instituto Nacional do
Semi-Árido - INSA, unid~qed~pesquisa integrante da
estrutura básicado Mini$térioda Giência e Tecnologia,
e dá outras providências".
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Atenciosamente,- Senador Paulo Paim, Primei
ro Vic~~Presidente:do Senado Féderalno exercício' da
, . ,,~.. '. I" •.
PresidênCia. .

P~bliqUe-sk~~qUi~e:se!.' '...'; .'
Em 3t-3-043h'João Paulo Cunha"

'Presidente. ' ,

, 0fícionll 424(SF)

BrasOia,4de março de 2004

A Sua Êxcelênciao Senhor
8eputado Geddel Vieira Lima .'
Primeiro-Secretáriô~daCâmara dos.Deputados

; "li' ;~: , ,~;~ ?; -. ,:i' ',: 'k( ;'. " .' ' ,
ASsunto: Remessàde autógrafo de decreto legislativo.

f'. '7<,

~enho~!Primeiro-SElcr~tário, .. ..'
Encal111nho.fa Vossa Excelência, 'para os devi-

dosfi9s, o aUtógrafo do Decreto Legislati",o n~ 154, de
2004,promulgadopelo Senhor, Presidente do Senado
Fede~al; que "aprova o ato 'que: outorga concessão ao
Sistel11a deComunicação Terra doSol Ltda.,para ex
ploraç:selViço deraaiodifusão' sonora.emondamédia
na cidadérêJeAssâré, Estado do Ceará": . '

Refefe':seesse ata ao Projeto da;Decreto Le
gislativo n~2.193, de2002,origináriodáCâmara dos
Deputi9.dos e aprovado, em revisão, pelo Seriado Fe
deral; ondetornoü hn~ 181,~e2003.

Atenciosament~;-'Senador Romeu Tuma,
Primairo~Secretárib.

F8çosaber;qúeo Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney,'Pr,esidente do Senado Federal, t;los
termos do art.'48,íinciiso XXVIII, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte.

, ~ I:,', ' , I ",'

rDECRETOU:GISLATIVO N2 154,DE2004

Aprova o ato que outorga concessão
ao Sistema de Comunicação Terra do Sol
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora,em ondamádia na cidade de
Assar~,Estadodo Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
.. ~rt. 1ll fica aprovado o ato aque se refere o De

cretoSlnll, de3 de abril de 2002, que outorga Conces
são ao\Sistem,ade Cornul1icação Terra do Sol ttda.,
para explorar~?por, dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço' de.radiodifusão sanorá em onda média
na cidade de Assaré, Estado do eeará. .

Art.2ll Este DecretoLegislativo e'ntra em vigor na
data de,sua publicação. ..' . ...•. . . ..... '.' . •.

Senado Federal, 18 de marçoi:le 2004.'::::.Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

. ;Publiqu9:-se. Arquive-se.
'Em31-S-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nO 425 (SF)
Brasília,24 de marçode 2004

A Sua Excelênciâ o Se~horDePtmidoGeddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da câmara dos.Deputa~o~

~: ... . .' ' .. . ......

Assunto: Remessa de autó9~fode decreto legislativo.

Senhori'Primeiro-Secretário,
~ , ':',':, '::: :;:, . , '.'i ::

Encarriintlo;'a Vossa ExCêlênCla, para os devi-
. : , ';,.' -)l,': ""'," ";.::':. " i

dos fins, oaútógrafo do Dec~etoLegislativo n~ 155, de
;lo : :', '" -, )'-, .r:.. ,-'- "., ::':",' . '.' ~,~ ": H

.2004, promulgado pelo Se~ho~ ~~esldentedo Senado
Federal,q"ue"apro~ao atoqueêrenova a permissão da

Trídio[RadiOdifusãoLIda., parae>fpldrar:se&lçode ra

diodifuSão so~oraemfreqüê~ci~ moduladJ ha cidade
de Caxias do Sul,. E~t~.do dOrRiOGra~de doiisur~.

Refere-se esse atoao~Projeto ide. De6~etO Le
gislativ()nll 2.679, de2002,driginário da Câmara dos
Deputados e aprovado,ê~ r~iSã6; pelo Se~ado Fe
deral, onde tOm6'Uibn~69â.dd2Ô03.

',: ", :','~!~': f _ .".'> . ;,1. .,:.. " ',,' !

.. Atenciosamentêi- Senador: Romeu Tuma,cPri-
" .. : F'''' ;; 1"" ','

meiro~ SecretáriO " • .'
;, _,' ,,'o, o" ':, -: Ü!.',':' y,-!

.. Faço saberque o Congresso Nacional apro~ou,
e eu: José Sarney~ Presiderite'do Senado Fede'~I, lhos

temíos do art.48;:il1cisoXXV,"'I,doR~gim~ntoI~temo,
promulgo o seguinte.

DECRETO.LEGISLA.TIVO'N2 155, DE.2004, '
~:'" ,'0'_,

Aprova óat(),'qúe renova a permissão
daTrídioRadiodifusâo Ltcla., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüên~

cia modulada na cidade de ,Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso.Nacionâl ~ec'reta:··

Art. 1ll Ficaapre>"ado o ato aque se refere a Por
tariallll 2.076, de 16dêdezembro de 1996, que renova,
a partir de 1ll de maioCJe1994;j~ permissão daTrídio

, ... ., '.' . ,·1 '.
Radiodifusão Ltda.,para explorar;por'dez anos,.sem
direito de exclusividadel'serviçode· radiOdifusãO Sonora

~1' " " . _ ,i',:' , "-, ~', :':>.:, I'; _' f , " ': - .'.

em freqüência mOdulada, ná cidade de Caxias do Sul,
-~'l, .:,; ",":, '," f~':, ,,' ':,__ J :

Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2ll Este decreto legislativo entra em vigor na

data de sua publicação. . . L c

Senado Federal, 18 de março de 2004. - SEmador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.:,:

Publique-se. Arquive-se.
Em 31-3-2004. - Jóão Paulo Cunha;

Presidente.

I " .
"
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DIÁRIO DA CÂMARA DOSDEPUTADOS
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Abril de 2004

Brasília, 24 de março de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Uma
Primeiro-Secretário da Câmarados Deputados

Assunto: Remessa de aulógrafo de Decreto Legislativo

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legis!ativonº 156, de
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Sl3nado
Federal, •que "aprova o ato que renova a contéssão
da Rádio São Gabriel Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora emonda média na cidade de são
Gabriel, Estado do HioGrande do Sul".

Refere-se esse ato ao Projeto de DecretoLe~

gislativo nº 2.688, de 2002, originário da Câmara
dos Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado
Federal, onde tomou .onº 699, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma,
Primeiro-Secretário.

Faço saberque o Congresso Naciónalaprov0tj,
e eu, José Sarney, Presidente do SenadoFederal,n()s
termos doart. 48,incisóXXVIIl ,do Regimentolnternb,
promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 156, 01:2004

Aprovao$to que renovaaconce$S~o

da Rádi.o São Gabriel Ltda., f)<:lr~e~pl?r~r

serviço deradiodifus~osonRr~~Il1.oreta
média na cidade de São Gabriel,Estad~de)
Rio Grande coSul.

O Congresso Nacipnal decreta:
Art.1 Q Fica aprovado o ato a qUE; se refere o

Decreto s/nº, de 22 de ~gostode 2000, que ren()Va, a
partir de 1Q de mai?de1994, a conces~ão da Hádio
São Gabriel Uda., para explorar, por d~z anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiod!fusãosonora
em onda média na cid9-t;lede São Gabriel, Estado do
Rio Grande do Sul.

Att~º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicaÇão.

Sen~<J!oFederal; i,aâe março de 2004. -Sena
dor JoseSarney,Pres;idente do Senado Federal.

P"lJblique-!ie,. Arquive-se. .
Em 31-3"2094. - João Pªulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 24 de março de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado GeddelVieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 157, de
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, qUe "aprova o ato que outorga permissão à
Cardoso & Fernandes Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida
de deVilhena, Estado de Rondônia".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo nº 3.056, de 2003, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 767, de 2003.

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

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do SenadoFederal, nos
termos do art. 48, incisoXXV I11, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Né 157, DE 2004

Aprova o ato que ol,ltorga permissão à
Cardoso & FernandesLtda.,para explorar

serviço de radiodifus;io sonora em freqüên

cia modulada na cidade de Vilhena, Estado

de Rondônia.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Porà

Cardoso & Fernandes Ltda., para explorar, por dez

anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de

Vilhena, Estado a, Estado de Rondônia.

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

Senado Federal, 18 de março de 2004. - Se
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 31-3~2b04.-João Paulo Cunha,

Presidente.
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Bra~ma,'2~ dEf rrlarço' de 2004
, .:,",-: <:<~;,,~.tf_.·"i~,-', :,':

ASua Excelêntiao Senhor. . '
E>eputado Geddel}l,ieira Lima r : :', .... '.' ..... '."
Primeiro-Secretáti6'daCârTlara dos De'putados:

,,,;,~,: ~- :','-' '" ",.-.i;:J>:;·,:,"i1', "~'o .:Bi;' -;:. ,," :'. ".; , : '
'Assunto: RemessálieautÓgrafO de Decreto Legislativo

senhor~rim~;ro-secr~tário, .. :. "., '
<'<, "f ~::., '''' - '.' :" "-, \',," ~'-, , ' ':

El'lcaniinhoraVossaExcelência,lpara'os·.devi-
,\:. ,,~', .,·,.">,'d. , _'_~ ..'i .d. .'>,'" ,,:!', _ .':~. " '. ,," c-" ,,- ':,'~~'

dos fins; o alrtógrafoC300ecretoLegislativo n~ 159, êJe
"2004,;pro~uI9adê{p~I~Sehhor, Pn~side~t~ d9 Senad~
Federal,que 7aR~~~ao ato:que.auto~iza}a l:\ssociação
Comunitária de CÔrillJnicação é CulturaValente a exe-

~:~"'" ,,~ •.,' ,,' ~,<;,~,"'f1~.",1~ ,',_'~"',~ ,'.,',. ,;",.:',~i( """i~. !

eutar;se~lço de'radlooifusao comunitana~na cidade de
Valente,i'Estado dafB'ahial.,L. ; , '."; .'
~:" .'.'Rêfé~e-se<'es~eatola'o p~ojeíodet;Dec~,eto Le
Q1slativo nl!2.496tde2002'iór,iginário da1íCâmar,a dos
Deputados e aprOvadoem! revisão, pelo' Seriado'Fe-

I ,', ,,..; "",,' 'i ~:iri'", ~' ':ii"'I'.::l"')~' ,',' " , I

deral~onde tOmoubn~781 ;d~ 2003. ..... •
':Aténcios~iln~nt~1:-:Senadot Romeu Turna, Pri-

meiro~Sedretári({ ". • •. ." '............. . .
·E~'·· . .Faço;gabe~ q~e o Cong~es~o NaCional aprovou,
".,' ." '. '"'i'..'···,, •. i" ' •.... , ... ". '. ' '1"
e.eu, José SalTléy,Presidente do ~enado Federal; nos
termos do art.\4B}lhclso XXVII(do Regimento Interno,

'o i',:, : "~o ',' j !,' ",,' :'~ , i, 'c,,' , -' r", "'1:' I •

promulgo o seguinte <I '

"e,';'DIÁRIO DA CÂMARA OOSDEPÓtÁDOSAbril de 2004

Ofício 1111428 (SF)

Brasilia, 24 de marçode2004

Jt. Sua Excelênciao Senhor
rDeputado Geddel \fieira Uma '. ";' ,
Primeiro.Secretári~da1Câmara dos Deputados

,~! ,: ::" :' ' ' '1.". ' ,:, ~ :'.;, "_, "Wf':,,,, ':"
l:\Ss~nto:Rerriessa de autógrafo deDecretoLegislativo

: ' f - ..I~

Senhor;'Priineiro~Secrêtário,'
j . Enbartlin~()1a~oSsaExcelência,paraos de~

.dos fins, oautÓgr,afodo Decreto Legislativonll 158; ~e
2004,p~omúlgado pelo se~fior,Presidenté d8Senado
Federal;que "aprova0 atoquJadtorizaa Associação
e Movimento ComJnitário Cultural BÉméfic~nte Studio
a. exeêtrta~sei'vi~,deri:ldiodifusão comunitária na ci-

.< ' " ,,::;, "O ,t.:,.;! li ,'" ". ,: I ': ,.:. ' , '_ '-'~' .

dade de Peruítie;Estado deSãoPaulo~.'/; ,
, Refere-sêiesseatoao Projeto de Decreto Le

gislativol1~2.488;de2002;originárioda Câmara dos
,Deputados e aprovado ern revisão; pelo Senado Fe
deral,o~deto.FTloub n~. ~i5, :tle2003.

Atéryciosárrtentêli:jisenado~Romeu Turna, Pri-

meiro- Secretário.•. '. .... ",: •. . . . .
iFaçoSab~r,~que () co~gressof\Jaciol1al aprovoU,

éeu~ JoséSa~ey, Presidente''doSenado Federal,hos
termos do art.'I~8;inciso XXVIii; do R'egim~ntoInterno,
promulgo o ãegUil'lte

Publique-se.··Arquive.;se~

Em·31-3.;2004.~ JoáoPaulo Cunha;.
Presidente.

',:. ",2-''''' . :"'" ,:,' ,~.' ,,}.': ,: : _ ",!
";DECRETO LEGISLATIVON2 159,'OE 2004

Aprova o ato que a'Utoriza a Associa
ção Cornlillitária de Comunicação e CultÚra
,Valente a executar serviçode radiodifusão
comunitárianacidade~deValerite,Estado

" da Bahia. '

O Congresso Nacional decreta: ." '
Art. 12 Fica aprovado o. ato aque,sereferé a

Porta~ía nl!511, de 2d~abrUde 2002/queaÚlo'riza a
Assoéiação .Comunitária de.ComuniCàção eC~ltura
Valente a execlJÍar,' por. dez anos, sem direito de ex
clusividade, .se",!iço de. radiodifusão'comunitária na
cidade de Valente,':Estado. da Bahia. ". '. . ..'

Art. 211,Este decreto legislativo entra em vig:or na
data desuápublieaçâo: :. ..

Senado Federal, 18dê Rlarço'de 2004..;;Senádor
José Sarney, Presidente do Senado Federal. ..

'~OECRETO LI:G1SLATIVO Nº 15B,iOE 2004

Aprova0 ato ~ue autoriza a Associa
ção e Movimento Comunitário CulturalBe-

( neficentê"Studio a executar serviço de radio
difusão comunitária na cidade de'Perufbe,
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
; Art,.1 1l ,Fica.aprovadó o.atO a que se refere a

Porta~ia n~A75,de22'de março de2002,queiau~
torizala ~ssoéiaçãoe Moviin~'nto ComunitárioCul-

,,~ - _ ,C. "l-k " _ ' "~~_ ;" ~.!': ": ',_ -.,' .: :,
tural Beneficente Studio a', executar, por, dez anos,

tr' ,,0 ~ "',' 1::. -~ '~1" ',_'" " ',_')'\ ",'

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu-
, ":':",:" .,,'1':. ",'." ".,' ,," _,~" t' .. ' ':,?~, _~_

são comunitária na cidade de Péruíbe, Estado de
São PaOlo.' " ,', ,

Art. 211 Este decreto'Iegislativo~ntra em vigor na
data dé'sua publicação.l; "

Senado Federal, 18de mârçó de 2004.':: Senack>r
José Sa'rney, Presidente doqSenado Federàl.:·

'Publique-se. Arquive-se.
Em 31-3-2004.- João Paulo Cunhai

Presidente.
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Abril de 2004

Brasília, 24 de março de 2004

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

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo

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

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 160, de 2004,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal,
qUe "aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Fundação Nossa Senhora Aparecida para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Aparecida, Estado de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n2 2.527, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado •. Fe
deral, onde tomou o nº 785, de 2003.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 160, DE 2004

Aprova0 ato que renova a permissão
putprgada à Fundação Nossa Senhora Apa
recida para explorar serviço de radiodifu$ão
sonora em freqüência modulada na cidade
de ~parecida,Estado de São Paulo.

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

taria nº 2.086, de 16 de dezembro de 1996, que re
nova, a partir de 4 de fevereiro de 1995, a permissão
outorgada à Fundação Nossa Senhora Aparecida para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Aparecida, Estado de São Paulo.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua..publicação.

S~nado Federal,lB de março de 2004. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquiveise.
Em 31-3~2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 24 de março de 2004

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

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 161, de
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Difusora do Paraná Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo nº 2.533, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 787, de 2003.

Atenciosamente, - Senador. Romeu Tuma, Pri
meirocSecretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 161, DE 2004

Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Difusora do Paraná LIda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Marechal Cândido
Rondon, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se J!efere o Decà

Cardoso & Fernandes Ltda., para explorar, por dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio

difusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Vilhena, Estado m onda média nacidade de Marechal

Cândido Rondon, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na

data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de março de 2004. - Senador

José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 31-3-2004. -João Paulo Cunha,

Presidente.
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BrasOia, 24 de março de 2004

A Sua Excelência o Senhor
éeputado Geddel\f.ieira Li~, "
Primeiro-Secretáriôjda Câmara dos Deputados

;;,' '~): ':;, ,:' Ú , ,'!,\, .', ' ~~~, .:":

, ASsunto: Remessa de autógrafode Decreto Legislativo.

Senho( P~ir1'leiro.Secr~tário,
Enéaminho'a Vossa Ékcelência,para os devidos

, " ,;' "1 ,',',' ", ","
fins,o autógraJo do,Decreto Legislativonll 162, de 2004,
~romulgado pelo Se~ho~ Presidente ,~~se~ado Federal,
que"ap~v,a o ato que r~f)oya a cOf)cessao da Funda
ção Educacional UniãO'da S:erra para explorarserviço
de radiodifusão sonora.: em onda média na cidade!de

, ' , '~l,."< ''i "i':' ,'! ," " ' ':ii: ,,:-,' 1-' '

~eranópolis,Estado do' RioGra~dedo,Sul".
Refere~se esse ato ao Projeto deDecreto le-

,.. ,', ,'"t·" " .' . ','
glslativonIl 2.536, de 2002, originário da Câmara dos

,,' ,! '~" .,,;i,";t.;, i;'.'-, o,, ,~'",t~_, ',:i,~"" ::'. '~'!' o,' I,~

Deput~doseap~~~ado e~~~vjsão; pelo 'Senado Fe-
deral, onde tomoír'b~~ 789~'de2?03.

~i~ricios8lllente~':";'Sehado~ Romeu Tuma, Pri-
meiro~Secretário:!i ~' "',!:

Faço'l~berqueb,c?ngressb Nacional aprovou,
e.eu, José Sarney, Presidenteido Senado Federal,nos

I,'",.' _ ~ , } ',L" ;~, ":,', '.'

têrmosdoa~.!48';incisoXXVIII, do Regimento Interno,
promulgo o ~eguinte •

DECRETO LEGISLATIVO N2 162,DE2004 ;
i ". ~ o.' ,

I ;' ~,~-;t " .,._
Aprova o ato que renova a concessao

da FundaçâoEdu'caclonal'União da Serra
para explorar serviço de radiOdifusão sono
ra ,em onda'm~dia 'na cidade deVeranópolis,
Estado do Rio:Grande do Sul. .

O Congresso Nad()nal decreta:
Art. 111 Fica aprovadôo ato a que' se refere o De

cretÓ Sínll, de,9 defe~er,eirode 1998, querehova, a
par'lir de 30 de janeiro[ijãú}98, a conéessão da Fún
daÇã6 EdiJcacionÊ:lI u~ião ela Serra para explora~;por
dez anos, sem direito deexcluslv,ida&e, serviço de
radiodifusão sonora emiôndamédià na cidadetde Ve-

~, q! o' ',' " ";!,,:- "'. ";'i. '.' I, '" I" ;,'

ranópolis, Estado do Rio Graride doSul. .', .
. , 'I ',' i,1 i '.

Art.211 EsteDecreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.', . "".i '.,.'

i , Senado Federal, 18 de março de 2004.-Senador
José S~rney.Presidente do Senado Federal. ,"

.pubnque-~e. -!,rquive-se.
,Em 31~3-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília,·24de mar,ço de 2004

A Sua Excelência o Senhor,
Deputado Geddel VieimUma
p~i~eiro-sec~etár.iidaCâ~~radosDeputados .

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

.Senhor.Primeiro-Secretário,
," ", "r,,') ",' ,',', ,'! "

Encal1'lipho;a Vossa Excelência, para os de-
vidos fins••otautóg~àfo do Decreto Legislativonll

(,o, • "" _ ~. ~, ' ' _.",: " ' , Jl ' .,
163, de 2004; promulgado pelo Sénhor Presidente
,,'., .' , . r, ' ,~, .:,:~. -. " , ' i ,,'I. ,,:". , ~'1,' "
doSenadoFederal, que "aprova Oato que outorga
permissão à LTCosta Pinto~adiodifusãoUdá.,
para explorar ser,viço de radiodifusão: so~oÍ'aern

. freqOênciamodiJÍadana dê.tadede Itajubá, E~tado
de Minas Gerais".

.Refere~se esse ato ao Projeto de Decreto 'Le
gislativo nll'3.1 06, de 2003. originário da CârTlara dos
Deputados. e apr?~adoe~ r,e~:iSão,; pelo, Se'nado'Fe
deral,·onde tomou OnIl 794,.:de 2003.
c, Aténciosamente; -;Senador Romeu nima, Pri-

""",1", . "" "

meiro;Secretário· r " , :
Faço saber que o CongressôNacional aprovou,
:' " ,,.,, ,,' . ",':li

e eu, José Sa~ney, Presidente' do Se~ado Federal; 'nos
termos doart.48.1'inclso XXViii, do Regimento Interno,
promulgo o'seguihte .

li' '

: DECRETO LEGISLATIVO N2 163,DE2004

Aprova o ato que outorga permissão
à LT Costá Pinto Radiodifusão Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidadede Itajubá,
Estado de Minas Gerais.

O CongressO,Nacionaldecreta:
,Art.1 1Í Fica aprovadooato fi que se refere'a Por

tariánll .1.109, de 261;dejunho de 2002, queolÍtorga
perrrli~oà LTC6stà Pinto Radiodif.usãoLtda~, para
explorar, po~dez anos,selTldireito de exclusiv,idade.
serviçO de radiodifusão sonora emfreqOência mo&ulada
napidade de Itajubá, Estado de ~inasGerais.

Art.211 Este DecretoLegislativo entra em vigor na
data de. suapublicação. .

Senado Federal; 18 de março,de 2004. - Senador.
José Sarney,Presidente do Senado Federal.

Publique-se; Arquive-se.
Em 31 ..3..2004.- João Paulo Cunha,

Presidente.

L------------,---------;-~'i i "'--'-,,,"!-,-,--,-,--------------,----------
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Brasflia, 24 de março de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddei Vieira Uma
primeiro-secretário da Câmara dos Deputados

Assunto:Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo

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

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 164 , de
2004, promulgadopelo Senhor Presidente doSenado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
Beneficente de Desenvolvimento Cultural emC.oaraci
a executar serviço de radiodifusão comunitária. na ci
dadl? de Coaraci, Estado da Bahia".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo.nº 2.493, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e.aprovado em. revisão, pelo Senado Fe-

. '. o .
deral, onde tomou o n- 796, de 2003.

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

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

DISCRETO LEGISLATlVO Nº 164, DE 2004

Aprova o ato que aute>rizaaASSO
C1AÇAo Berll~fjcente de Desenvolvimento
CulturarEmCoaraci a executar serviço de

.radiodifusão comunitária na cidadedeCo~
a.ra(~je,Estadoda Bahia.

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

Portaria. nº2.Q8, de 25 de fevereiro de •2002, que
autoriza a Associação Beneficente de Desenvolvi
mento Cultural emCoaraci a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,. serviço
de radiodifusão comunitária na cidade deCoaraci,
Estado da Bahia.

ArL2º ~steDecretoLeSislativoerttraem vigor na
data de sua publiCação.

Senado Federal, ~ 8de março d~ Z004. - Senador
José Sarney, Presidente dITASenado Federal.

publiq~e-se, ~rquiveHse.
Em 3h3-04:.!- João FiBlllo Cunha,

Presidente. .

Brasília, 24 de março de 2004

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

Assunto:Hemessa de autógrafo de Decreto Legislativo

Senhor Primeiro - Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 165

,ele 2004, promulgado pelo Senhor Presidente do

Senado Federal, que aprova o ato que renova a

permissão outorgada Rádio Fitiguara LTDA. para

explorar serviço de radiodifusão sonora em freqü

ência modulada na cidade de Assis Chateaubriand,

Estado do Paraná.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le

gislativo nº 2.542, de 2002, originário da Câmara dos

Deputa<;ios e aprovado em revisão, pelo Senado Fe

deral, onde tomou o nº 805, de 2003.

Atenciosamente, Senador - Romeu Tuma, Pri

meiro Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,

e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 161 , DE 2004

Aprova o ato que .renova a permissãe>
outorgada Rádio Pitiguara LTDA. para ex
plorar serviço de. radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Assis
Chateaubriand, Estado do Paraná.

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

taria nº209, de Iº de outubro de 1998, que renova, a
partir de 13 de março de 1995, a permissão outorgada
& Rádio Pitiguara Ltda. paraexplorar, por dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência mpduladf , na cidade de Assis
Chateaubriand, Estado dpParaná

Art.2º Este DecretO l.egislativo entra em viga;' na
data de sua publicação.

Senado Federal, 18de março de 2004. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 31-3-04. -João Paulo Cunha,

Presidente.
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B~~íIia, 24dema~6'de2'004
A Sua Excelência o Se~~or' '.'" , ...• i

Deputado Geddel VieiraLi~a:., '. ..........'" ' ......• :::.
Primeiro- SecretáribdàCâmara dos DepUtados,
" ,";·:,':lr:r ,:'. '.":~,-,' _.::':.< -';'.>',' :,:-,,~:~.: -<.: " , '- ':.,"",<:, ";;~",

ASsunto: Remessa'de,autógrafó'de Decreto Eegislativo.
'" ": í!"'" '.

Senhor~Primeiro~SecrêtádoJ. ..i '
EnêalTl1l'lho:a Vossa Excélência,paràos!de~i

dos fins,oautógfafó doDecreto' tiegislativo n~ 167,
de 20'04, pro~mufgado peloSenhor.Preside~tedo
Senado Fede'rEiI,quê"aprovaoJato'qJ~.aut0rizaa
Associação".Comunitáriade~Comür'icaçã()·e 9ultu
ia de Severiaro!Mel()!àexeclJta'~serviçode.radio
difusão.comunitá~ianáêidadé.deSe~eriélno·Melo,
Estado do$i,?~r~nd,edo!:No~t~r;,· ':~'~~'l;' ,
' ...•... Refere-se 'esse.ato ao ProJeto deDecret()Le
gislathíO;nIl2.6f7, de'20'02"ôl'igihárioda:€âmara

~-' _~ liJ:-, • "',' .. ,. '-~" '~j' :' ',: -: ,',J,_ ':-" 'I;, "': .' ',<~,

dos Deputadose.apro~a.doel1lievisão,peloSenado
Feder,al,ondetorno~,o.h~829J:!dEr2003.,. '" '

AtenCiosam'imte;4Senlrdor,. Romeü Tuma,
Primeiro Secr,efár,io'..i r .' ::'....

Faço saber;,que o Congresso,Nacionala.pro~ou,

eeu, JoséSarrley, PresidentedóSenado.Fedéral,
!los termos do~~rti48';incls'oX)(VIII}doAegiménto

' .. '. ".... . r .•.' ". ,',.',., .•; :'.' " ""'"Interno, promulgoo seguinte,' '" '

DECRETO lEGISLATIVON2i167,DE 2004

, 'AProva oatoqueauto~i~a Ass()cta
ção COinOnitária.de .. Comunicaçãoie'.CUI
tura de Severiano Melo aexecutar serViço
de radiodifusão comunitária na cidade 'de
Severiano Melo, Estâêlodo Rio. Grande' do
Norte. .

.O Cong~esso Nacional d~crei~: .' '. .
.'. Art. 1Il. Fica apr,ovado o'ato a quese refer~a Por~

tar!a rir464, de.22 det".18rço de 2002, que aUtoriza a
Associação Comunitárià deComunicação eCultura de
Severiano Melo'aexet:utar, po~dézanos, sem direito

"~to, _-~ ':,: ' ;' '.' ,. .. ' _':' _.. 'o', 'i" '_>.' " .'
de éxclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidflde de Severiãno Melo,Estado do RiorGranCle
do.. Norte. " .

Art.21l EsteDecreto tegislati\l~ entra em"igo~na
data de sua publicação~. '. ..".' ,

Senado Federal, em de marçode 2004.:Sena<1or
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

PUblique.se. ~rquivê-se.
.EITÍ31-3-04. _fJoão Paulo Cunha, Pre;.

sidente.

:':.;"'DlÁRIO DACÂMARA DOS DEPUTAÔÔS>

Offcion~436 (SF)
I

Brasnia,.24 de rrya~çode 2004

ASuaExcelência o Senhor'
DeputadoGeddel~ieiraLirna ' .. :
primeiro-Secretári~1da';Câ":lara dos Deputados·

AsSunto: Rem'essa àe autógrafo deDecreto Legislativo

Senhor\Primejro-Secr~tário, '.'
EnearriinKO'a Vossa Excelência,': para os devi

dos fins; o autógré:lfo áo Decreto Legislátivo'n~166,de
2004,(pro~ulgaciopelose~Ho~Presiderytê dÓ Senado
Federal, qüe'ap~o"a o atoqu~:aUtorizaa~ssociação
COrnÓ~itária de~ádio.dÓf\lto.São Fra~cis60 .a 'execu
ta~. ~e.viçÓ de r8'diódifusãb comúnitári~ na cidade de
MartinHoCampos,Estadode ;""inasGerais".

:. Refere~be esse lato ao ProJeto de Decreto Le
glslati"o n~2 ..598~ de2002,ori9lná~io da Câ~ra dos
DeputadOs e; aproyado e~ ~e~i~o,pelo Senado Fe
deral, onde to~ouo n~820,'de 2003.

Atehciosélmênt~i Senador:'RomeúTuina, Pri-
meiroSetretáriÓ: ' . '.

: Faço Saberqueo Co~gressoNacional aprovou,
e eu, José Sarney,Presidente'do Senado Federãl, nos
termos do art}48;f1ndsoxXVm,do Regimento Interno,
promulgo o s~guiflte

,'DECRETO LEGISLATIVO N2 166,bÊ 2004
. I". _1 ' .. ,

'Aprova.o ato ijueautoriza a Associa
ção Comunitária de Rádio do Alto São Fran·

. cisco a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Martinho Cam
pos, Estâdo de Minas Gerais.

,0Congresso Nacional decreta:
.' Art. 1QFica aprovado o ato a que se refere a

Portaiiã n?'50"de 1~de.jal)eiro de 2002, que,auto
rizá a\~s~ociaçãoedrnunitáriadeRádiodo Alto São
Francfsco a execlJta~J':por dêz anos,seF11 d{reito de
exclusividade, serviçó d';radiodifusão com~nitária

. "-'~F -",l-- :/'11';~"- '''';'', ."->' ",."--;~,

na cidaCie deMartinhoCámpos, Estado de Minas
Gerais. ' "', .

J Art.21l EsteDecreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação. ." ..'

S~nadoFederal, 18 de março 'de 2004. - Senador
José Sarney):'" Presidente do Senado Federal.

Publique-se. ~·rquive-se.
Em31-3-04. ':-~oão;PauloCunha; Pre~

sidente

I!"



13806 Quinta-feira 1º

Ofício nQ 438 (SF)

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ofício nº 439 (SN)

•Abril de 2004

Brasília, 24 de março de 2004

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

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 168, de

2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado

Federal, que aprova o ato queautoriiaa Associação
Comunitária Rionovense de Radiodifusão a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade. de Rio

Novo, Estado de Minas Gerais".
Refere-se esse ato ao Prbjeto de Decreto Le

gislativo n
Q

2;620, de 2002, originário daCâmara dos

Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe

deral, onde tomou o nQ 831, de 2003,

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma,

Primeiro Secretário.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,

e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos

termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno,

promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N2 168, DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Rionovense de Radiodi
fusão a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Ric:rNovo, Estado
de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n
Q

451, de 22 de março de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária Rionovense de Radiodifusão
a executar, por dez anOs, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária .na cidade·de Rio

NbVO, Estado de Minas Gerais.
Art. 22EsteDecretoLegislativo entra em vigor na

data de sua publicação.
Senado Federal, t8 de março de 2004. - Senador

José Sarney, Presidente do Senado Federal.
i,;

pubnq~e,s~.Arquive-se.
Em. 31+3l04. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 24 de março de 2004

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

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legisla
tivo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Entaminhoa Vossa Excelência, para os devidos

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nQ 169, de 2004,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal,
que "aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Cultural E Educativa 'Manoel Affonso Cancella' para
executar serviço de radiodifuSão de sons e imagens
na cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo nQ 3.035, de 2003, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nQ 839, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma,
Primeiro Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO N2 169, DE 2004

Aprova0 ato que outorga concessão
à Fundação Cultural e Educativa Manoel
Afonso Cancella" para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.

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

Decreto s/nQ
, de 11 de junho de 2002, que outorga

concessão à Fundação Cultural e Educativa "Manoel
Affonso Cancella" para executar, porquinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.

Art. 2Q ·EsteDecretoLegislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

SenadoFederal, 18 de março de 2004. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 31-3-04.- João Paulo Cunha,

Presidente.
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"Srasnia, 24del'Tlarço de 2004

~.Sua Excelê~cia o Sentlor;~i
beputadoGeddel \lieiraLirjla '.' .>'
P~i~ei~o-sec~~tár.ioidaCâ~ara.dosDeputados

~ssÜnt~: Rerriessai1de autÓgrafo.de Decreto.Legisla-
~~ :' •'1: -:- ",' ,~. ., ::~,I, " ' , '.';

tIVO • .

Senhor Primeiro-Secretário,
Epbami~h'oia·~ossa·Exdelênci~,· para •• OS'devi

d6sfins; o aútógr~fo do Decreto Legislativo n~ 170, de
':'~ ',;' ;,,' ,', ,'.: '-i, ,.'" ,.,0",.;_ _,"', • .,"c.-_,f, ;;";:~I

2004, promulgado pelo Senhor PreSidente do Senado
,'~ir~;,,- ,"".' ,".'.' .,:.:-:t" '.':""'~',,:_

Federali'que "aproyao atoqueautorlza]a Assoclaçao
Movimento Comunhário:RádioSerraVerdé FM a exe-",.+ ., •• '''', 11" .. I••. ' ,. ..••.. ........•.•••• t .( ..'~

êiJtar~ se~iço de radi.odifusão comupitária pa6cidade
deS~rra~ópolis, E~tadodeGoiás;.L .' '.' ." .'

Refere-se esse ato ao P~ojetdde, Decreto Le
gislativo nQ'1 .387, de 2001 , originário da'Câmara dos

't·,,",· ..•.• ,'" •. . ....••' ,: ... ,: .' ;j .., '..".
.. Deputados. e. apr()va~() erTl r~visão;. peloSe~ado Fe-
deral, oqU~lt()Tbuo ~tà~i:de200~. " .' .

Atenclosamenter::".Senador Romeu Tuma, Pn-
~ , 'f·i, ,',- ',;-A\::' ,

meirofSecretário.
Façosab~r que o·Sopg~esso' Nacional aprovou,

eeu, JoséSél~ney,p~esidecite:doSen~do~ederal,nos
.te~osdoa~.:~8;;indisoxXyfll, do Regimento Inte~o,
prornulgo o seguinte o :. ': .'

~provaoatoqueaut~rizaaAssocia
ção Movilnentopomunitário. Rádio Serra
Verde ,:Ma exe~lJtarserviç~de radiodifu
são comunitária na cidade de Serran6polis,
Estado de Goiás.

'OCo~gressoNacio~al decreta:
<" Âri.111 Rca ap~o~.adôoato aquese refere a Por

ta~ià'nIl36, de 22défevereiro de 2001, que autoriza a
~ssociação Mov.irnentô Cô~unitárioRádioSe~ra ~erdeNa executà~, Po~,dez al'los,se~ di~eitode exclusiv.i
daae, se""içode radiodifusãocOmu~itárianacidade
de Serran§polis, Estado. ~e Goiás> :

ArL211 Este Decreto Legislativoentrâ em vigorna
data desUa publicação.

Senado Federal, 18 de rnarço<le 2004.~ 5,enador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.' .

PubliquÉl-se. Arquive~se.
Em 31-3-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

B~snia, 24 de março de 2004
, . . ''o ....~.

A Sua Excetênciao Se~.t1o~<·: '.
Deputado Geddel \fieira Uma .
Primeiro-Secretário'.da Câmara dos D~putados

:,::,:' ':.: " ..:";:,.:, :,i",~i

A~sUnto:.RemesSa de,aut6~râfode•Decreto .Legisla-
tivo. " '.

Senhor~Prill1eirô-Sectetário,

Encamlnhoia ~ossa~cel.ê~cia, para os dev,i
dós fins,. oiautógrafó' do Decr,etotegislat~o~~ 171,
de 2004, p~o~ulgadopelo Se~ho~P~esiide~tedo
Sepado Fede~al, que"apr~y~ ox~to' que autor,izaa
SociedadeSol e ~,id~- tigd Sulaexecuta~se~iço
de radiodifusãocómunitária na .cidade de Brasrtia,
Distrito Federal". . ",..., •

!í :,.... 1/ ," . . '. .

Refere-se1esse ato ao Projeto·de,.Dec~eto.Le-

gisla.ti~om1.e3~,.de2002,originário daCâmara dos
Deputad6s.e aproyado. erTl .. r~~!são: pelo Senado Fe
deral, ondetorn?ub?~845,~e 2003.
. Nepciosa~u~ntéi:- Senador Romeu Tuma, Pri-
meiro~Secretáriol. i.

·•. Façoisabér.queó Congresso Nacional aprovou,
êeu, JoséSa~~y, Presiderite'doSe~ado Fedeml, ~os
tennos do a~:~8;lincisoXXVIII, do RegirTlento Interno,
promulgo o seguinte .

iíDECRETO LEGISI..ATivo Nº 171DE:2004

Apro,vao .atoqiue autori,za a Socieda
de Sol e ~ida __ Lago:Sul a. executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Brasflia, Distrito Federal.

O CongressoNacionaldecreta:
A~. 111 Fica apro"ado o ato a que se refere a

P()rtà~ianIl342, de 28.de junhode 2001 , que autori
za a SociedadeSoleY,idatagoSul a executar, por
dez anos, - semdireitodeexclusiyidade, seryiço de
radiodifusão comunitádana cidadJ de Brasíliá,:Dis
trito Federal.

Art. 211 EstelDecreto Legislativo entra em vigor na
datade suapublicação.

Senado Federal, ·18 de. rnârço'de2004.~Senador
José Sarney,Presidente do',Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
'Em"31 :'3-04. L João Paulo. Cunha,

Presidente.
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Brasília, 24 de março de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado G~del Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

AssLJnt():.Remessa de autógrafo de Decreto Legisla
tivo.

Senhor Primeiro-Secretário, .
Encaminho a·Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 172,
de 2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que autoriza. a As
sociaçãdComunitária do Paranoá a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade do Paranoi\,
Distrito.Federal"

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativOnº 2.071, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão,. pelo Senado Fe
derai, onde tomou o nº 847, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romet,l Tum~,
Prfrneiro-Secretárlo.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 172, DE 2004

. Aprova o ato que autoriza a Associa
çãoComunUária do Paranoá a execuíar ser
viço de radiodifusão comunitária nacidade
do Paranoa,.Distrito Federal.

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

Portaria nº 19, de .11 de janeiro de 2002,.queautori
za a Associação Comunitária do Paran?á a executar,
por d~zanos, s(?m direito de exclusividade, serviço
dE) radiodifusão Gom~mitária na cidade do Paranoá,
Distrito Federal.

Art.2º Este Decreto Legislativo entra emvigor na
data de suapUblic.ação.

Senado Federal, 18 de março de 2004...,- Senador
José Sa-mey, _. Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 31-3-04. - JoãoPaul() Cunha,

Presidente.

Brasília, 24 de marçode 2004

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

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legisla
tivo

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

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 173, de 2004,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal,
que "aprova0 ato que autoriza a Associação Cultural
Comunitária Dos Pioneiros De CamposDe Julio, a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo nº 2.295, de 2002, originário da Câmara elos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, o qual tomou o nº 849, de 2003.

Atenciosamente, - Senador. Romeu Tt,lma, Pri
meiro-Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
eeu, José Sarney, Presidentedo Senado Federal, nos
termos do art. 48, inciso XXViii, do RE1gimento Interno,
promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 173, de 2004

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Cultural Comunitária dos Pioneiros de
Campos de Julio, a executar serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Cam
pos de Júlio, Estado de Mato Grosso.

o Congresso Nacionaltlecreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Por

taria nº 226, de 25 de fevereiro de 2002, que autoriza
a Associação Cultural Comunitária dos Pioneiros de
Campos de Júlio, a executar, por dez anos, sem direito
de. exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso.

Art.2º Este DecretoLegislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 18 de março de 2004. - Senador
José Sarney, Presidente doSenado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 31-3-04-,João Pa.ulo Cunha, Pre

sidente.



Ofício nO 445 (SF)

DECRETO LEGISLATIVO'N2 175,'DE, 2004

Aprova0 ato'que reno.vaa concessão
da< Fundação;CulturàLPlanalto de Passo
Fundo para explorar serviço de radiodifusão

,. sonora em onda média na cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio, Grandedo Sul.

O CongressoNacionaldecreta: ". .'
,Art. 1° Rca.aprpvad6 oato áque se refere o De-

: •. ' '.'''': ,.}; ê.,o • " " , ,~::' rf;, . ,", " -, • >-,. 'i •

creto S!~O, de 24 de abrilde 2002, que, renova, a partir
de 3 d~ ~etembro de 1995,aconcessão da'Fundaçâo
CulturcllPlanalto.de Passo 'Fundo, paraexplorar,por
dez anos,sem direito deexclusividade~ ~rviçdde ra
diodifúsãosonora'ern onda lTlédi~,.nacidaete1de PaSso
Fundo, Estado do Rio Grandedo SuL '

Art. 2° EstêDecreto Legislativo entra em vigor; na '
data de suapublicação: . .'....., . ..... .'. .

Senado Federal, 18de março de 2004 ";:'Senador
José Sarney, President~do'Senado Federal. ,:

Publique-se. Ârqú'ive-se.
Em 31-'3-04:':';; João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasflia:~4 de rnarÇoaei2004

A Sua Excelência o Serlhor,. .... .'
DePutado Geddel~ieiràLirTta ... ,... ' " '.: .. :!\'::.
Prirnei~o-SecretáridjdaCâmarádos DePut~aos.
Ass~nto: Reme~ deaUtógfcifo de Decreto, ~~gislat~

Sellhor'Prirneiro-Secrâtá~io, ' .,.. ..
.~ .'Encamt~hd"a'Vossa Excelên~ia;,par~os devi
dos fins, oautógrafd ~o Decrt~toLegislat&o}~~1"75,
de,2004,. p~o~ulg'ado'p~lo,Senhor-, Prest~e~te do
Se,naéfo feder,al, que:~'ap~ova o atô: que~~e~'o~a. a
concessãOdaFu~dação Cultural Planalto De';~âSso
Fundo para explorar serviço de radiodifuSãO.sonora

'." ' ·1 "i'~ ',' .'" "",. . "'.
emonda média na cidade de Passo Fundo, 'Estado
'.L ':,: ,.:., .~: ',:, , ' , :' ,':/. .': ". .' " .' .. .,. • ~

do RIo Grande do Sul. i" .. :' .' ..' ::,1,l d

Refere-se esse Eitoao Proj~todeDec{eto1Le~

.gislati"o ~~ 2.168, de 2002, o~igi~ário ida ~â~a~a~os
DeputadoSeapr,o~adoeTr,e~isão;' pelo Se~a~o Fe-
deral,onde tomOu'ó n0881,~de2003.· r:.:
" AtEmciosamente,- 8enadorRomeo Tuma,

:"', "',. < ; ,1"','-: " ,:"~',,' ,,", ':-, '., ; "

Primeiro-S~cretário. .' . " . •
;, ,FaçosaberqUe o Congresso Nacional aprovou,
eeu, José Sarney, Presideríte~oSenado Federal,~os
terrnosdoa!'!.48)if.lciso x~lil,do Regimé~to InternO,
promulgo o seguinte' .,.' ,

';" '>.

~f,~~;t;~;;'(tr~:::'i:;";~,;~'"f, ;::::: ;~,:r~{;
0/ .',' , ; '<o ~'~ >",.:,~~ ....,,~~

;,:~ 'DIÁRIO DA CÂMARA DOS dEPUTADOS'

Brasília,24 de março de 2004i ' ' ,,-~. '" ,

Abril de 2004

Ofício n~444 (SF)

A SuaExcelêpcia o Senh6r

beput~doGeddel VieiraLi~ .. ' '. . .
Primeiro.Secretári~dà\ Cârftara dos Deputados

AsSunto:, Re~essaicte .autÓg~fo. de .Detreto Legisla-
tivo .' .,' '

" . ,.. :,«,,1";' ,."'.' .. ,'
Serlhor,L~~!nleir,o~Sepr,etá~io, " . .' .

, '.. Encaminho,aVossaExcelêpcia, para osde"i
d6s fins, o àut6grâfo ào DecretoLegislativo' nO 174,de
2004,prornurgaciopeío Senho~ Presiderlt~ dÓ Senado

'._! _. ",' _,b ",'.', ',.- .. ;,. f": '. ",.".' :- ::' '" "~. "J : ' -.' ,(", ".'" ,+
Federal; que "aprova o ato:qué aUtoriiaa ~ssociação

": ',l, 0,,:' o,,,'.,' ,'''' .,.-. 1 ~'-" .' .:. ,~.-:," -',:,:. "',' .. lEO, ," »1

Cultural~acapa~~~aFMa ~xecuta~~se~~$' de IJldio-
.difusã() c()Tury~ár,iàl~a ~idade de Macapa~a~a, Estado
dePernambúc07:'),j ,'...i I! ;,

", ."', '", ,j., .:' ..., .'
,.'•.. Refere~se,esseato ao Projeto de Decreto Le-

,.' ;. ., 'c .. , '" . . ,,' ... ',. . ",~,

gislativo'n~2.34a.; de 2002, originárioda Câmara dos
Deputados,e aprovado 'emreviSão:pelo Se~ado Fe-

0-._ ",",-".,'"" '_;_~,'_''',,' -':~'Í'<'~Jr',.,:- ',~ ,'\: :"/\~

deral; o~det0"!10uo,n~ 851, d~2003. '..
., ÀtenciosÊime'Ote;- Senado'; Romeu Tú'ma,Pri-
c.•+,'1" .' 'H, :!,'I' ,: ,". .

meiro-Secretário. '. ..
'r l ".1::.'."!;:,,, :+i.':< '~".' : :':+.'. '~, -' :, "',",' ,.

. Faço saber, que o Congresso Nacional aprovou,
":.:<. :',!, )":::_'~ ,,'c""" :~~ " -:, l:-C', ~': _,".' ,.: ;.~~

eeu, José Sarney, Presiderite,do Senado Federal; nos
" ' ,: ",: -~!(. ',' ,I' ,"':'. , '" ,:'. ~', .', , '. '.'::: ; ·t~, ", "~!

termos do art.::48;inciso XXVIII, do Regimento Interno,
profJlulgo'o§egúillte

DECR!=TO LEGISLATIVO N2 174,DE 2004

::Apro~a o ato "tjue autoriza a Associa
ção Cultu'ral Macaparana FMa executar ser-
vlçOcferadiodifüsão comunitária na cidade
de Macaparana, Estado de Pernambuco.

o CongresSo Nacionáldecreta:
,'e.rt:tO Fica apr()vadô o atoa que se refere a Por~

tariânoS97, de 24 de,,outubrode 2001 ,que autorizaé
As'80êiação Cultura.1 Macaparana FM a executa~, por
dez'anos, sem .direito de exclusividade,. serviço de
radiodifusão colllânitária na cidad~ de Mac8'parana,
Estado de Pern~mbucô.

··Árt.22Este Decreto Legislativo entráem vigor na
data de sua publicação. , ' ..

SenadoFederal, 18de márçoCJe 2004.~Senad()r '
José Sarney,.Presidente do'sénado Federal.

Publiquê-se. Ârquive~se. .
Em 31-3-04. i...: Jofio PauloCunha~

Presidente.

I
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Brasília, 24 de março de 2004

ASua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legisla
tivo

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

dos fins, p autógrafo do Decreto Legislativo nº 176, de
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associação
de Moradores do Bairro Pacu a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Tiradentes, Es
tado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo nº 2.779, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 883, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma,
Primeiro~ Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 176, DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Associação
de Moradoresdo Bairro Pacu aexecutar ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade
de Tiradentes, Estado de Minas Gerais.

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

tariiõ\ nº 7a8, de 14 de dezembro de 2001 , que autoriza
a Associação de Moradores do Bairro Pacu a executar,
por de;!: anos, sem direito de exclusividade, serviço de
r€ldiodifusão comunitária na cidade de Tiradentes, Es
tado dE~ Minas Gerais.

Art.2º Este DeCreto Legislativo entra em vigor na
data de suapublicação.

Semado Federal, 18 de março de 2p04. - Senador
José $íl~ney,Presidente do Senado Federal.

Publiq!Je-se. Arquive-.s~.
. ... I,,·

Em 31-3-2004. - Joãc{PaUloCunha,
Presidente.

Brasília, 24 de março de 2004

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

Assunto:.Remessa de autógrafo de Decreto Legisla
tivo

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 177, de
2004, promulgado pelo Senhor Presidentedo Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Singão As
sociação Cultural De Santa Isabel a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Isabel,
Estado de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo nº 224, de 2003, originário da Câmara dos
Deputados e iõ\provado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomoU o nº 887, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma,
Primeiro-Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 177, DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Singao As
sociação Cultural de Santa Isabel a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de Santa Isabel, Estado de São Paulo.

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

Portaria nº 1.709, de 28 de agosto de 2002, que
autoriza a Singão Associação Cultural De Santa
Isabel a executar, por dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radipdifusão comunitária na
cidade de Santa Isabel, Estado de São Paulo.

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

Senado Federal, 18de março de 2004. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. ~rquive-se.

Em 31-3-200~. - João Paulo Cunha,
Presidente.
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Apro"a o ato.ciue outorga concessão
à Furtdação Angelo Redivo para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens
na 'cidade de Araranguá, Estado de Santa
Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
~rt.1oRca aprovado o ato âque se refe~e o De-
",',.,' . !

ereto sln~, de 20dedezerTlbrode2002, que outorga
co~cessão à Fundação ~~gelo Redi~o para executar,
porquinzeanos,;sern diréito de exclusividade, serviço
derradiódifusão de sons e imagens, c0trlfins exdtisi
vamente educativos, riacidade de Arar~l1guá,Estado
de 'Santa Catarina. '

Art. 2° Estê decreto legislativo entra em vigorna
data de sua publicação.

Senado Federal; 18 de marçode2004. ....; Senador
José Sarney, Presidente do SenadoFederal. '

Publique-se. Arquive-se. ,
Em 31 de março de 2004.- João Paulo

Cunha; 'Presidente.

Brasília, 24 de março de 2004

A Sua Excelência o Senhor,
Deputado GeddelVieiraUrÍla • ,'" I

pri":lei~~-sec~etá~i4daCã~ara.dos Deputad?~ .
'Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto LegislatIVO

f~

senhoirl'.Primeiro-Secr~tário,
Enéamlnho)a Vossa Excelêr:'cia, paraos devi

dos fins, o Êiotógn:do &0 Decr,eto Legislàtiv.~ ~1l179, de
2004,promulgado peJoSe~hor!President~dd Senado
Federal;qtJe "aprova0 ato que oUtorga concesSão à
Fundação-!\ngelb Redivo, para, executar serviço de '
': . ':." .--~' :" ~ ,' ;.. ;' .', ,~il ' "~o - ,~<, ,r 'lf1;

.radiodifusão, de sons e imagens na cidade ,de "ra-
.• :, , :,' ,',; li ',:,"':. ::'" ",'. I. 'T.'

ranguá, Estadode Santa Catarina".:, :.'
E:':;-': "" ,i! ".'!.- I· :"

: ' Refere~seiesseàtoaoProjeto de Decreto,':te-
,~ <- - , - .' .,' ,i ".;: ':: : ' : :' " :. -, " <;',1. 'i
gislativo nll 380,' de 2003, originário da Câmara dos'

'k", ", ", 1"1!
Deputados e aprovado emrevisão, pelo SenadoFe-

i', :~_, -:' .. , 'V' ~, -:" , ' '~:' ~!.

(Jeral, onde tomóU~ion? 89~~de2003. 'v,:i:,
, Atenciosamentei;l::- S~nador RomeuTu'ma" Pri-
", .. ,.', .1. , ',', _I

meiro-Secretário. , , ! :
, '> ' '"" , I

Faço saber,que o,Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente doSenaefoFe'deral,

I.), >,-,:.' '\-,' ',' .. ,' ': I
nos termos doiarb 48: inciso XXVIII, ,do Regimento
Interno,promulgo o segÚinte;j."

, , . '., " I,
,DECRETO LEGISLATIVO N!!'179,DE2004

I'

Brasília, 24 de março de 2004

A Sua Excelência o Senhor '
Deputado Geddel Vieira I..i~a
Primeiro-Secretárioid~CârTlara dos"D~putados

'l,t <' ~l_ :_::i~ J,:' " ,,::,,~ '~

~~nto: Reriles~;de aut6grafode Decreto Legisla-
tivo" ,

,i0f ,;~_ "~

Senho~'Prill1eiro-Secr.etá~io" " ".
" Epcaminhoi!a Vossa Excklência, para os devi-

dÓs fips, o àutÓg~àfo do Decr.eto Legislativo pO 178, de
2004,promulgadopelo SenhorPresidente do Senado
Federal;' que "aprova o ato qúeôutórg~pe~missão à
Prisma E~gepha~iaemTelecomul1ic~çõesLtda., para
explorar"serviço de radiodifusão sonora em freqüência

I i • ' ~p:" -' _!,' ','" ",,' . ' ,'. '-, !.' "- _,'i· .~~

modulada n~ cidade delporã,EstadodoiParaná".
Refere-se esse ato ao Projeto de Deêréto Le

gislativo n~!3.199~de 2003, origináriodaGârriara dos
Deput~dos'e ap~oyado em revisão; pelo ,Senado Fe-
deral, onde tomou on~ 889,de 2003., ' '

Aténciôsâment!~, - Senador RomeU Tuma,
oi' '>. ~ , ',I.. ',. ' : ,I

Pnmelro-Secretano:' " ~,' ,
, "", ! "i" I " ,,' ,

1, F.àço saber, que o Congresso Nacional aprovou,
J, , . I ," '~:: '. '- ,'::, ' , -, " '.' '. -, ,c· , ;-. .. 'i

e ell, JoséSamey,Presidente:do Senado Federal, nos
" " ""'1":, ' ,"'i , ',I'

termosdoart:48,lncisoXXVIII,do Regimento Interno,
i ' .' ,rI:' _:,';-f

pro~ulgoo s~gui~~e.

DECRE~O LEGlSLAT(VO N2 178,DE 2004
1". , r:

Aprova o ato que outorga permissão à
Prisma Engenharia em Telecomunicações
LTDA~para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqOência modulada na cidade
de Iporã,Estado do Paraná.

I,' I "!:

;' O Congresso Nacional decr,eta:
Art.1 lÍ FiCa aprovado o ato aque se refere a Por

tariá ~01.479;de 2dé agosto de 2002, que outorga
pennisSãoàlPrisrna E~genharia em Telecomunicações
LtdaJ, paraeX,)lorar, pordezanos,serndireito deexclu
sividade, selYiçoide radiodifUSão sonora em freqüência
modulada mà:idade cfe lporã, Estadd' do"Paraná. " ,

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
da,ta de sua pu"blicação.

Senado l7ederal, 18de marçode 2004.~Senador
José Sarney,Preside'ntedo'Senado Federal.

Publique~se. Arquive-se.
Em31 de março de 2004. - João Paulo

Cunha, Presidente.
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Brasília, 24 de março de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário daCâmara dos Deput,'3dos
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 180,de
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que outorga concessão à
Fundação Educar Sul Brasil para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de·Pinhais,
Estado do· Paraná".

Ref~re-se esse ato ao Projeto de Decreto LEl
gislativonº 289, de 2003, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o~º 902, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma,
Primeiro - Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 18Q,·DE2004

Aprova o ato que outorgacol1ce~

são à Fundação Educar Sul Brª~iJ para
executarserviço de radiodifllsii.Qdesoll$
e imagens na cidade de Pinhais,. Estado
do Paraná.

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

Decreto s/nº, de 25 de junho de 2002, que outorga
concessão.à Fundação Educar Sul Bíasi! .• paraexe
cutar, por quinze anos,. sem direitoqeexcli..lsividade,
serviço de radiodifusão de sons e imageús, comfins
exclusivamente educativos, na cidade de Pinhais, Es~

tado do Paraná.
Art.2º Este decreto legislativoenttáemvigorna

data de sua. publicação. .
Sanado Federàl, 1º de março de 2904. - ~enador

José ~arnay, Presidente do Senado F€lderal

PtlbliquCi}-se. ArquiveLse...•..
Em 31-3-2004. - João palito Cunha,

Presidente

Brasília, 24 de março de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Uma
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo

Senhor primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 181, de
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Maria Targino Pontes de Araújo para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de João Câmara, Estado do Rio
Grande do Norte".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo nº 3.060, de 2003, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 905, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma,
Primeiro-Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 181, DE 2004

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Maria Targino Pontes de Araújo
para executar serviçode radiodifusão sonora
em freqüência modulada na.cidade de João
Câmara,Estado do Rio Grande do Norte.

o Congresso Nacional.decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ~to a que se refere a Porta

ria nº 776, de 15 de maio de 2002, que outorga permis
são à Fundação Maria Targino Pontes de Araújo para
executar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, com fins exclusivamente educativos, na qidade de
João Câmara, Estado doRio Grande do Norte.

Art. 2º Este decretolegislativQ entra em vigor na
data de sua publicação.

SenadoFederal, 18 de março de 2004. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 31-3-2004. __ ,João Paulo Cunha,

Presidente.
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.DECRETO,LEGISLATIVO, N~183, DE 2004
, .

Aprova o ato qUe autoriza a Assoêia
çáoComúnitária de Desenvolvimento Cul
tural de Roncador àexecutai:serviç~ide
radiodifusão comunitária na cidade de Ran-
cador, Estado,do Paraná. "

O Congresso Naci0rlaldecreta: , • .,'
Art. 1óFica aprovadóoato aque se refere aPor~

tar.ia~~ 216; de 25 de fe~erei~ode 2002, que autoriza a
Associação Cor!lUnitáriâ de Desenyolvimento Cultural
de Boncadof,a executàr,por;dez arios;sem direito de
exclusividade, .• serviço de.~adiodifusão comunitária na
cidade de Roncadór, Estado do Paraná. '

Art. 2Q EsteDecreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação. .,'

Senado Federal, .1Bdernarçode2D04.-SenadOr
José Sarney, Presidente do Senádo Federal. .

Publique':se. Arquive;se.
Em31-03-200~L- João Paulo'Cunha,'

Presidente.

Brasnia;~ld~'marçO:de2004
A SuaExcelênciao Senhor:'" , . " .

Deputado Geddel \{ieirâUrna,. .... ." 'i
Primeiro-SecretáÍ'iô'da Câmara dos Deputados ~

': .•. :i:' ~'!". ; .'
Assürifo: RemesSa:de autógrafo de Decreto' Legisla-
tivo .,',

Senhor.prirneiro-Se6retário, .' :. '
, ErlCa~lrih():~Yossa E~ceiência, pa~a os de~idos

fins,. o·autógrafó dÓ Decr,eto •. Legislativo n~1B3"de
2004,promulgadopeloSenhorPresidente d'b Senado

: . ", "',.' .'. ". ,... .... '.: ' :'. ,,'k'" . '
Federal~qüe"aprova o ato que autoriza:à.Associação
Comunitária de IDesenvolvime~toCültural\de Ronca
dor,'a· executar se~iç~!d~ ~kdiodifusão eO~unitária
nacidadede80h6àdo,r, Estado do Paraná~. '. "
-~ ..• Ref~~e-sé~sseatO a~Projeto de"; Decreto' Le
gislativ,o rl~iá1 BB, de 2003, o~igináriodakâmar~ dôs

", ''':,., ":"', .,1 .,' i , 0,,," .,' .:_. 'l,'ir '.! ' '" ~",,' _

[)eputados eap~~~ado e~'~~~ilsao: pelo Senado'Fe-
deral,onde tomou o n~909"de2003.' ,

Atel'lciosa'ment~, - Senador Romeu Tuma,
.Primeiro Secretario. . ,

; . : :' .. ··· .. L .. ' '.

:~ , Faço saber que o CongressoNacional aprovou,
,_ ; ~ - ,r•• ,_ .. ' > _ "~"" :" '" ", • , ",~ • :';' , - _ :", ",. -', ,.1

e eu, JoséSarney, Presidente'do Senaao Federal,nos
} ,"', .' ',0 ',' , : _ ~." ,;', " '~.-,' .. I ,r, ': . , .",. '. ,., ,o, : ". , _ ." _ ' " ,'"", ; ij

termos do art'~B,:IrlcisoXXVIII, do Regimento Interno,
promulgo o 'seguinte

~';'f:~'ffHti~f!:~";:~""'~:::;;: :: ';:,,1;;;
o '~:_:' ",~;:__ ~':",~ ..~

"'DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADos -,Abril de 2004

Brasnia, 24 de março de 2004
:.. ::,: ,:,,", - ',_ ' "",' ,,~' i, ;.

ASua Excelência o Senhor
IDeputado Geddel Viei~ ü~a .,

~:ri~bi;::::i~::;~~~:~~~óutL:~~:~tWo
)Se~ho~P~i~eirp~Séc~e~~r,io,; .,'
:Eneaminho'ra Vossa Excelência, para os. devi-

~:t "-';'"-"', ".',;"':: ,''0' ,<.,' ":r'.:~""" ," _ ','t _ ' :' - <.. ' ','.' '.'
dos fins, o autógràfo ao Decreto Legislativo nO 1B2, de

. -~. ", ",,':' r: -': "', '" ,'li. ,:-, '-:' ','"' " ','. '<, 4, ::' '~1l.f '
2004,:p~omul~do pelo SenhorP~esidenteao Senado
Federallqbe "aprbva10 atd qu~ outorgã permisSãó à

~,' ',I , : :'1', ,.:~. i. , r'.: L' ': "', _,", '.' ",~~

Radio Rota do Sol Ltda, para explorarserviço de radio-
.' ":', ,:".," ,~:'-" : :,' .; ,- ::~ " ",' ",""( '~::~

difusão sonoraern f~eqüênciarnoduladainacidade de .
Boa~~sta dalPa'teeida, Estad6doflar,a~á~,. .

Refere-se esse ato ao Projeto deiDecreto Le-
, -: , :':" ,,'~.' " " -': " ... _.' ,: I J' : ",.' ,,'

gislatnlo n~3.099,de 2003,orig'inário da:Cârriarados
''''I~'':<':'. ' ': '.. ···/:"'··.i '.: X".:

Deputados e aprovado erTl revisão; peloSenadoFe-
deral,o~deto~d~:o:n~9Ó6,4~2003.· ,

Atenciosamente;' ~ SenadorrRomeu Tuma, .Pri-
: '. :.' . "I

meiro;;'Secretáriô:" " '
, ",. ',,," li:! ,,",,' _ ".;' -"" _'~:, ' , '

. Faço!sabe~,queo Congresso Nacional aprovou,
1 , " "~',o ,," _(, !f" _ ' ":_ ,~, ' , • ",'" .. , 'o" ~k' ,.:," , ' , .:. ," -, _ " -r(' ~ ~,;

e eu, José Sarney, Presidenteâo Senado Federál;nos
, i" -,_" " ":",, :'i"'~' ", "~_o , : ;: , '(1:" '-:, ,,_ ;. ,'o ~~"

termosdoart:4B, inciso XXVIII, do Regimento Illtemo,
pro~ulgo o segui~te. , ' ..

DECRETO LEGISLATIVO N2 182,'DE 2004
:::. :','!: " "" ,

'Aprova oatoli1ue outorga permissão
. ' ,,~, ~",," "~;'.,"",,,

", à Rádio Rot~ do Sol.Uda•. para explorar
serviçe> 'de radiodifusão sonora emfreqü
ência modulada na cidade de Boa Yista da
Aparecida, Estado do Paraná.

O Congresso.Nacional decreta:
" ~rt. 1° Ficaap~o~adoo ato à que se r.efere a Por:

taria.·n~1;OBB"de 26,de jul1hode 2002, que outorga
permisSão à Rádio Rotá doSol.Ltda. para explorar, Por
deia~os, semdireito de exclusiVidade;serviçOdera~

'diodifusãosonomem freqüêncià;moduladana cidade
de Boa Vistada Apareeida, Estado do Paraná.

Arl( 2° EsteDecreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 18 de março de 2004; - Sena
dor José Sarney, Presidente do ,Senado·Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 31-3-2004'. -'João Paulo Cunha,

Presidente. ;

'I i
. I ! '
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Brasília, 24 de março de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado G"eddel Vieira Lima
Primeiro·Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de decreto legisla
tivo.

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 184, de
2004, promulgadopelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Toledo Prado para executar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Porto Velho, Estado çJe Rondõnia""

Refere-se esse ato ao Projeto. de Decreto Le
gislativo nº 425, de 2003, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 912, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma,
Primeiro-Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
~eu,José Sarney, Presidente do Senado Federal, nOS

termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno,
prom~lgo o seguinte

peCRETO LEGISLATIVO Nº 184, pE 2004

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Toledo Prado para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqü
ência modulada na cidade qePortoVelho,
Estado de Rondônia.

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

taria nº 2:003, de 8 de outubro de 2002,que outorga
permissão à Fundação Toledo Prado para executar,
pordez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifuSão sonora em freqüência modUléilda, com fins
exclusivamente educativos na cidade dePorto Velho,
Estado de Rondônia.

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

.Senado Federal, 18 demarço de 2003. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-sl3.
Em 31-03-2004. - Jo~c> paulo Cunha,

Brasília, 24 de março de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos·De~tados

Assunto: Remessa de autógrafo deDecreto Legislativo

Senhor Primeiro~Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 185, de
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal,·que "aprovao ato que autoriza a Associação
Comunitária São José a executar serviçode radiodifu
são comunitária na cidade de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo".

Refere·se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo nº 370, de 2003, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 915, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma,
Primeiro~Secretári().

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

DECRi:TO LEGISLATIVO Nº 185, DE 2004

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

O Congresso Nacional decreta: f

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Por
taria nº 2.246, de 23 de outubro de 2002, que autoriza
a Associação Comunitária São José a executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de São José do Rio Preto, Estado de
São Paulo, retificando-se oprazode.autorização para
dez anos, tendo em vistaodisposto na Lei nº 10.597,
de 11 de dezembro de 2002.

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

Senado Federal, 18 de março de 2004, - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

publique-se. Arquive-se.
Em 31-0St2004. - Jo~o Paulo Cunha,

Presidente.
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B~asma, 24demarço de 2004

A Sua Excelência o Sen~or

E>eputado Geddel \lieini Li~a ~
Primeiro-SecretáridldéÍ Cârriàra dos Deputados

:' '::)': -', ,.',' o::' :';1 J , t;~ ':; , _ -," ;
Assunto: .Remessa1jde autógrafodeDec~eto Legisla-
t . ~' " .
tlVO

Senhor,··Primeiro-Secretário,
Eneaminho;a Vossa Exc'elência, para os devi

dÓs fins oatitógrafoído Decreto Legislativo. nO 186,
de 2004', promulgadd pelo Senhor Presidente 'do Se
nado FedeJaI {que "aprova o ato qúeautoriza a J,\sso-
~- > ,~~~:: ',o. }:. ',~:,,~ ,_ '-.', , ,,'::/ :~~.

êiação Co~u~itá~ia De Madale~aa executa~:se~lço
de radiodifusão comunitária na:cidade de Madalena,
Estado do Ceará" +; , "

Refere~sê' es~e àtoao 'Projeto deDe~~eto Le
gislativon02.425,de2002,orig'iná~io da Câmara dos
Deputàd6s e.apro~ado em re~isão; pelo Senado Fe
deral, onde tOrn~ub ~o 920,ij~ 2003.

l\tencios'~ment~, - Senador! Romeu Tuma,
, l' , J\, """, ".;d,i.'_ l ~ 1·;

Primeiro Secretário.
Faço satier; q~e ó Congresso NaCionalaprovoLÍ,

; <-'_, ';- '. : ~ - (" ',';;" -;'. _ ,1-" , '

e e~' José Sarney, 'Presidente·do Senadó Federal, nos
term'os do art.48A~clsoxXVIII, do R'~gim~ntolnter~o,

i:: ,,':>' :- ",' , ,: ,,:: ;~:-;, ,,~ ~ i:~' " .

promulgo o·segUInte

3DECRETO LEGISLATIVO Nº 186, ÔE2004

'Aprova o ato ljl.le autoriza a Associa
ção Comúnitária De Madalena a· executar
serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Madalena, Estado.do Ceará.

o Congresso Nacional decreta:
Art.1 Q Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria nO 382, de ·11. dejulho de 2001 , queáutoriza
, a ASSOGIAÇ~O COfv1UNITÁRIA DEMJ,\DALEN~ a
ex~utar, pOr dez anos', sem'direito de e~cIJsivida:&e,
se~içode radiodifusão comuniÍária na Cidade de ~a
dalena, Estado do Ceará. '. ..' ,

Art. 2!! EsteDecreto LégislatiVo~ntraem vigor'na
data de: sua publicação. . . '. .

'. Seriado Federal, em 18-03-2004. - Senador;Jo~é
Sarney.:Presidente do Senado Federal.

Publique-se~ Arquive-se.
Em 31-03-2004; -João Paulo Cunha,

Presidente.

Bt;asília, 24 de rnarçod~2004

A Sua Excelência o Senhor ,,1<), i'
Deputado Geddel~ieiraurBa·; .•••

!~::' ,," ..".
Primeiro-Secretário. da Câmara dos Deputados I

. ,:' :~ ::: : ,: "

Asstinto:· RemesSa. ide autÓgrafo de E>ecretO: Legisla
tivo" 'I

Senhor;:PrirTleiro.sec~etário, ' I

Enéamlntió' a Vossa :Exd~lência, pàr.aos devi
dos !ins,oàJtóg~~fJdo Decreto Legislat~o 'n.,i187,
de 2004, prolTlulgado pelo Sen.h0r- P~eslderlte' do
Senado Federál, 'que· "aPr<0~a o, ato que auto~iza a
Associação Mo~imentoComunitário. Rádio Educa

. tlva FM de páraMtinga- MTa executar ser;viço de
radiodifusão rorl\unitária 'n~!cidade de Parallátinga,
Estado de Mato,l3roSso". : .... .i .. '

Refere~se~sSe at~ ao.,Projeto de Dech~to::Le
gislativorl2.426,de2002, or.ig!~á~ioda Câma~ados
Deputados e aprovado em revisão, pelo SenadoFe-
deral, onde t0mOu:!ô~O 921 ;dé 2003; . ' .i.

Atenciosamente,-Senador Romeu Tuma,
'. _, -'. , -t ~ ',: ,:1

Primeiro Secretário:
" ..... Fàço sabe~,que oCollgressoNacional ap~ovpu,
e eu; José Sarney; Presidente doSenado Federál;nos
termos do art. 48, inciso XXVlíl, do Regimento Interno,
promulgo o segui~~te .•.... .

: ~(:: , ,':i~: ,", ' '. '
DECRETO LEGISLATIVO Nº 187, DE 2004 ,

Aprova o ato que autoriza a Associa-
i',I:" -, " c_ " ,;

ção Movimento Comunitário Rádio Educa-
tiva FMde Paranatinga - MT à executar ser
viço de,radiodifusão comu~itárianacidade
de Paránatinga, Estado de Mato Grosso.

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

< I 'T: ,",' " ", <I ,," ':~, '.
tariânll 72, de 22de fevereiro de.2001, que autol]zaa
","ssocração t.J1oviF!!el)toComunitário Rádio Educati'!a FM
de Paranatinga'~ ~'a ~xecutar, pordez anos, semdireito
de exclusividade,ã'êrviço de radiodifusão~comuniiáriána

I·' ,;' .•.. .. ' ,"!
cidade defparanatinga, Estado de MatoGrosso.

"rt. 20EsteD~creto Legislativo entra emvigor na
datade sua publicação. . .

Senado Fed~ral, em 18-o3-2004.-SenàdorJosé
Sarney,Presidel1te Senado Federal.

Publique':se. Arquive:.se.
EITl31-3-2004.:- João Paulo Cunha,

Presidente.

! '
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Brasília, 24 de março de 2004

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

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto
Legislativo.

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

fins, o autógrafo doDecreto Legislativo nº 188, de ?004,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal,
que "aprova o ato que autoriza a Fundação Cultural e
Educacional Padre Hermenegildo Bortolatto a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade. de Rio
das Antas, Estado .de Santa Catarina".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo nº 2.438, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão,pelo SenÇldo fe
deral,onde tomou <> nº 924, .de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu TUlllfl,
Primeiro Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 188, DE 2004

Aprova Ó ato que autoriza a Fundação
Cultural e Educacional Padre Hennenegil
do Bortolattoa executar serviço de .I'adio
difusão.comunitária na ci(iade de Ria das
Antas, Estado de Santa Cfltarilla.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o atoa que serefere à Por

taria nº 38(;), de 19·de março de 2002~ que autoriza a
Fundação Cultural..e Educacional P~dre Hermenegil
do Bortolatto C!. executªr, por dez anos, sem direito de
exclusividqde, serviço de radiodifus~ocOl11unitáriana
cidade de Rio das AntaS, Estado d~ Santª Cêltarina.

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

Senado Federal, .18de março d:e 2004.~ Senador
José Sarney, Presidente do Senaqo FederaL

PlJbliquf)-se. ArquivE1+se,
. Em 31-03-2004. -Jo~pPa~loCunha,

Pr~sidênte.

Brasília, 24 de março de 2004

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

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto
Legislativo.

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

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 189, de 2004,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal,
que. "aprova o ato que renova a permissão outorgada
â R;ádio Vila Velha Ltda., para éxplorªrserviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de ponta Grossa, Estado do Paraná".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo nº 2:747, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 928, de 2003.

Atenciosamente, -'Senador Romeu Tuma, Pri
meiro-Secretário;

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 189, DE 2004

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Vila Velha Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonorq. em
freqüência moduláda na cidade de Ponta
Grossa, Estado do Paraná.

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

taria nº 8, de 11 janeiro de 2002, que renova, a partir
de 27 de outubro de 1996, a permissão outorgada à
Rádio Vila Velha Ltda. para explorar, por dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Ponta
Grossa, Estado do Paraná. .

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

Senado Federal, 1B de março de 2004. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive"se.
Em 31-03-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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O Congr~ss()Na~i6~aldecreta: i
,'i,~rt.10 F'Cél.~p~~y;adôo ato~que's~ refer,~à Por

taria nll,84; dé13 de março de 1998,que renova, a
pahirêe 18 demârÇodê1996, aper!missão dutorgada
a Jornál de Bârretos ComLJrlicaçÕes I.ida. para explorar,
JX>r;dezanos,serrdireito de exclusIvidade, selYiçode
radiodifusão son~ra em freqüênéÍa mOdulada nácida-
de de Barretos'E:stado deSão' Pauto. ...' '

Art. 211 Este decreto legislat~o entra em vigor na
datadesu~publicação. ..>11'/".. .

; Senado Federal, 18de marçÓ'dé2004.-Senador
José Sarney,Presidente dô;SeÍlado ~ederaL" j . ,

Publique-se. ArqUive~~~:I! .
Em31-03~20d4:- ~oã~Paulo Cunha;

Presidente,I,' I r .

Brasília'/24 de março de 2004
r "r,' ' ,'" ,~,:~:t <~"tr .-1;

A Sua Excelência o Senhor . , .ti·.

Deputado Geddel~ieirciUrl1a <' ...'i;
Primeiro-Sec~tári~d~'Câ~ar~dos Deputados
ASSUnto: Remessii de aut<S9ta.fo de Decreto Legislativo.

Senholi;Priméiro~S~ciét~rio,
EnCamírlh(j,,'àVossa!Exc~lência,~ para' :os'deVi

dosfin~, o alli6gráfo ~o DecretoLégislativô:n~191 ,de
:' . : .: 1', .' . '11',;' ' ',' ': .; ,: ".- ,t, :'!"'l-ji,

2004,'pr0rTIulgadopelo Senho~ Presidente do Senado
Fede~al; q~e "apro"a' oat6 qJe r.e~o"á,a •pe~rnissão
outorgada a Jórnai ae.Barretos' eomunicações'ltda.,

;', ',:":'!~,<i,:-!~': ':, ,.::'~,f"""', :"'. :;2;';-,"':: ,"'1
.para:explor,a~ seF)'!lço··de ·r,adiodi~usaosoryor.a·e~fre.

qüência m6duladanacidaClede,Barretos, EstaCto:de

São'PaÚío".~\ ,I' .... '.' '." .. '". .';, , .,
Refe~e--se; 'esse ato 'ao Projeta de Decreto 'Le-

gislativo no';2.852,'de 2003, originário da Câmara dos
.: ,;'. ,':"'.)" ,,':1 ", ",' o ,.:>",' ," • :':. ',: ,'" ":.1,:1: I

Deputados e aprovado em revisão;, pelo SenadoFe-
deral,ondetomO'uonIl 933,'dá2003.. :'!'

Atenciosamente; ":'Senador- Romeu Tuma, Pri-
meiro;SebretáriÓ~!~ '. . "

"; ". Façokb~(qÜe ôCongressoNacional aprovou,
. .... . li'.'., ,; ..... ," .. ,.,!'

eeu, José Sal1ley, Presidente do Senado Federal, nos
temosdo art.,4'a;incisoXXVIII, do Regimento Interno,
promulgoosegÜirite. . ' '., .

'." "'. ,i' ".,' ". ,.,,', '. ;
'DECRETO, LEGISLATIVO Nº 191,!DE 2004

Aprova0 ato que renova a permissão
t " '!.,tê

outorgada a Jornàl de BarretosCómunica-
ções Ltda~;paraéxplorarserviçode radio
difusão s~noraeinfreqüênciamodulada na
cidade de Barretos, Estado de São Paulo:

, , ' I

Abril de 2004

...."i!}, . : Brasnia, 24 de março de 2004
-,'-'f""':';'" .:" ',' "."'iii'."<', , ;1

, .A Sua Excelência o Senhor.h',
'IDeputado eeeidel Vieiraii~a . ,','.'
Pri~eiro-Sec~etário~daCârilarados Deputados
~unt6:'Rem~ de autógrafo de,Decreto Legislativo.

'Senhoi;Prir~eiro-Secretário, '
i. Enbamintlô'a\f,ossaExc~lência,~pará os de"i
dos fins;' oliutógrafó do Decreto Legislativo nll 190,

,. '. (. ii' " ."j., .

de 2004, ,promulgado pelo Senhor:PresiClente'do'
.. ' ;.',.';. ,~i'.li~,,'·. .:' ' ,'. " , . " .:t :, ,,~., '. '.: '

Senado, Fedetal,que>"ap~ova o,atoque autoriza a
~ssociaçãod6s MoradoreS âo Pat~irnôniode Nossa
Senhora daCo~ceiçãoaexecutar.,;'s~r,viçode radio
difUsão'comunitária'na cidade deiCab~obó, E~tado

, ': ","i

b
i :;: ';'1/:; " .!~"',' ,

de Pernan'l' UCO.i , ' ," ....' ,;

i' Ref~'~~-se~sseatoaoP~ojeiodelDecreto.Le-
gisl~t~o n~i2.~§rr,de 2002,()~!igi':lár,io daCâlJlara dos
Deputados! e. aprovado em reviSão; pelo Senado· Fe·

',o :' "';", : ,I :'., -l",':"t!I, ,:- ", ':)1-1' ;": ":?' '" ". .

deral, ondetomou,b n~ 932, 'de 2003.
, -'::::'.-:': ,i,,; :1.:,"" I',' ::'/' ,"';, " ,,,l.,"':"

Atenciosarnénté,- Senador,Roméu Tuma, Pri-
meiro:- Secretálio;", .•.....' '. '

j', <,i, :,0" ': "~i:: ',,':',',1 ! ,> :"11-"" :+r ; ,c,~ ,;'k ,', ',__ . •

,! faço~,~ie~'9ueC? ,Coryg~esso Naclonalap~~ou,

e,eu;.~os~ S.a~~e~:'P~esidel)te)jo .Sena~o 'Feder:al,~os
termos doart:!~.a::~lnclso XXVIII, do RegImento Inte".lo,

',f, ,'i::',:;,:" i,;jll l..!"· '"
promulgo o seguinte.

, " I \ "',,';'~

" ~

o,: ,

iDECRETO LEGISLATIVO Nº 190, DE 2004
'. . ...; t. ;, . • o

"Aprova o ato~ue autoriza a Associa-
çãod?s PJI,oradores:do Patrimônio de Nossa
Senhora. :dáConcJição a exec:utar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Cabrob6,Estadode·Pernambuco.

,I'::"'" . '. .
O pongrêsSo Nàcionaldecreta:,

. ,t-rt. 1QFíea aprovado o ato áque se refere àPor-
~:; ·i ~}, ':. " ":!'.: ,!" ':" ",':" .';' .' '":,, .' :' ':"", >

taria: nll:~55;,de19de fevereiro de 2002, que autoriza
, "",'I -l~ <' , .':" ' . .-":" : ,,,' "1 ''':.~ .", .,,,,'," : ' ,.' " .'''~,

, aAsSoêiação dos Moradores'do Patrimônio de Nossa
~ " '" '."i , ":',.' '"~'.. "~'- '''. /' ':, '-- ' )."'~--o",:'"

Senh0!'8 da Conc~içãoa executar, por:dezanos, se~
diréitode exclu~iVidade,serviço deradiodifusâo cOmuni
tária na cidade~e CabrobCS.Estado de Pernambuco. '

Ar( 211 Este'decre'to legislativo entra em vigorna '

data desu~publicação, .' ." ....'.. .••. .
; Senado FSderal, 18 de rTlarçode 2oo4.~· SenaCJor

José Sa"meY,lPresidente dó',Semido Federal; :

Publique-se. Arquive-se.
•EI1l31-03-20d4: -João Paulo Cunha;

Presidente.

I!,
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Ofício nº 462 (SF)

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ofício nº 463 (SF)

Abril de 2004

Brasília, 24 de março de 2004

.A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

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

dos fins, o autógrafo do Decreto L~gislativo nº 192, de
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que autoriza a Prefeitura
Municipal de Diamantino a executar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Diamantino, Estado de Mato Grosso".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo nº 2.981, de 2003, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 934, de 2003.

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

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
temos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimenlolnterno,
promulga0 seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 192, DE 2004

Aprova o ato que auto.riza a Prefeitura
Municipal de Diamantino a e>e:ecutar servi

. ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Diamantino, Estado
de Mato Grosso.

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

taria nº 417, de 20 de março de 2002, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Diamantino a •executar,. por
dez anos, sem direito de exclusividade,sElrviço dEI ra
diodifusão sonora em freqüência mod~lada, comfins
exclusivamente educativos, na cidade de Diamantino,
Estado de Mato G~osso.

Art. 2º Este d~cretolegislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 18de março de 2004. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Pu~liqu~se. Arquive-~é.

Em 31-03-2004. - JoãpPaulo Cunha,
Presidente.

Brasília, 24 de março de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

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

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 193, de
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que outorga concessão à
Fundação Cultural Educacional de Sertãozinho· para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo nº 729, de 2003, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 946, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma,
Primeiro-Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 193, DE 2004

Aprova o ato que outol'gaconcessão à
Fundação Cultural Educacional de Sertão
zinhopara executar serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de Sertãozi
nho, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato aque se refere o De

creto s/nº, de 6 de dezembro de 2001, que outorga
concessão à Fundação Cultural Educacional de Ser
tãozinho para executar, por quinze anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens,. com fins exclw~ivarnente educativos, na ci
dade de Sertãozinho, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decretolegislativç entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 18 demarçode 2004. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal

publiqueJ$~ .•.Arquiye-se.
Em 31-03r2004.!-.)oâo Paulo Cunlla,

Presidente.
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Ofício no' 21/Plen
)i!!!' .~. . ',~,

Brasflia, 30 de ,!!arço de 2004

ner Rubiríelli, PT/SP, na €omissã6 Parlamentar, de
Inquérito'destinada a "investigar, a atuação' deorga
nlzaçÕes~criminosasatuântes no tráfico de órgãos
humanos". ",. '~;Co"ii" li;' ;
" Atenciosamente, ~ Deputado Arlindo Ct1in~glia,
Líder do PT. .,," . .' I, " ,

Defiro. Publique-se.
Em 31-03-2004: - João Paulo Cunha,

Presidente. I

OF/GAB/llNlI 21's

Ofício.nll '221Plen..

Brasília, 30 de março de 2004

Exceleritíssimo Senhor
DepuMdoJôão Paúlo€unha
DO. Presidente da €âmara dos Deputàdos

'"" ",' ~. .-

Senhor! Presidente " '. ," "
Tenho à honra de dirigir-me a '{ossa Excelência

a fim de indicar,coTo sliplente, o Deputado DEV~NIR
RIBEIRO, PT/SP,na COmissão Esp~cial destinada a
proferi~ parecer à Proposta de Emenda à €onstituição
nll 101 lA, de2Ó03 (autoriza a reeleiÇão dos membros
das Mesas Dketoras da€âmara dos DeputéÍ'dosedo
SenaàoFede~al). .i '.

Atenciosamente, - Deputado Arlindo Chinaglia,
Uder. êfo PT.

Defiro. Publique-se.
Em 31-3-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício no' 25/PIEnl.
~ ,.

Brasília, 30 de março de 2004

EXcelentísslmo Senhor
.Deputado Jôão Paulo €unha
DO. P~eside~te daCâmara.dos Deputados

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

a fim de indicar,>como suplente, o;Deputado Wag-

I

Brasília, 31 de março de 2004
i

A Sua Excelência o Senhor,
, ·1, ..... ' .,1",'

I)eputado João Paulo, Cunha
Presidente da·Câmara dos Deputados,

, Seryhor Preside~te, '
;. " ColTluraico a Y~Ssá Excelênda que o Deputado
UeffersonCampos passa a partidpar, na qualidade de
, .::' '~!,., :' ' _,' _ ' "~:'" i ' ", ~,,',

. titular, daComissãoEspecial destinada a proferirpare-
ceç,à.P~opostá.de, Emenda à €0r:'stituição no,3s3~~,de
2001, que "dá nO"a ~dação ao I~ciso IV db a,rt 29 da
Col1stituição Federal,que dispõe sobre áCOmposição
,das €âTaras de xer.eado~ese dái,~utrás providên,cias",
em substituiçãoaó Deputado Gilberto Nascimento,que
passa à qualidade desuple~te.' l; J ',':"

Por oportuno,renovo 'a Vossa. Excelência 'pro
testas deestim~eéo~s·ideração.- Deputado José
Borba, Líder do PMDEf

Defiro. publiqUe-se. .,'
". E~;'31';3-2004.-João Paulo Cunha,

Presidente:"

OF/GABllíNlI 226

Brasília, 31 de março 2004

A Sua) Excelência ~; Senhor"
Ôepui~doJoãh PauloCunti~·
Presidente da €âmarados' Deputados

Senhor. Presidente"
Comu~ico a VosSa Excelênciaque o Deputado Le

,àndro Vilelapassa~ i~tegrar,n~ qualidade de suplente,
aCómissãode A9r.icultura,:Pecuária, Abastecimento e
,oesenvolyimento Rural,emvagaexistente.;

Pór oportuno, rEmovo â' '{ossa Excelência'pro
testos de estima'e ele~a.dàco~sideração.- Deputado
Jos6 Borba, Líder do 'P~DB.

Defiro. Pub1ique~se.

Em 31·3- 2004. ";,João Paulo Cunha,
Presidente.

I I
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Ofício nº 239-L-PFU2004

Brasília, 24 de março de 2004

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente dEJ. Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Ney Lo

pes integrar o quadro de Vice-Líderes da Liderança
do Partido ela Frente Liberal - PFL, em substituição
ao Deputado Gilberto Kassab.

. Atenciosamente, - Deputado José Carlos Ale
luia, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se
Em 25-03-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 247-L-PFU2004

Brasília, 30 de março de 2004

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

Ofício nº 247-L-PFU2004

Brasília, 30 delllarço de 2004

ExceH:mtíssimo Senhor
DeputaqoJoão Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
IndicO a Vossa Excelência o Députad() Murilo

Zauith. Raça integrar, como membrq titular, é! Comis
são de Relações Exteriores e de Defesq.Nacional, em
vagaexist~nte. . • .•..

Atenciosamente, .... Deputado ~o~~CarlosAle
luia, Líder do PFL.

Defiro.Publique-se.

Em 31-03- 2004. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Ofício nº Ne-L-PFLJ2004

Brasília, 30 de março de 2004

Excelêntíssimo Senhor
Deputado ~oão Paul6Cunha
Presidente da.Câmara 'dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Exçelência o Deputado Aroldo Ce

craz para integrar, cOrnqmembro suplente,a.Comissão
de Meio Amb.ientee[)r~envolvimentoSustentável, em
substituição aoDeputaâo Luiz Carreira,

Atenciosa,rnente, ~ Deputado Joséqarlos Ale-
luia,Líder do PFL. .

Defiro. Publique-se.
Em 31-3-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 249-L-PFU2004

Brasília, 30 de março de 2004

Excelentíssimo Senhor
Deputado JoãoPaulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
IndicO a Vossa Excelência o Deputado Cláu

dio Cajado para integrar, como membro suplente, a
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
em substituição ao Deputado Ronaldo Caiado.

Atencíosamente, - Deputado José Carlos Ale
luia, Líder do PFl.

Defiro. Publique-se.
Em 31-3~2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 250-L-PFU2004

Brasília, 30 de. março de 2004

Excelentíssimi Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputado
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Vilmar Ro

cha para integrar, como membro suplente, a Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, em sub
stituição ao Deputado Murilo Zauith.

Atenciosamente, - Deputado José Carlos Ale
luia, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 31-3·2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OHcio nº 251-L-PFU04

Brasflia, 30 de março de 2004

EXcelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputado
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Fernando

de Fabinho para integrar, como membro suplente, a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição nº 353-A, de 2001,
do Senhor Augusto Nardes, que "dá nova redação ao
inciso IVdo arL29 da Constituição Federal, que. dispõe
sobre a composição das Câmaras de Vereadores e dá
outras providências", em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado José· Carlos Ale
luia, Líder do PFL.



""'):"':',.~',""'~'~' r'-·,',
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c' ,; ','é ~I";:., ~.':;:',,{.J'j '. i.'1

• '~-ié

, ,~.;~;<

~ , ~ , " : - f ,~: "

Senhor Presidente .. ' "
Cumpri~êntandOV0SSa ExCelência, t~nhoa honrade

i~áicar oS Deput~dosllcféu Araújo, do PP/SPe.ProfeSsor
l~puabre~Xeira, d? P~/~P, cÓ~o litular,esda~0n1issã0 Ex~
tema destinadaa Investigaras causasde envenenamento
deanimaisnozool6gicode São Paulo,erTl 'atendimento
ao expediente nll 563104,dessa Presidência: .

No ensejO, renovo a VossaExcelê~cia, protêstos
de elevadaestimaê consideração:- Deputadó Pedro
HenrY,' Uder doPP. .

Publique:se. .'.
Em 31-3-o4.-João PaulóCúnha, Presi-

dente. .'

'SenhorP~eside~te ," . ", .'
.' .. ', . CUmprimentando \,ossaExcelência,te~ho a honra
dei~dic~~oDepÍJtado Júliolopes, d(),~FYRJcomoSü~
plentepara integraraComissão EspeCial destinadas
proferirpareceràipropostade Ernenda àConsthuição
nll ~4':A, de 2002, que alterào a~.144daCor:'stituição
Federal: para disp0risobre asc0rhpetências da guarda
rTlunicipale'criação'(da.guarda' riàcio~âl. '

Noe~sejo, ,re~o",oa Vossa Excelência, protestos
de êle'!::ida esti~a,e consideração.~ Deputado Pedro
Henry~'Líder do;'PP" .

Defiro.Publique-se~
Em31~3';04. - João Paulo tunha,

Presidel1te.

Of. Lid: PP nO 341'

I Brasília, 30 de março de 2004

EXcelehtíssi:ho Senhbr
" :L." '.' , .'.','Deputado Joao Paulo Cunha

'Presidente daCâmara do,Deputados ,
Brasma:,;DF .

Sehhor Pre~ide:nte, .", ' '
Indico aVe>ssaExcelênciao Deputado José Carlos

Machado para integrar, corn() ~erJlbro titular, a Comissão
,Especial destinàdaa,estudaros pareceresproferidos pelas
ComissõesTécnicasao Projeto de LernO 5.979, de 2001,

S~nhor Presid~nte,
Indico ~VóssaEXcelênciaoDeputadoJOSÉ CAR

LOS I,\RAÚJO'paraintegrar,cornó mernbro suplente, a
Comissã'OEspecial,destiij,âda apr()!€Jrl,r, parece~ à Pro
posta de Emenda à. Cori~tituiçãó:n~ 353~A,dé·2001,
do Senhor Augusto r-JarCles,qué "dã ~ova ~edação ao

, inciso l~dota,:t29da Constituição Federal,:quedispóe
sobre acorrlPosição das Câ["aras de Vereadores e dá
,outras p~o~idências~, elT,1 v.aga· ~isteryie. ..... ,;.
'.Ateryciosamente,j Deputado José Carlos Ale-
luia,EfderdopR.;' .,

Detiro. PUbliclue:se.,
',;Em!;f:3t-~-04~-JoaoPauloCunha,

.' Pr.esld~r:ate., ',' ' . .
Ofício nll.253~L-~FlJ2004

Ji: :,r :;"' ,c ':> ,
, ' Brasnia, 30 de marçode 2004

:EXcele~tíssimoSenhor" ,..., '
,Deputado João,Paulo €unha
.Pr,esidente daCâmara dos Deputados;!. '
Nesta

Senhor Presidente,"
Indico a vOssa Excelência oDeputcldo JoséCarlos

~raújopara integrar, como membro suplente, a ComisSão
de Defesa dó Consumidor,'erTl Vaga existente. . I',

Atenciosamente, ..:.De~)Utado José Carlo~Ale':
luia, Eíderdo PFL.:i '

Defiro. Publique-se.
Erri,'.·31-3-'04. -João Paulo Cunha,

Presidente.
','

Ofício nll 254-L-PFlJ04

, Brasília, 30 de março de 2004
Excele~trssimôSenhor '
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputadosl

Nesta .,

. - '" " " " ..'~, I
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Defiro.' Pu'blique~se ....• da ComiSsão de '(lação eTransp6rte~,qlJe"acreScentao
Erri31-3-2004. - João Paulo Cunha, art.oo.:~e alteraaredaçãod~ capiJtd9art;1~ n,~ LSi ~~

,\ Preside'nte; 9.503, de 23 desetembrode~997.eestabelecein0rrtlas

Ofício n~ 252~L-PF~04 rere~~tes à l~speçãofl;~icéiV~iq~la~Tr,rv';· e'tisu5,sti
tUlçaoa() Deputado,Edual"do S~larra'{ '.. ) " .' ....::" "' •.....

'li Brasnia, 30 de março de 2004 ~te~ciosamente,;.iDepUtadoJ6séCarlos Ale-
Excele~trssimose~hor: 'i: luia, mderdoPFL.i>' " I "

Deputado JÓãoPaulo€unhs' P~bliq~e-sê~, '.. .
.Presidente da Câmara dos, Deputados Em31-3~2004; -João.Paulo Cunha,
Nesta ..., Presidehte.' ,

"', ,,', ,::;~,

Of. Lid. PPnll 324 . " ,
U' '; I I' ,:' ~,J ::r" ,',.'; ,,:! ,,:... .',' '.':' '" ' ~:

" Brasília,SOderriârçode 2004
"' , , "",'~}.: .0, "~,, : ',: 'l~ ", ',~,," '1~ ';
Excelentissimo Senhor:) !, •. : ',,; !

.' $:,"" ':' ' " ,':' - '. .

Deputado JoãoPauloeu~ha:." . " ."
Presidente da Câmara dos DepJtâdos :
Bràsma~DF ,"" " '. '.

. Abril de 2004
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DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

OF. PSDB/I/Nº 394/2004

Abril de 2004

Brasilia, 30 de março de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen

tais, o Senhor Deputado e Jackson Barreto (PTB-SE),
na qualidade de Suplente, para integrar a Comissão.
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 353-A, 2001, do Senhor
Augusto Nardes, que "dá nova redação inciso IV do
art. 29 da Constituição Federal, que dispõe sobre a
composição das Câmaras de Vereadores e dá outras
providências", e suas apensadas, PEC 452/01 e PEC
nº 71/03.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos
de estima e consideração. - Deputado José Múcio
Monteiro, Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 31-3-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 260/2004

Brasília, 30 de marçod~2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen

tais, os Senhores Deputados Neuton Lima e Hona,ldo
Vasconcellos, na qualidade de titulares, ~ara integra
rem a Comissão Especial destinada a proferir parecer
ao Projeto de Lei nº 5.979, de 2001, da Comissão de
Viação.e Transportes, que "acrescentaq art. 66-A e
altera aredáção docaput do art. 104 na Lei nº 9'203,
de 23 d~ setembrode 1997, e estabelece riormas r~fer
entes àlnspe~o Técnica Veicular- IT)/ e oferErcer
indicativo àCasa sobre a matéria".

Ao ~nsejq,renovoa Vossa Excelênçiaprote$tos
de estima, e cOlflsideração.

Atenciosamente, - Deputado José lVIúcio Mon
teiro, pder do PTB.

PlJbllque-se.
, ...• Em 30-3-2004. - JOáq P~ulo CUnha,

Presidente.

Brasília, 31 de março de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excel.ência o Deputado Vittorio Me

dioli, como membro suplente, para integrar a Comissão
de Finanças e Tributação.

Respeitosamente, - Deputado Custódio Mat
tos, Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 31-3-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. PSDB/I/Nº 396/2004

Brasília, 31 de março de 2004

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

Senhor Presidente, .
Indico a Vossa Excelência a Deputada Professora

RaquelTeixeira, como membro suplente, pata integrar a
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
em substituição ao Deputado Vittorio Medioli.

Respeitosamente, - Deputado Custódio Mat
tos, Líder do PSDB..

Defiro. Publique-se.
Em 31-3- 2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. Nº 315/04 - LBP

Brasília, 30 de março de 2004

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

Senhor Presidente:
Comunico a V. Exa que o Bloco PUPSLindica, como

titular, o Deputado Amauri Robledo Gasques (PUSP), para
integrar a Comissão Extema destinada a aGompanhar as
investigações sobre o envenenamento de animais ocor
rido na Fundação Zoológic() de São Paulo.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero
ao ilustre Presidente meus protestos de elevado apreço e
distinta consideração. - Deputado Sandro Mabel, Líder
do Bloco PUPSL.

Publique-se.
Em 31-3- 2004. -João Paulo Cunha,

Presidente.
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OFIAlPSBI131/04
t·.~ :~ : . ",>--"'> ..
~. i ~ .Brasflia, 30 de março de 2004ql' ..:t i, .. ..... '.' ....•

I} SuáExcelência o Se':lho~
E>eputado JoãoPaulo Cu~ha

Presidente da Câmara dos Deputados'
Nesta ( 'ir ~

SenhorPreslderite,. ..'
Tenho a honra de indicar aVossti Excelência a

dePutadaJaneteCâpiberi~ comosUple~tena Comissão
Especial com afinalidade de definira;~tuação desta'Casa
~as' ações'destinadas a ilTlplelTlentaras·.providências
referidas na Lei ~~1 0.745, de 9 de outubro de 2003; que
ãefhle o ano de 2004 como o "Ano da Mulher:'

D 1( Atenc::ios8Il1ente,;: Depú~adô Renato Casa-
grande, tfderdo·pSB.· . '•.

',' .... \'
,Defiro. Publique-se. . '
Em3t-3-04. - João Paulo Cunha,

, Presidente.

OF/GAB/líNlln~PDT.r . ~. ' ",
f (~ " Brasflia, 30 de março de 2003

I} $uJ~~elênciaoSenhor :,
Deputado João.Paulo Cunha
DO.,Presidente dosDeputados
Nesta\

Senho~ Pr:side~te~...· < ..
EI)1 atençao ao ,OficIo r:\~414/04-SG~~p, I~dlco

a Vossa. Excelência os nomes'dos Deputados do' Par,
tidô DemocráticbTrabalhista 1 PDT,conformequadro
abaixo,par,a integrarelTl a ComissãoMista:de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização. .
Titulares· Suplentes
Mário Herihger ~nio Bacci
Manato., ... Dr. Rodolfo Pereia

~" :'0

If. ':-.0 e~sejo, r,eno~o a'{?ssa ~cêlênciaprotestos
de estlma,e elevada rconslderaçao. -Deputado Or.
Hélio;' Líder do PDT.;, ;

,Put>uq;e-se. ..
Em 31-3-04.-João Paulo Cunha,

Presidente.
:/'", .'l;.

OF/GtB!I{Nll ~~PD,.
:\ ~..~ .. ' .' í Brasflia, 30 de março de 2004
1\ ~~ ~~; '"',,.: ,i:' . ::;~ ,:1': ,~

A Sua Excelência o Senhor
DeputadoCarlosAbiêalilt :t
Presidente da~Comissão dê Educaçãoê Cultura
Nesta; ··.t.. . '.

\ ~

. SenhorPresidente, . . .
I~dico aVosSa Excelência o De'putado Severia

no~lvescoll1oCoordenador daBancada do PDTna
Comissão de Educação e Cúttura, .•~

I'

..~o e~sejo, renovo a \lossa Excelência protes
'.. tosdEi,consideraçãõ7elap~eço. - Deputado Or. Hélio,

Uder.do PDT. \+;,,;., ~.l'

PUbliqu~-s~.
ElTl 31"3-04. -João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. Nll 28"PP/2004 - CCJR

Brasflia, 30 de'rnarço de 2004

A Sua Excelência o Senhor:
8eputado João Paulo Cunha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta; ,

Senho~ Presidente,
Encaminho a \t0sSa Excelência, para as providên

ciasregimentais cábfY,eis, a Proposta de· ElTleooaà
Constituição,n~71/2003,apreciada por, estêÓ~gão
Técnico, nesta?data. '. .',
...• . ~pro"eito:o ensejo para reiteraraVôssaExcelêr:\
da prótestos de elevadaestirTlâ e distinta~consideração.
- Deputado Maurício Rands, Presidente. 4

Publique-se. '. . ..
Em'. 31-3-04. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. N1l29!PP/2004-CCJR

Brasflia, 31 de março de 2004

.~ Sua Excelência o Senhor,
0eputado João Paulo CunHa.. .... ......•••
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta,,:: ,

.SenholiPresidellte,' .' '.. .
.ColTlunlco' a Vossa Excelência a apreciação, por

~ste Órgao TécnicÇ, do Projeto de Lei n~2.852103, 30
de ll1arço do. corrente. . '. .... .. . .••• •.•.•.•.
,I; Solicitoa VosSa Excelê~cia autorizara publicação
do referido projetoe parecera ele oferecido. '.. •.. .

( Cordialmente, - Deputado Maurício Rands,
Presidente.

Publique-se.
Em31-3~04. -João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. Nll 30-PP/2004 - CCJR

Brasflia,31 de março de 2004
"::'.: ' ... :, :::. t"

IA Sua Excelê~ciao Senhor ~

Deputado João Paulo Cunha .• ... >'

DO.Presidente da Câmarádos Deputados
Nesta;,'j

"'.

Senho~,Presidente,

EnêarTli~h() a VosSaExcelência, para asproyidên
cias regimentais cabfyeis, o Projetode Decreto Legislati
vo 11~1.141/2004; apreciado por, este ÓrgãoTécnico,em
30 de março do.corrente. i< .•'

;, .. .~' ,:t . . ~
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Aproveito'o ensejo para reiterar a Vossa Exceiên
cia protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado Maurício Rands, Presidente.

Publique-se.
Em 31-3-04. -João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. nº CREDNlP-29

Brasília, 24 de março de 2004

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

Referência: Para publicação

Senhor Presidente,
Comunico a V. E.'<ª.,em cumprimento ao disposto

no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este
Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 2.349/2003,

Solicito a V. Exª., autorizar a publicação do referido
projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Carlos Melles,
Presidente.

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

Senhor Presidente,
Em resposta ao ofício circular 3JÜ4, envio relatório

de participação em missão oficial, em anexo, repre
sentando a Câmara dos Deputados na viagem real
izada entre os dias 30-11-03 a 6-12-03 para os Estados
Unidos da América.

Sendo o que se trata para o momento, agradeço
atenção dispensada.

Cordialmente, - Átila Lins, Deputado FederaL
Brasília, 16 de dezembro de 2003.
Designado para representar a Câmara dos

Deputados, como Observador Parlamentar, na LVliI As
sembléia Geral das Nações Unidas, em NovaYork, Estados
Unidos, no período de 30 de novembro a 6 de dezembro
do corrente ano, apresento o relato da minha missão.

Na sessão realizada em 3/12, a Assembléia Geral
das Nações Unidas aprovou os seguintes projetos de
resolução relativos aos itens 37 ("Situação' no Oriente
Médio") e 38 ("Questão da Palestina") de sua agenda:

- "Comitê sobre o Exercício dos Direitos
Inalienáveis do Povo Palestino" - O projeto
renova o mandato do Comitê por um ano. O
Comitê encontra-se encarregado, no âmbito
das Nações Unidas, de promover a realiza
ção dos direitos do-povo palestino, apoiar o
processo de paz no Oriente Médio e mobili
zar apoio internacional para a causa. O pro
jeto foi adotado com 97 votos a favor (Brasil),
sete contrários (EUA, Israel, Austrália, Ilhas
Marshall, Micronésia, Nauru e Palpu) e 60
abstenções (União Européia, Argentina, Uru
guai, Canadá, entre outros);

- "Divisão do Secretariado para os Direi
tos Palestinos" - O projeto solicita ao Secre
tário-Gerai que preveja os recursos necessários
para o pleno funcionamento da Divisão, que
opera no âmbito do Secretariado das Nações
Unidas. A proposta foi adotada por 98 votos
a favor (Brasil), seis contrários (EUA, Israel,
Ilhas Marshall, Micronésia, Nauru e Palau) e
63 abstenções (União Européia, Argentina,
Canadá, Austrália, entre outros);

- "Programa Especial de Informação so
bre a Questão da Palestina" - O texto solicita
ao Departamento de Informação Pública das
Nações Unidas a manter programa de dis
seminação de informações sobre a realidade
palestina. A proposta foi adotada por 159 votos
a favor (Brasil), seis contrários (EUA, Israel,
Ilhas Marshall, Micronésia, Nauru e Palau) e
seis abstenções (Austrália, Honduras, Ruanda,
Tonga, Uganda e Uzbequistão);

- "Solução Pacífica da Questão da Pales
tina" - O projeto exorta as partes interessadas a
observarem suas obrigações no âmbito do plano
de paz do "mapa do caminho" (roadmap). Foi
adotado por 160 votos a favor (Brasil), seis con
trários (EUA, Israel, Ilhas Marshall, Micronésia,
Uganda e Palau) e cinco abstenções (Austrália,
Honduras, Nauru, Ruanda e Tonga);

- "Jerusalém" - O projeto de resolução
ressalta a importância das decisões do Con
selho de Segurança sobre o tema e deplora
a transferência, por alguns Estados Mem
bros, de suas Embaixadas para Jerusalém.
Afirma que qualquer iniciativa israelense
no sentido de impor leis ou jurisdição so
bre Jerusalém é nula e sem validade. Foi
adotado por 155 votos a favor (Brasil), oito
contrários (Costa Rica, Micronésia, Israel,
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,'. "',.:,' :"'-"~ .:·I:-':,,_~' .<,' -"'!tI'i) ''':'',i,'. ",:·JH> .. ';;:::",
biela Geral). O proje~? acolhecorn benepláclto:'a
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quando temas idênticosvierem'ai ser:!aqui debatidos.
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Ilhas MarshaU, NalJ~u,Palau, Uganda e
EUJ\)e:ts~te abstençÕes (EI Sal~ador,Gua
.teniala,~Ho~du~as,Nicar~gua, RUanda, Ilhas
Salomão e':TorigaV i., .. ::.:

'YJ"' ,.;; ',' "", " .',', : 'i, ; ";'- .':4"GolãSírio;'- O projeto solicita a Israel
que se retire dó GolãSfrio, ocupado desde
a Gue~ra'de 196!, :emconfo~~idade com as
resoluçÕesperti~ente~doC6nselhode,Se
QUlcmça.p,· ProP6stlifoi ..adot~da po~ 104 vo-

.. ,to~Úavorá~eis'(Brasil), cincoeontráribs(EUA,
, , . :-r' ;<. ", ,i:r " -Wr,:', ' ,- .;, ; . ..,"~ " " ,"·i'", "'":-,, ~;I., "I, "',~

.Israel;JMicro~ésia, IlhasMa~hall e ,Palau) e

6~·. âbst~~ções. (~~ião E~~~péia,{'~s~~~lia.
Canadá; €osta.· RIca.; RepuohcaDomlnlcana,
E1Salvador, Guat.em~darHondura~,Perue

,,' "!l.'.' 'u" I, 'I""
UruguaI, ent.re outros).

V", '" f,r ,), .. I" .. ':
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, ,,;I, " ~ ,',,:, ';'" ".y ;,,:i ii'.. ,: " ','f1 ::-' .-' "~.
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":" ,'~!, ,'; ~' -'.,:,;: ',' ' ,,:~.- , ',' : ,. " " ,"' ," '( . ;,- i"~
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, • • "".. "'. >.I, "~" ' ,," ",,~.., ,

defimr. Irnhas de fronteiras entre países, resultado que
" :( ,'11" "" I,. '>- "; "",, ',,",' ,:~" ::'.')*' "','i'" ;r!':--" ,:,'..., ":,., ,'" "

d~~e ~edu,r:adaf:de,,:,egociações dir,etasentr,e as partes
intêreSsadas.': ".' "

,I' O Ernbi3i~adbrRo~aldoSardenbe~g:\após votar
.a" fa"or do:pr~jet() de "resolução Sobre o1i"Golã "Sfrio";
fez á seg~inte explicação de voto: "

i:::i:~serlho~;~reside~te, .'i.j "",,' .

, ,," ti f.J1i~~.adelegaçãó",otouaÍB:,!()ridoPr,o,:
jetoaJtresoluçãointitulaao "Golã Sírio~. Esse

i , '1!W n : ','" ,', '" :"., ," ;'!! : ~ " .' , ' ," .' ~ .-' , "~ .•:: • .."

votoexpr;essao ap?lo do Governo braSileiro
}- ,': <'A' , :""" •. -- ' ;'-- .',' ':: : .' ,'~". o:' .' ",

ã esse~cladaproposta,queéo charnarne~to

a t.odas as par1esirlt7~essadasa "rfit.o~arem
negociaçôes COm v,í'stàs aoestabeh~cime'nto
de uma. pazjustáíe dbrangenteno O~erlfê Mé
dio. Nãoobstar'lte, co~:r~lação aoparág~fo
operativ06~, 'gostaria"'H~ressaltaraposição

.doGoJerno brasileirode que as front.eiras
~, " '~ 1-:1. '-.f ,', !, . ",: i ' . , , :: ',' ; : ' . , '" -' , , "

erttreJlsrael eSí~iasão objeto de~e'gocia-

çãoentreasduas partes, em conformidade
com.os~ar,ânletrosesfabelecidospelas Res
oluçÕesi242 (1967) e 338 (1973) do Conselho
de SegÚran~". "

Ano dafamflia e DevoluçãodeBens
CultUlais" ..

"'0pIElnáriÔ dáoNUcuíddutarnbém deres
olução sObre o 100 aniVersário dO'Aoolntema-

, .,,' ." t .. "." ,," ,." ... . ",~ " '" "c.
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r;
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Participante: OeDutaQO AtUa Uns

Detalhes da Missão

Assunto: LVl!l~SSEMBLÉIAGERAL DAS NAÇÕES UNJO.'IS

Penado: 30/11/03 a 06/12/03

Desfi no: Estados. UllIdQS da America

Oiá'f"ias

Quantidade: 5

Valor Unitário: U$ 350

Passagens

Passagens pagas por-: Câmara dos Oeputados

Tipo de Passagem ': Classe Econàmlca 'Promocional

~Conteúdo Qg Relatório

Publique-se, nos ermos do Ato da Mesa
nº 35/03.

Em 31-3-2004. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Of.022-2004

Brasília, 23 de março de 2004

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

Senhor Presidente,
Conforme solicitado, encaminho em anexo

Relatório da Missão Oficial para o envento Segun
das Jornadas de Decrecho Humanos y Garantias
Constitucionales dei Mercusul, no período de 17
11-2003 a 21-11-2003, na cidade de Buenos aires,
na Argentina.

Atenciosamente, - Deputado Federal Enio Bacci.

RELATÓRIO DE MISSÃO OFICIAL

Na qualidade de Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados,
fui convidado a participar, corno observador, do evento: Segundas Jornadas de Derechos
Humanos y garantias Constitucionales de/Mercosul, na cidade de Buenos Aires~

Argentina, no período de 17/11a21/11/2003. o evento mostrou-se muito produtivo, no que
concerne aos temas abordados e a qualidade das palestras proferidas,túdas abordando
temas como o cumprimento dos pactos preexistentes entre os países do Mercosul, a união
entre eles na busca de garantias de justiça, consolidação da paz, promoção da defesa
cOmum, e do bem estar geraL Tratou-se, sem dpvida,de uma missão de grande valia para
minhaatuaçãorla.Comissão dos Direitos HumiUlos.. Tive, também, durante os dias em que
estive na Argentina, a oportunidade de conhecleI' um pouco mais sobre diversas questões
relacionadas aos direitos humanos, o que ce~arne~te engrandece meus conhecimentos
acerc~do assunto e meus objetiv()s como atuant~ daá.f~a.

C()ns~dere-se, ainda que as despesas com passag~ns f(il"arn com recursos· próprios, sem ônus
para a Câmara dos Deputados.

::::::;;:o

~~~~-:s-.:::~~---
----"""EnNlOBACCI- Deputado Federal



Março de 2004

[

Participante: Deputado'Enio Batci
, ,

Detalhes da Missão, .,'

'. , '.' ' '.' .'. .' ' . . ' ,

Assunto: .11J0RN~D~DEDIREITQ5 HUMANOS EG~R~~JI~S €ONSTITU€ION~IS,

D0MER€0SULi; l•.,'

' .

•

, Diárias

Quantidade 2] '.,
' ...,.....'-_.......;.-......----__---__---............- ......---......--l

Valor Unitário :U$ 320

Passagens

"I
1

Passagens pagas por: Recu~sos Pr,óprriosdo PaJ;ticipante

Tipo de Passagem : .Classe EconômicaPr0Q)0cional

.!Conteúdo do Relatório

Publique-se,nostêrmós do Atoda·Mesan.o .35l03.

Em~nl!J BI2ID04

JOÃO PÀu OCORRA
Presidente

:

j 'i : ~ '! !!I
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OEGAB. Nº 116/2004

Brasília, 24 de março de 2004

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

Senhor Presidente,
Conforme solicitado, encaminho a VOSf,a Excelên

cia o relatório da viagem que fiz a Miami, Estados Uni
dos da América, ém. missão Oficial como Membro do
Comitê Executivo do Fórum Interparlamentar das AmMi
cas-Fl PA, nos dias 17 a 20 de novembro de 2003.

Ao ensejo, renovo protestos de estima e con
sideração.

Atenciosamente. - Luiz Carlos Hauly, Deputado
Federal (PSDB - PR).

RELATÓRIO DE VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS
DA AMERICA PELO DEPUTADO

LUIZ CARLOS HAULV

Como membro do Çomitê Executivo do Fórum
Interparlamentar das Américas (FIPA), representando
o Senado Federal e Câmara dos DepiJtados, houve
participação na reunião ordinária em Miami (EUA),
conforme convocação oficial dirigida pela Presidência,
que localiza-se no Canadá

Qualquer parlamentar ou cidadão dos 35 pE!-íses
das Américas pode acessar no Parlamento Virtual para
ter acesso aos documentos e análises do futuro Parla~

ParticiDante: Deputado Luiz Carlps Haulv

mento das Américas. O acesso é feito pelo endereço:
http://www.e-fipa.org. ~

Estiveram presentes o Deputado Ulrick St-Cyr
(Haiti), Deputado Waldo Mora (Chile), Deputado John
Godfrey (Canadá), Senador Sergio Romero (Chile),
Senadora Céline Hervieux-Payette (Presidente), Dep
utado Marcelo Stubrin (Argentina) e o representante
brasileiro Deputado Luiz Carlos Hauly.

Parlamentares do Comitê Executivo do FIPA par
ticipa,ram da Cúpula Ministerial da Área de Livre Co
mérciodas Américas (ALCA) em Miami para dialogar
com vários participantes do processo da ALCA e para
transmitir as recomendações dos parlamentares das
Américas que reuniram-se nas reuniões plenárias do
FIPA. Os membros do Comitê, integrado por parla
mentares das quatro regiões das Américt'l.s conver
saram abertamente com os ministros do comércio do
Cç.tnadà e da Costa Rica, com um representante do
Fórum Empresarial das Américas e com porta-vozes
da sociedade civil que reuniram-se no Fórum de Co
mércio e Desenvolvimento Sustentável das Américas
(ATSDF).

Os trabalhos dos comitês temáticos sobre ALCA,
Mulheres Parlamentares, Combate Terrorismo e Parla
mentoVirtual foram apresentados perante os membros
do Comitê e logo após os dirigentes do FIPA partici
param das reuniões da Cúpula Ministerial da Área de
Livre Comércio das Américas, que ocorria paralela
mente na cidade de Miami (EUA).

Assúrit:CJ>: VIII REUNIÃO DO C:OMITÊE;XE;:CUT±VO DO FÓRUM INTERPARLAMENTAR
DAS AMÉRICAS - FIPA

Período: ~7/11/03 a 20/11/03

Destino: Estados Unidos da Amé!""ica

Q ...an-l:i~adE'> : 2,5

....
,

Valor Unitário : R$ 875

Tipo de,Pas!$cogen-t ClasSE1 EconôlTIíCaPrOITlQC;onal

Publh:II.:.Ie-se. nos termos do Ato da Mesa n.O 35/03.

Ern311 {}2712004
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'-";"""'"'',''' :,' :,,'.,., <;;~~;:,)1i:.::~~;~;.j~;~~:,:,:;.~~"~-:;;.~~-~:".,, '""1

de 2003 às 14:30, foi instaladà a Frent~'Parlamenta~
Das Agências Regulàcloras, noplená'rio 02farlexo 11
da Câmara dos Deputados.b " ,::,';; ,';:~ ,

" '::, ."'. '<" '" ~ '" ',_ ' ':' /' ,':, - 'f': ..," , ," ~: 1 ,-'

Envio anexo, a Ata da Instalação, Coordenadores
e Mem6'ros que fazemparte da Frente. .:

.. "", J'I' ",," " , "
Agradecendo anteclpàdamente a'atenção dis-

, ;," ..,;" "'" ','~~ " , ". ,.., " ;

pe~sa:da;ao exposto; ap~ox~ito parareryovar p~otestos
de íelevado apreço. "i,jj!i" , " ," '. ,,: "

Cordialmente, - Deputado' Federal, Ricardo
Barros, PP/PR. '

"'.. !

,,,:DJÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADbs'Abril de 2004 "

OF/G~B.RBIN!! 44/2004

" Brasnia,SO de mar,çode2004

)~,SuctExcelênciaÓSent"lort lf, ..
I)eputado João Paulo Cunha "
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta <;;J: '

Aos ,27' dias do Íilês#:de agos~ode, 2003"ãs ,14:30 foi
instalada ' a' ,fRENTE , ,.. P~NT~ .D~S.i ~GENC4'-S

"REGUL~0~S~ no plenãrio 2 Anex~II da €&naradd~Deptltados. ,,'
, ",,<; , ' 7Estiv,eram presenlesparo,lamentares,integr;antes da:F~ent~.a

Pr~s~dente da ~i'R-~ssociaçãoBrasileiradasf'-gênciadeRegulação"
Presldentesda'.~N.é:tÊL.~CINE,,~.~~~;eRepresentantes das
demaisAgêncíds,,~epreseritantes. ".db .•·.·.Go~emb';lFederal, .. bem . como
represenJmtes âos sêtores das quais aS agências têl11~ingerência.",:

Presidiu a sessão·o Deputado .Ri~ardo 'Barros, .dando a
palavra aos Presidentes e aos Parlamentares presentes: .' .

, .. . 0 objetivo da.frente .é esta'belececUml.l5nterloctiçãoentre
Governo e ~gências a :rnn~de solucionarassun~osp~rtinelltesa.os mesmos. .

"I

~1ia,27 de agosto de.2003

// ,~
. I

, I
Oi • . ~ i· ..

8······•···· ·1~. '., . .... ..; " '-I.f\ ..~ ..\W .....~. .... :.)d"J;'J"V. \ ~

,uiado Ricardo Barr~
€oor nador Geril da&entc

! :!,'" I, I I
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Frente Parlamentar .
L

Das Agências Reguladoras

Março de 2004

Coordenadores:

Deputado ALBERTO GOLDMAN
Deputado AROLDO CEDRAZ

.!.

Senador ARTHURVIRGILIO
Deputado BETO ALBUQUERQUE
Deputado EDUARDO ,GOMES
Deputado ELISEU PADILHA
,DeputadoELI8EURESENl)E
, .,' • ..!..

Deputado JOSE CARLOS ALELUIA
Deputado JORGE BITTAR
Senador JOSE JORGE
Deputado JULIO SEMEGHINI
Deputado RICARDO ~ARROS

Deputado RQBERTO JEFFERSON
Deputado WALT~RP[NHEIRO
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MEMBROS DA FRENTE PARLAMENTAR DAS AG~NCIAS REGUlADORAS
•...

. ' .

PARLAMENTAR .... .... .......... PARTIDO/ESTADO . ·······GAB. ...TELEFONES, CELULAR· SIM/NÃOATEDIMENTO
ABELARDO LUPION PFllPR' . ····522 ................ 31 a.552213522

.. ...
" ...... .'

ALBERTO FRAGA' PMDB/DF 321 ". 318·5321/3321'·. ....
ALBERTO GOLDMAN

..

PSDB/SP ... ..'

324 318-532413324.. . ..
'. . ..

ALEX CANZIANI PTBIPR > 642 .. 318-584213842." .. ... ..
ALMIRSA PlJRR 481 318·5481/3481 I· .' ....

..

ALOYSIO NUNES FERREIRA PSBD/SP.·
........

626 318-5626/3626 ..... . ",.. .. ..
.'. ..

ANDRÉ LUIZ .... . ··PMDB/RJ···· ... .... ··········.. 858· 318~5858/3858
.....

ANDRE ZACHAROW .........·...·.. PDT/PR· . '737'" 318·5737/3737
,'::. > • •••••

. ..

..... .. .c· . . ...

ANIVALDO VALE... •.... .... ··570 ..• 318·557013570 .............. . .. : "... ." .,.... PSDBIPA· ...... . .....

ARIOSTO HOLANDA . PSDB/CE 575 .... 318·5575/3575
...... .... . '. ........ :C: .•• : •.• .C •.•

..

ARNALDO FARIA DE SA PTBlSP 939 318·5939/3939 .

ARNON BEZERRA
..... ............

PSDB/CE 413 318-541313413 .. ['.... cc :ccc=:c .......... ....
I

AROLDO CEDRAZ PFUBA 928 318-592813928
C.C

BARBOSA NETO PMDB/GO 736 318-573613736
.

BISPO RODRIGUES PURJ 613 318-561313613 '.

BONIFACIO DE ANDRADA '.. PSDB/MG 235 318-523513235
.........,

CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB/PE 415 318·5415/3415 '.

CARLOS MElLES PFUMG 243 318·5243/3243
CASARA PSDB/RO 342 318·534213342

. , ........ -.... .

CEZAR SILVESTRI PPS/PR 476 318·5476/3476
cc, .. , ........," ..., ..

CEZE SCHIRMER PMDB/RS 228 318-522813228
,.... ,.

CHICO DA PRINCESA PUPR .... 633 318-563313633
.... . ...

;..... , ... ...... , .....
ClEONANCIO FONSECA PP/SE 824 318·582413824

.......
'. ' .. ..

CORAUCI SOBRINHO PFUSP ..... ..·.•·.'460·· 318·5460/3460
..... .... ..

... .. ..
. ' ..

CORIOLANO SAlES PFUBA 832 318·583213832
.

COSTA FERREIRA PFlIMA 852
..

318-585213852
, ..

CUSTÓDIO MATOS .... ...... PSOBIMG 417 318-5417/3417 .....
DILCEU SPERAFICO __ ..... ... PP/PR .. 746 318·574613746 . ' ".
ORA. CLAIR ..' PT/PR 469 318·546913469 '.'

....

EDUARDO PAES .... ........... ;... PSDB/RJ .. 742 .. = 318·5742/3742
.. .' ......

.,....... .~. -
EDUARDO SCIARRA ... PFUPR 433 318-543313433 .

c ElISEU PAOllHA PMDB/RS 209 318-520913209
.



iRISEU RESENDE I RFUMG! 204 L316-5204/3204
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PFlIBA ,I 827 I 318..582713627

- PP/RS I 741 1318-5741/3741
PMDB/CE I 244 I 318·5244/3244-

PMOB1MG 307 318-53.07(3307
S,PARTlDO 960 3t8..5AAOI::\QflO""\0#',' to' ,",'V4

FRANCISCODDRNELLES I PP/RJ-- -- -, 512 I 318-5512/~5121 i' --- I

EUNlC10 OLIVEIRA
FABíOSOUTO
FERNANDOüiNll

rÉRICQRlB6tRO

FRANCISCO!URRA 'I PP/RS I 801 I 318-5801/3801
,GERSONGABRIELLI PFUBA 439 318-5439/3439
'GIACOBO PPS/PR 762 318-5762/3762
·Glb[jERl"O,KASSA8,· -,I PFLlSP I 828 1318-5,828/3626

\IDRG8ALB-ERTO ! PMDB/SE 723 l:l18;$723/3723

fRIS:SlMõES - I PTSlPR 1 _948 ! 318-5948/3948

'JtJRGEBIFF~R I . PT/RJ/ 232 !318-523213232
PMBBfPR . 616 ' ',.318·5616/3616

s:
~
o
a.
(I)

I\)
o
o
.p.

I
-g.
):>,
JJ
Õ

~
(")
):>,
s::
):>
JJ
):>

oo
(j)

o
m
lJ
C
i!
o
o
(j)

PP/RS I 526 1 318-5526/3526

PP/PR I S08 1 318-5608/5608
PP/CE I 860 I 318-5860/3860

PUMG I 615 I 318-561513615

PFUPl I 944 1318..5944/3944

PFURJ I 516 I 318-551613516

PFUSP I 836 I 318·583613836

PFUPE I 314 I 318-5314/3314

PFU6A 1 280 1316-5280/3280

PFUDF I 735 1 318-5735/3735

PTB/ES' I 230 I 318..5230/3230

-PSB1RJ I 611 1 3t8~561113611

?P/se I 245 1318·524513245

PSDB/RS I 621 I 318-562113621

PSDB/PR 1 220 I 318·522013220

PSDB/SP I 242 I 318-5242/3242

PMDB/RS I 927 1'318-5927/3927

,PFtlBA 1856 1318-5856/3856

LAURA CARNEIRO

LUIZ CARLOS SANTOS

l.INCOLN PORTELA

LUIZ CARLOS HAULY

JQ$TASQmNTAC-~

JULIO SEMEGHINI

JOSÉ ROBERTO ARRUDA

JOSE IVO SARTORI

JOSE UNHARES

JULIO CESAR

[EODEGARO-T1SCDSKI

JOSÉJANENE

JOSéMSNOONCA aEZÊRRA

JUl.io REDECKER

JU§É-CAR1USEtlAS'

[UISCÃFil-o~REfNZE

IJUSE CARLOS ARAUJO

fADERBAJ1~HC t'" '.. _ PMDB/PA 1318-583113831
JAIME MARTINS '. " PUMG316-5333/3333

,-,IJosÉ CARLOS ALELUIA
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MARCIa REINALDO MOREIRA PP/MG 819 31~581913819 ..... ..... .... , ....... 'ºoMARIAHELENA
.....

PMDB/RR 909 31~590913909 >. I·" a
(J)

MARINHARAUPP'-' PMDB/RO .' 614 .31~581413614
........ .... ' :. N

. ..... .'. I o
MAURICIO QUINTELLA 318-594113941.

., "., ..... . o
PSB/AL 941 "". .... .. ,....... .. ... ; .... I

MAUROlOPES' -. PMDBIMG 841 318-584113841:
...... .... . ..'-'-C;..._:."

.

MENDES RIBEIRO fILHO', ....•... - PMDB/RS
..

222' -31 S:5222J3222 '.: ... ; ....." ."" '·;;,·-;>~r···; é' •. ·c·
" I

. ' . . ....

MILTON MONTI '.' PUSP 328 ... 318-532813328 '.' ," > , .....

MOACIR MICHELETTO PMDB/PR 478 318-547813478
. .' .. I····

MOREIRA FRANCO PMDBIRJ'"
...... .301 .....• ·31a~5301/3301. '... _ ........ :. ..

"t;

NARCIO RODRIGUES . ..............•• PSDB/MG ·····431 ·318~543113341
. " ..... :},.., ..

I' ..... ......
-..

.. I··... >. ,
'.. : *NELSON BORNIER PSB/RJ 576 -318-557613576 .... .. C. . o ..

;;
NElSONTRAD PMDB/MS 452 318-545213452 "--"'0'0. ,.,_" .......

:x
NEY LOPES PFURN 326 318-532613326

o. ., o~'_'

[ .. C..

NILTON BAIANO PPIES 618 318-5618-3618
. ~.< ..•, .- .' . ....

OSMAR SERRAGLlO .... PMDB/PR ". 318--584513845 ... C':
845 I »

PAESIANDIM " 318-5S48J3648 . .. - s:
PFUPI 648 »:x

PAUDERNEY AVELlNO PFUAM 260 .31 8-526013260 ••••
.... _--.

'" »
PAULO KOBAYASHI PSDB/SP' 727 318-572713727

'. " -..' t
C

PAULO LIMA PMDB/SP 507 318·550713507.. I.··.;·..·•
...... u.....

. -- ' . . - .... I· C
.' PEDRO CHAVES PMDB/GO 406 31 B·540613406

:; rr
". "'t

PEDROCORR~A PPIPE 717 318-571713717
. .C

'. ;;
PEDRO FERNANDES PTBIMA 814 318-581413814

"0 ";';C-;- .• .. .0""'0 C. .C
PEDROHENRY PP/MT ............ I···. 829· 318-582913829 o'" u.' ..

PEDROIRUJO PFUBA 818 318-581813818
. ....... . .

I, .. ...... '. .. "

PEDRO NOVAES . cc.. ..' PMDBIMA 813 318-581313813· .C, . '.' ·o'C•••• ,:<:T:··
RENATO'CASAGRANDE .... .PSBIES .. 662 318-566213662 .. '. 7'.:...'.

'. ........
o

RICARDO BARROS PP/PR co- 412'" . 318-541213412 -:C.':"
I· .•.•...•.. 0. 1..<>

..~ .
RICARDO RIQUE

..

<S.PARTIDO 805 318-5805/3805
'.............. ..... I······· f'.. .....

. - . .

RICARTE DE FREITAS PTBIMT 822·· ··316-582213822 • '.' ... ....., ..- ..... . ...
... .- ..·.0. . ...

ROBERTO BAlESTRA PP/GO
. ~. 219::· :318-521913219' 1··:·.0· ..···•· ...... .........., ..:0.::'." .. ::.. :. leX (J)

ROBERTO BRANT PFUMG 450 ·318-545013450 ......... > ' .. ,.; ..•.. :..
.• K?..... ..... lJl

ROMEL ANIZIO .... ... PP/MG. 862 318-586213862
'-' .

."' .. ; m
ROMELFEIJO .........,.. PSOB/CE.

. I" ... 506 ... 318-550613506 =.,. :.,. ..... ;
.

-'

SERAFIMVENZON- :-:-.. ',,:·S.PARTIDO/SC ... --":-'245 318~524513245. ·.C ............,:; •

...e ..".;;c o-
.

. .

SILAS BRASILEIRO .- , PMDBIMG 932- 31 a:.593213932
.. .-< "'"..",'

.. . c.:exc.:c.:



. 'SllAscAMARA
TAKAYAMA
TELMADE SOUZA

.... r'ltIl;['}ÃO(jO~1f:S
VALOENOR GUEDES
VILMAR ROCHA
WALtER FELOMAN

. WEllNTON FAGUNDES
WILSON SANTOS
ZÉ UMA
lELlNDA NOVAES
lONTA

PTB/AM
PSB/PR
PT/SP
PP/SP
PP/ÃP

PFUGO
PSDB/SP

PLlMT
PSDB/MT

PP/PA
PFUBA
PP/SC

532
583
467
750
541
644
585
523
808
610
312
366

316-5532/3532
318-558313583
311)-5467/3467
318-5750/3750
318·5541/3541
318~5644/3644

318-5585/3585
318-5523/3523
318-5808/3808
318-561013610
318-5312/3312
31 a~5366/3366
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PartiCi Em· .rês8l'$etor
Jerson Kelman ANA -Presidencia
Ronaldo Peixoto Alexandre I ANA -Aspar
MãrcibLago Couto I ANATEL-SuPE:lrihtendência Executiva
LuiziGullhermeSchymura I ANATEL-Presidencia
Eliane Bastos Vellosso I ANATEL-Aspar
Gl.lstavoDahi I ANCINE-Presidencia
AlkiaRáMéllô I ANCINE.cAspar

.JJlseMárióAboo ANNEL·Presidencia
lere.zaCristina ANNEL-Aspar
SebastiêodÓ Rego Barros I ANP-Presidéncia
Lújz Tito I ANP-Aspar
JanuárioMontone I ANS-Presidencia
Oagmar de Oliveira I ANS-Aspar
Carlos Alberto Wanderley N6bred ANTAQ-Presidencia
Bernadette Ballarin Bruni IANTAQ·Aspar
José AlexahdreNOguéirade Res4 ANTT~Presldencia

Amír.~Galdiri.adElQJiv.êjra I ANn~Aspar

Cláudió Majeróvich Peçanha I ANVISA~Pre$ideneia

Cláudio Pereira Aguiar I ANVISA-Aspar
MãtiáAugusta Feldman IABAR-Presidencia
Carlos Fernando I ABAR-SEC.EXEC
zevi1<ann I ABAR-Comíssão Geral
MinistiOMjro-reixeira~~ - 1 ComunicaÇÕes
MíI'listro Anderon Adauto Pereira! Transportes
Ministro Humberto Sérgio Costa ti Saúde
Mini!õtro Dilma Vens Rouseff I Minias e Energia
Ministro Antonio Palocci I .~Fazenaâ
Ministro José Dirceu I Casa Civil

Telefone
61-445-5441
61-445·5441

61-312-2003
61.c312-2039
21-3849-1339
61*329-8931
61-426-5603
61-426-5906

21-3804-1000
61-224-o54ô

21-2505-0011
61-213-3000
61-315-4715
61-315-4940
61-321-6331

·61*321-4990
61-448-1001
61-448-1028
51-3288-8802

.11-3257-0676
11-3231-0187
61-225-9381
61-311-7881
61-315-2392
61-319-5041
61-412-2515
61-411-1573
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RELATáRIODA XIXREUNIAODA' COMISsAo
DE ASSUNTOS CULTURAIS, EDUCAÇAo,

.CIÊNCI~ETECNOLOGIADOPARLATINO,
SALVADOR, BAHIA, DE 2A 5 DE DEZEMBRO

DE2003- HOJELmOPICAL.
~!I

'i:, '

SOb a pres'idência d6DeputadoBonifácio deAn
drada (B~sil)e secretariadopeloSenadorr Philip Nieu~
(Antilhas: Hola~desas)e pela 19!~. ,!~z,·aC~~C.E.€:"
do;Parlatino se reúne, comas eminentes presenças

;, I"': ' '" ' , .'; '" , :::~ : :":~'; I ,/ I

dos seguintes parlamentares:),; • .'
, - .:.. -';:,,:1' :J~ ,'" ',':,,'." ';, !~ _ '-', , ,::, ': ",. " ,.' "

Aruba: Senaâo~Kê~~êth S.JÓ~g e Ser'ador,Harry

G.Oplaat; ." :,1'. •
Antilhas NeerlandeSas: Senador. Philip Niêuw;
,1,. .\' ;', ' . - " .1,·1" '1<". ,', - , " ,i' , '. ' ': .' ;fi ~ _ ' "o

Brasil:Deputado Bo~ifácioAndràdae Deputado
Amau~i/Robledo (3asques";' '1." .' ' ....

l;. Chile: DeputadoXil'11ena'{jdal; '" .
Costa Rica: DeputàdoN&I)'" Garita Sánchez e

beputada LigiaZunica Clachar; j'):' '. , :

Cuba: Deput~da MaríaJôsêfa Ruiz Mederos;
:11',' :"!, ':. " ';'" .

Equador: Deputado Pedro Valverde;" 1

".' ",•. ", j.. "I" , ..

Guatemala: Deputado Mano,A,ugusto'Guerrero,
i·" "'(' , '"",:. ,,::; "';, ":!f,: :' \.' .,!,' ;:~"". .'~. .' -:;:

Deputado Do,:,aldBana~,. De~,utado LUls~~tonlÓNa-

tareno e Deputado Miguel [)omir'lguez;I:' ;,
México: Senadbt Marco ~hton'io Ad~me;
i.'i,.I•. ,~':"'.:' '''!'' , ·t

Paraguay: SenadorlJuariManuelMarcos .e,Se-
.; " ,:;' ,," ',' ;, ,,,'!.!I ,,,>,tllri',: '"' ',: ': l~: ' "l~,. ,w.!,: !"!!,' .1.

nadora Adriana I7ranco êfe·l7ernández; ".' .
" ,~,: "H;:I,;,i!' <:""':::"",:-:."d'~~"~,:' .. ~I'::., ",.,;.: .', "'o

Venezuela: Deputa~o RafaelCorrea flores, Depu-
,lado Filiflto DurárieDep~ado~icto~HugoD;;Paola.

CórwidadosEsp~ciais:... ,.,. ... '.:
Confederação de Eâucado~esAmericanos- Pro-

~ , ;;:' , ,,' """" ", ,

fessor FernandoRôdal;!
Oficina Regionalde'Ed~cação~daUnescopara a

'América latina eCaribe .::. Dr:" Carolina Jerez;
organizaçã.Oda~U~iv~'~sidades',lnterâmericanas

t:lÚniVersidade do Sulde'Stnta Catarina'::: ó'r. Gerson
Luíz Joner da SiivElirél: .)~ .' .' .... ~:

Projeto de.~o~imicaç'ãocom'Gestos Inte~na
cio~aiseProjetodal!Jnescopelo Escravo- Sr.Xa6ier
PraCfo Orbán; '. . . '.

Assesso~e~:i" ., '.,
Alfredo JimenezBarros - Coordenador,Técnico

do Parlamento Ilatinoarnenicano; ,. .1 .• ' .•..:.: ..'

Edna G.lna~i~e "'f.~esSOra Pa~laTentâ~da 'Câ
mara dos Deputados do Congresso Nacional Brasileiro.
. As atividades foram divididas basicamente em

à,itens: ' j'

1 - Planode EdUC~Çãopara o De~envol
vimento e 1nte9l'ação da América Latina;

Partidoante: Deoutado Vanessa Grazzlat n

. i Detalhes da Missão ,

Assunto: CP!-PlAATARIA DIJGENCIA P/TOMADA DEPOIMENTO PESSOAS
ACUSADAS DE PERTECEREM A.MAIORES QUADRILHAS DE COMERCIANTES Df
PRODUTOS fALSIfiCADOS

Período: 12/03/04 a 12/03104

Destino: Sao Paulo/SP

,
•••• DiArias ,

Quantidade· i : 0,5 ' ; ..
ValorUnflário: Rs300

"

Passagens '.

Pa_gens pagas por: Câmara dos Deputados

Tipo de Pa"agem : Classe EconômICa Promocional

Publique-se, nos termos do Ato da Mesa
n035~03.

Em 31-3-04.-João Paulo Cunha,Presi
dente.

.JConteitdo do • .ildOrio

Abril de 2004

Publique-se.
Em 31.-3-2004. -João Paulo Cunha,

Presidente.
:;~ ~1

OF. nll 36/GD 2004

.. .! Brasriia-DF, 24 de Março de 2004
::_••,; : ~"" - -c;_, "~_

Excelentlssimo Senhor
DeputaCto João Paulo €unha
Presidente da Câmarados Deputadosl ;

j,~ '-', ,>. : _,'::l:f.: ;.':
, Senho~ PreSidente,

Ao cu~priirlentá:lo cordialmente, sirvo-me do pre
sentefpara;endiminhar a Vossa' Excelência, relatório

: ".', 'I: ' ,:1".: '''!!!' .:" ' M " ',- -: ; ',;
deviagemr~alizada pela C9rnissão Par,larTlentarcde In-
qué~to com:a finalidade d~ i~~estigarcfatost:elacioryadós
àPiratariade Produtos Industrializados ejSonegação
Fiscal, ..... Ct:>IPI i=l~T,po dia12-3~2004 CO':l{orme deter:-
mina <> ato da mesa nO 35/03. "

i"" "-,,; 1"'-; " ,:" 'lft', ,,:" , '. ~ ,
Sendo Ô que requer o ~omento. '. '" .

. Cordialmente;::.... Vanessa Grazziotin, Deputada
Federal !?cdoB/AM: .

.RELATÓRIO
~, _" i

i':: '~I',:r- ,-:("""
Dia 12-3;2004.\)local:São Paulo

Nodia 12Cternarço doano em curso, com início às
10horas, realizamOS diligênciael1l São paulo, parà ou~ir
o SenhorJuiz João Carlos da ROCha Mattos, na Câmara:
Legislativade SãoPaulo __ queéacuSádo de formação
de quadriiha,falsidade ideológica;~entordo esquet"a de
venda de sentenças, entre outras acusações. - Vanessa
GrI!zziotin, Deputada Federal PcdoB/AM.

~rv;age';;~;MJüóó Oficial .
~:..•.........•._.-:---_=:=:-'
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2 -- Continuação da I Conferência Inter
parlamentar de Educação, realizada em No
vembro de 2002, em São Paulo;

3 - Atividades em Matéria de Comuni··
cação, Ciência e Tecnologia;

4 - Projeto de Factibilidade Cultural no
Planejamento do Desenvolvimento;

5"- Conferência'sobre Transgênicos;
6 - I Conferência Interparlamentar de

Cultllra;
7 - Análise de projetosdo Mercado Co

mum Latino Americano do Livro, do Bacharela
doLatino-Americano, e atividades em matéria
de Educação Superior;

8 - Assuntos Gerais.

Discutiu-se a preocupação com a integração
da América Latina nos vários campos, e em espe
cial noque se refere à Educação. Após a análise do
tema, realizada com propriedade pelo Prof. Alfredo
Jimenez Barros, que enfatizou aneces?idade do
cidadão latino-americano ter um pensamento iota
gralista para que haja maior interação entre paíiS~s.

Lembrando que as nossas crianças aprendem. né\s
escolas que seus países vizinhos são potencial!l1ell"
te seus inimigos, visto que são ensinados$obr19 é\s
guerras que existiram para as tomadas de territQrios,
uns sobre os outros. . ."

A?sim a recomendação do Parlatino équ~ se
caminHe no sentido de desenvolver a educaçãoqos
nossos povos, com as mesmas matérias Wuardaqas
pequenas diferenças regionais), dirigidas à todaSj
asescplas dos países latino-americanos, comas
mesmos valores, estes apropriados para tal integ
ração.· "Ressalta que a variável mais importantEj!de
aprendizagem é o ambiente de aula, oclimadE>tra
balho, •e não somente a carga horária, o profepsor,
etc... Prioridade na abordagem deve ser a infâpcia
e a adolescência.

Afsim, propôs que os membros da comuni9ade
realizem em seus países as atividades necess~rias

para p~omover e aplicar o plano, no que se rE>fere
à reali~ação de seminários ~om os diretores de eR
colas associadas daUNESGOe outras unidades
educativas.

D~liberoLl-se também ,porPfoPpsição deste cjepu
tadoqe tratar da gestão conjt!t?t~rTlEmte com asv~rias

comiss9~s do Parlatino~ que possam de alguma forma,

estar ~r~olvidas. . .....'.... •..• •• i ..•

N() .2º item, como prosseg~irnento da I Conferência
Il1terpa,d~meníar de Educaç~o,! sobre oprojeto de pá~ina

weQ (jJ~iRrde de Comissõesps ~<Ju~çãodos Parlamen
tos dal1i~érica Latina, a Drªcarolina Jerez~ do escritório
regiorq!qe Educaçãodà LJN~&ÇO para aAmériça '-atina

e Caribe, informou que a UNESCO administrará o subsítio
com relação aos conteúdos, informações sobre projetos
etc..., e o Parlartino definirá e estimulará a participação
dos pontos focais em cada país.

Deliberou-se como resolução então, a propos
ta do Deputado Bonifácio de Andrada, que deverá
ser estruturada a rede de Universiqades, Ciência
e Tecnologia do Parlamento Latino americano, cuja
finalidade·será a de manter a necessária intercomu
nicação entre as instituições de educação superior
da região, i a fim de dinamizar as ações pertinen
tes ao qesenvolvimento e integração dos países
nessa área.

Outro ponto discutido e aprovado foi que sejam
realizadas gestões em todos os países no que se
refere a projeto de lei sobre Factibilidade Cultural, a
fim d~ se normatizar juridicamente as atividades de
planejamento em todos os níveis, a exemplo do que
está fazendo o México.

A abordagem sobre os trangênicos foi realizada
pela Dra. Maria Spínola Miranda, doutora em Ciên
cia dos Alil11entos, pesquisadora da Universidade
Fl:":lderal da Bahia, enfatizando a inexistência ainda
de tótalsegurançadom determinados alimentos
geneJicamente moqifica,dos. Mostrou como são ob
tido~rseus riscos e dados sobre produção mundial
dos mesmos. A comissão aprovou ao final das dis
cussões a necessidade qa busca do bem estar do
ser humano e não exclusivamente (ou como priori
dade) a busca de maximizar a produção, produtivi
dade.e benefícios financeiros, com tais organismos
geneticamente modificados.

Discutiu-se também sobre o projeto· de "Mer
cadoComum Latino Americanp do Livro", sendo de
liberado que o mesmbsérá realizado em sua leira
durante o Foro CulturallVlundial e como parte das
comemorações do 40ºaniveq;áriodo Parlamento
Latinp Americano.

Foi determinado qUj;j, também em 12-2004 ocor
rerá oSirppósio Internacional das Autoridades de Edu
caçãoSuperior aqui no Brasil, em local ainda a ser
determinado (Salvador o\.rSãoPaulo).

As~untos gerais foram discutidos, sendo o encer
ramento tio evento realizado em 7 de dezembro.

Atenciosamente,- !~mauri Apoledo Gasques,
Dep4t~d? FederaI,M~m~r?EfetivodoParlamento La

tino Aime!ricano.



Movimento para a Ouvidoriàda Secretaria, Especial de
DireitosHumanosda 'Presidência dá República;onde
foramrecebidos.·pelo'Chefe,.ClaOuvidorla ..Dr.. Pedro
Montenegro, .efetiY,a~dõaefltrl3ga-~e U~ do~siêparafot
malizar e comprova~as.denúndas; Na ocasião fo.i con
firmadél a reàlizaçã~:daaudi~~cia~úblicaef'l J.aboatâo
dos Guar~rapes'-'com'a'presença; de,repr,esentàntes
daFrente Parlamentar em' DefesádaMoradia Pópu-

:" " ,~\ ,.' ',' ';11' r H"}: ' ' '.': ;' "aJ, :í!t 'I , ,'" 'I

lar, ~ovimento deLuta'dos,Bairros'fv1i~'stéri~ dasCi-
dades,· Ouvidoria dáSecretariâ~Espêéial."de.Direitos
Humànos,-OAS:do' Estadôde'pernambuco,·.Prefeitura
do Município'deJaboatãodos Guararapes eGovenl'o
do Estado dePer~arrybucoafi~ld~lbusca~isoluÇão
para0 grave probIf3tnahora'estabelecido.. ) ",

Na 'audiênciapublica'estiverarTlpresentes o Dep
utadoAryVanazzi' repr~sê'ntàn\:fo:á!:Fre~t~.::Parlamen
tluem Defesada 'Moradia{pôpular;!representante do
Mini~~ério das Cid~des.~ep~"~~edtab!~ljlda~re~~itura
rnunlctpal de Jaboatao dos. Guararapes,',representante
do Governo do Estado dePer~amBuco~ rêpràseni~mfes
do.MLB e da Centraldemovlrnentós P08ulares'~GMI'
e vereadores. '. ·~!·/Iv 'i~. I';" '.

: ...Alémda abei1urad~.ciiiálôaôêntréaspartesen
i~oiviCJãs,àaúdiêrlcia pública Selyiu pani que oS preseQ
testomaSsem.conhecirnento~S!lprogramasParaâ á~
hab~acional doGOvemo'Federal attâvésdo Ministériodas
Cidades e da poss1bilidáded~séiest~el~r~réerias
entre os EntesFederados,:!a bt.tSca de soluÇões para os
problemas hab~acionais naquele mÚ~icípio.. ' , ,

Como encaminhamento; ficou acordado que:
-,:,: , ,,~~r,.~i::' ::'!iL" 'J"I:, .;>" :'::,",;..' .. ;,'J)' ,I:.,' ;

t .-Jf!..s·350Jamniasqueihaviamsido
" .:.. I"!~.:' ',.' '., '"", IliI,:, ,'I""" ili::, :,: ", I'" :'" ~ "','"

despeJadas e retomaraT a ocupaçao da ár~a

em conflito, a5sul1ljrarn~acordo.de transferir
oà?ampaTe~to pia~~~~a á~êâ~~didaproyi-
sortarnentepela:.F?~efel~u!'8;: ~.. .'

2-:-.Um represental"lteda Sec~etariaEs

tadualde Habitaçãoviráà,Bréisíliàlpara que
o M,inistério déls::Gida~esaptesel)te-os Pro
gramas habitacionais, Ipara·posteriormente,
ser estudada a poSsibilidade de convênios. f'.
-contrapa~ida dag~feituraseria aáreà de terra
para'o assentarnento~asfamílias,() Governo
do íEstado. com':a,infra~estrufúra. necessári~ e

~ " 'I!' ':' '~, : ql.' "1,:1 ~ :,. ',L:: ',' '" ,~ , "; ;:: " . '. i ,;,', ' , I ' " , •

o Governo FeaeralJc0tnpprograma que;mals
se adaptar à realidade'!idâs famílias.

,'. ",'. ::,,::':',,!i!·: ),:,1':,;,:: :,;j!' , ::' ".'1: ;::
Devido à importâl"lciado tema em questão,' faz

se neceSsário um perrnanenteaoompanhamento da
evoluçãodas negociaç,ões.'! .•... ' ;, .••

,Sendo o<que.culllpriarelatar no momento, fico
ao inteiro disporde VoSsâEXcelêl"lciaedaCasa para
quaisqueresclarecimentos complementa~es que even-.
tualmentese fizerem riecessár,i()s.,,::: i '. '. ....'

, (Brasília, 19de nov:~rnbr.Ó;de2003.j-:-Deputado
Ary3José Vanazzi,(PT/RS)~ Presidente da Frente Par
lamentar em Defesa,daMoradia Popular..

::

.. "",;:,cOIÃFÚC DA CÂMAI1A OOSDEPUTAOÓS

Valor Unit6rio ;. R$ 300

., :
~~••"QI6riO~,::,;':<':;'

. \ "

PubliqUe-se. rios te~is do AtD da Ma~ n" 35103.
errai 1{)312004 '.

Quantidade " :' ::s

",...gene 'paQ-' por :.Parlatino (Crupo Subvenctenado com rc<::~r5O!õpublico,)'"

Tipo d. P.5UV.m 'I·:' Classe EUHKJmICa-

De.tlno, Salvador/BA ' .

Pe<iodo: 03/12103 a 05/12/0~ .

;'t~, ': Pas....... '

- DI6....

;'};/i" 1
:-.',;,' 'i",.

~;:;~~;'. ',:,::,

Relatório do Deputado Ary,Jose Vana·
zzi, Presidente'da _Frente -Parlamentar em
Defesa daMoradia Popular emembro titular
da CDUI;...Comissão de Desenvolvimento
Urbano e InteriordaCAmaradôsDeputados,

,-da viagem oficial em Jaboatão dos Guara
rapeSIPEno dia 13denovembrode 2003,
quando de audiência pública.

SenhorPresidente, _. _.' _ _ _. _
~audiência pública foi de fundamental ilTlPortân

da para as partes en'{olvidas, pois pe'rmitiu aaber,tura
de um'canal de diálogo entre oPode~Públiconas es
ferasiFederal;- Estadual e Municipal côm o Movimento
Popular. -_•._ _ _._ ._. _ -. f _ _.' .._,_. _ __

Olmoti~oda reàlizaçãodesta audiência pública
no~unicípio,de Jáboatão dos .,'. ;

Guara~pes,surgiu quando do lançamento.da
Frente PáHarnentar emDefeSa da Moràdia':Popular
'Ocorrida ~o.dia 22 ~de>outubrode. 2Ó03 .na ;Câmara
Federal, onde estiveram presentes 'Parlamentares
daCâma~a:eScimado'Federal, Deputados·EStaduais,
Vereadores, ,Prefeitos; representantes de Ministérios,
ASsociações de moradores, Mutuários do SFH, Movi
mentossociais urbanos,!aABC, e o Fórum Nacional
CleReform.a U':ba'~a.;: .'.: '.. .' .,' ......•
. '.' .... Noseu lançarnento,a Frente Parlarnenta~ recebeu

demJncias de qúe teriâmsido árneaçádos de morte. in
tegrante~ do f.J1ovimento de Luta dos 'Bairros- MLB,'da
ocupàção. urbâná Márcia de Albuquerque, Muni6rpio de '
JaboatãO dos GuarafaPesl,PE,}cindeocorreu despejocom
destr~ição totaldosbarracos de 350 famnias e ocorreram
graves violações dos,dire~os humanos, Comprisõesarbi~
trárias éVá~as pessoa~ feridas,il1clusive de crianças.
'.' ~' .. As: Ctenúncias foram levadas nó'dia 24 deoutu
bro de 2003pela Frente Parlamentar e integrantes do

".lI>,~~~';';;~~~~~~~
, ..;:. P.rtl~lft.nt.: DeoutadO Am.uri Rabledo G~ues

"",'
• ~til" Dehllhels da Missio

Assunto: COMISSÃO DE A5SUNIOSf;;ULTU.I\lS. EDUCAÇÃO. CltNC1A E
TECN<llOG1A • rARLATlNO

! '
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ParticiDante: DeDutado Arv Vanazzi

Detalhes da Missão

Assunto: .AUDIE~NCIA PÚBLICA c COHISsiío DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR

Período: 13/11/03 a 13/11/03

Destino: Jaboalao Dos Guararapes,lPr:

Diárias

Quantidade : 0,5

Valo.. Unítário : R$ 300

Passagens

Passagens pagas por : Câmara do.s Deputados

Tipo de Passasem : Classe Econômica Promocional

~ConlatÍdo do Relatór\o

Publique-se, nos lermos do Ato da Mesa n." 35/03.

Em:3110'3>12004

Pr<l$idonle

RELATÓRIO DA VIAGEM PARA NOVA IORQUE
PELA CPMI BANESTADO DEPUTADO DR. HÉLIO

Sinopse:

1)
• Prestação pública com declaré:\.ção em

plenário (Grande Expediente - dia 17-12-2003
- Sessão: 004.2.52.E) registrada de acordo com
o Regimento Interno da Câmara;

2)
• Chegada em Nova Iorque no dia 9 de

dezembro de 2003;
• Visita com equipe de assessoria ao

Consulado, para reunião de tr~.balho com a
força-tarefa da Polícia Federal/Banco CentraV
Ministério da Justiça; .

• Lisita aos bancos NorthFork Bank de
,Nova Iorque, fundo de investimentos CBNY
em Nova Iorque. Visita ao vice-:presidente do
banco North Fork Bank em.New lIand/Nova
Iorque, com a presença da Sr~ Nic~a Camargo
eopromotor de justiça em No\(alorque;

. •.. • Içla à promotoria qeju~tiçade Nova
Iqrque para levantamentod~dadosdaconta
"14ESPAN'eencontro com os promotores de
justiça que investigam as qontaj:; suspeitas de
laVagem de dinheiro;

. •.. •R~uf1iãocom a Drª ~usal'l Michele, pro
c~~adora ~ advogada doSr.1níbal Contre-
•raS, responsável pela conta-empresa Bea-
c<i>t' HiII'! •.... . ..•.• • . j.

:j F •• 8eynião final COIl1C1; f~rça-tarefª da
iRp!ícia ~ed~ral ,~oom a prprqot~ria pllblica de
•Npyalorqu~, p~r;3. entrega~eoHcio splicitando
I'" ',I <", -";': .: .. 1. ',.: ,'1

"~,.,,:..>'. ;"

extensão da quebrade sigilosdemais1 O(dez)
contas suspeitas, debrasileiros(as) nos EUA.

- Dr. Hélio, Deputado Federal PDT/SP.

Particioante: DelJutado Dr~ Helio

Detalhes da Missão

Assunto: REUNiÕES C/ PROMOTORES DISTRITAIS AMERICANOS - CPMI 
BANESTADO

Peri,odo: 06f12/03,a· 1U/12/03

Destino: Estados Unidos da America

Diári~s

Quantidade : 4

Va.or Unitário: U$ 350

Passagens

Passagens p.agas por; ReWfSOS Próprios do P(lrti~jpaf1te

Tipo de Passagem : Classe Econômica Promocional

:::!Ctmtelxio do RGlotôrio

Publique-se, noS termos do Ato da Mesa n" 35/03.

Em:&! 1 t0 /2004

PJ'Gslde~8

RELATÓRIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

DEPUTADO FRANCISCO APPIO - GAB. 424

Câmara dos Deputados - 24 de março de 2004
Visita à Marinha do Brasil
Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo
Tema: Energia Nuclear para Fins Pacíficos
Como representante da Comissão de Minas e

Energia, em novembro de 2003, comparecemos à
cidade de São Paulo, onde ouvimos palestra do Almi
rante Alan Paes Leme Athou, diretor do Centro Tec
nológico da Marinha.

Na missão oficial foram ç1ebatidos propostas de
alternativas energéticas estuçlos, projetos de desen
volvimento e a construção e a avaliação de sistemas,
instalações, equipamentos e componentes de interesse
da marinha, Brasileira.

Também visitamos o Laboratório de Sorocaba,
onde estão sendo realizadas pesquisas sobre reatores
nucleares, emde$envolvimento pela Marinha, bem
como estudos sobre energia nuclear com fins pacíficos,
avaliando as condições de s~gurançado projeto.

A Marinha do Brasil alinha-se entre os países com
a mais adiantaçla pesquisa sobre novas fontes alterna
tivas de eDergiá, ertre, asqu~is, a energia nuclear.

Atenciosamente, .-F;ra~cisco Appio, Deputado
Federal.
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~1lIB'1 .-.,-.. .... ----- .......~
,.,..,."~-----......,-.,
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RELATÓRIO DA VIAGEM A

CARACASNENEZUELA
23 A26DE NOVEMBRO DE 2003

Vi Assembléia Geral da
Confederação Parlamentar das Américas

Introdução .
Confo~e programação elTl anexo, o eve~tomaior

dos parlárn,e~taresdas t~ês ~r;neri~~s,que te,ve COIllO
título "Rumo aoParlamento das:~merlcas",e como pano
de fundo a"Discussão sobre o I'mpactoda ALCA", pro
porcionou,diversas atividàdes'J>ára os pariarnentares
e convidados'de vár.ios países do c0rltinente: .:

Estiveram p~~5e':ltesdelegações de 22. países,
através de suas representações parlarneflta~eS e de
orgal;'lismos ligados ao parlamento, cOrno;sã6 as or
ganizações não-governal1lel1tais'e entidâdes de repre-
sentações dos parlari,le~tares. .' '., ,,:

'. A delegação brasileira esteve participando de to
das as atividades preparadas, beín como teve acesso
aos eventossociáis'da €opa, mârcadôspara os dias
iniciais daV Assembléia Geral:' .

Reuniões" ... .., . .
Hou\lé,de infcio, areuniãop~eparatória da Rede

de Mulheres, do domingo, dia 23 de novembro,coma
participação da Deputada estadual ~raceli:Lemos,re
presentando a Secretaria de Mulheres da UNALE, e de- .
mais mulheres parlal1lentares brasileiras presentes.

IA segunda reunião preparatória foi do comitê
executivo da Copa, que reuniu-sé namanhã do dia 24
de ~ovembro,onde sefizerarri prese,..tes o Deputado
estadual 'Alexandre Postal, Deputado estadual José
Maria Ferreira, ambos. representandoa .UN~LE, e a
DeputadoFederalMaria .JoséManinha, 111 'Jjce-presi
dente da Copa, que integraram a comitiva brasileira;
composta de deputados estàdUais e federais;'

li!,

Nesta reunião, •forá~discutidostemas centrais e
pro.posta.s que, mais tarcle;seriam levadoS'à ~ssembléia

.i! ' .'. ,-., ':~_ ,,:'1" ~~'" .' '11. " I.:'" _
Geral daCopa para a dlscussao.e posterIOr aprovaçao.

Foirelatadó Pelasenho~ Presidenta da Copa.De
putadoJhãn~ethMad~z,as ati~dades daentidade,no B:ryo
de 2003,bém como foram aprése,..tados pelasseCl'etaryas
dó Brasil, Quebece México/circunstal1ciados relàtórios
das atividades destes'organism05'de apoio. ' .. ;, .....• ,I~, '

Fora'1laprese~tadôs pelos~i'esponsá~is pelasseére
tarias, demonstratiyosde ativ.idades e relatados ose\lentos
e atividades;'paÍ1ar!lel1ta~es~que fizera~pa~e deste:i,tra
00100, tais com a tarefa de mobilizaçãd,el1VlO de corres
pondênCias e.'.ContatOs corro parlamentosdas A,méricas
e orgar,isrTl0s) irrtÊl!!)élciol1ais ligadoSa~l~islatiVó'i ','
" . Foram levai:ltadasas principais necessidades da
Copa,'coTó ar~~isãodoestatutoea'urge~têdiscus
são dos telllas ligados a ~LC~,.be'!l. c~~o fo~!;'1 ap~e
senta~as p~opostasque!B:la~d~ pa~lclpaçao,,~fetlva
da.entldade nas futuras dlscussoes sobre af\rea de
Livre Comércio da.sfrTlé~icas. .... / . '!'. ,
. Por sugestão de vários parlamei:ltos este foi um
tema que.se colocouUrg~r.cia;já quesevislurnbroua
nébessidadede ,se ampliar o foco de disêusSãopara
bem alémdo que estápostojadicío~ando.seapa'1icipa
ção de outros entes dasociedade civil através.de suas

. , ~'" ' '!I;" " , , " ". ',' " "1111_, ' ~, " 'i~!

diferentes organizações nas.discussoes da~LC~.
; I!' :' ~', ' , ' ';: ", ,I,:!;]"," ,

Eventos. . "....•.......••... ' ." . .•..
Conforrne1podeservistopela programaçãoane-

xa, houve u~asé~.ie,~eev.e~tosa pâ!;ti~do dia 23:de
novembro ate ~terrnl~o dmevel1to, que contoucom
lImà delbgação ex~reSsivade. Pá~lamerytaresbrasilei-
ros, sendoe~tacomJ?Ostas:í.'i .":., .Ii '.;] .
, Pela Camara .~ederal-DeputadoFederaLMana
José Maninha, 8eputado'FederalEdSon Ezeq'uiel,
Deputado .Federal OrlandoFantazzil)i,Depu~ado
Doutor Rosinhal Deputado Federallvan Valente e
Deputado FeCteral~lice pol:t\Jgal.~. 'i~"i'
, ~ssembléia LegislatÍ\~a do Riodé Janeiro 
Deputado Estatual.José"T"ávora, 8eputado Estatual
~parecida Ga~a;D~putad~:1Es.tatual CidinhaCarn
pos,.Deputado, EstatuaLGr~ça Matos e 8eputado
Estatual EdlTlilsol1 Valentim.iL ,l ' ",

Câmara Legi~latÍ\iàdo E>istritoFederalDeputado
Distrital Paulo Tadeu,'D'eputado 8istritalPeniel Pache-
co eDeputado DistritalJoséEdrnar~i .

"Assembléia· tegislativado:: Paraná - Deputado
Estatl.lal José Méiria F,erreira.,Ji . . ••.. '. '

Assembléia Legislati"a do Rio:;Grande do Sul 
Depirtado Estatua,1 Alexand~ Postal, DepUtado Estatual
Ciro Simoni e Deplttado E&atuaIPauI6:~er~do'.

Assembléia.Legislativa do EspíritoSa~to~Depu-
tado Estatuállassode e.~drade; .. '.:: '.' " .

Assembléia Legislat",ade Santa Catarina- Depu-
tado Estatual Celestino sé6co. .'

Assembléia Legislatwa doPará- Deputado Esta
tual Araceli Lemos, Deplrtâdo EstatualGezar;Colares
e Deputado EsiatuaIHéli0'lLeite. .
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A delegaç~o brasileira se fez presente aos diversos
eventos programados, a saber:

Dia 23 - Domingo

Reunião preparatóría da Rede de Mulheres Parla
mentares

Coquetel oferecido pela Embaixada Brasileíraem Ca
racas, aconvi!:e do EXmo. Senhor Embaixador João
Carlos Souza Gomes

Dia 24

Reunião da Presidência como os Vice Presidentes
- através da Dep. Maria José Maninha, na qondição
de.1 ªVice-Presidente·

Reunião Geral da Rede de Mulheres Parlamentares

Reunião do Comitê Executivo

Coquetel de Boas Vindas

Dia 25

Sessão Solene de instalação da V Assembléia Geral
-- realizado noTeatro Tereza Carreno, com a presen
ça do senhor Presidente da RepúblicaBolivariana da
VenezUela, Hugo Chavez.

Parte da Tarde

Participação nos trabalhos das Comissões:
Alca,Econohlia,Com~rcio , Trabalho e Migração
Educaçãoi Cultura, Ciência e Tecnologia
Saúde e Desenvolvim~nto Social
Meio'l\mbiente e Desqnvolvimentó'Sustentável

Paz e Segurança Pública

Democracia e Direitos Humanos

Dia 26

Sessão Plenária da V Assembléia Geral da Copa

- Pronunciamento de cada uma das comissões te
máticas
- Eleição do novo comitê executivo da Copa
- Conhecimento das Resoluções e Declarações

Nesta oportunidade foi eleita a Deputada Fe
deral Maria José Maninha, do Distrito Federal, para
presidir a Confederação Parlamentar das Américas,
no ano de 2004.

Também, foram indicados para fazer parte do
comitê executivo da Copa os seguintes parlamentares
: Dep. Alexandre Postal, pela Unale, Dep. José Maria
Ferreira, pela 1ª organização Interparlamentar funda
dora, e Dep. Ivan Valentepela Câmara dos Deputados
do Brasil.

Éde salientar, ainda, a intensa participação da
delegação brasileira em todos os eventos levado a
cabo pela COPA, na cidade de Caracas, bem como
<:leve se registrar a acolhida que tivemos por parte da
embaixada brasileira na Venezuela, sob o comando do
senhor Embaixador João Carlos Souza Gomes.

É o relatório.
, . Assinam esteHelatório:lvanValente, PT/SP - Em

conjunto com: Orlando Fantazzim, PT/SP - Maria José
N1flninha, PT/DF - Alice Portugal,PCdoB/BA - Edson
E~equiel, PMDB/RJ - Doutor RO$inh~,PT/RS.

~~~icieallllt:e: D.eputaodo xva .... v~,.,'," ...te .. '
, . Pet:a1t'tes da Missao

4~~~........~.,:: CONFERÊNCIA ANUAL C>Â. CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS
""iMÉRICAS - C0F'A. ,. . '

:

,

~cc>n~••:.dO 4HlR~iéft~rOii

!Ri.:Jblíqt.lEHS~; tios t.e;irnOSdé.Ãto da Mesa nO 35/03.
li=i:m:-;;;>" J} ,.~, .,2).'.'. ,., c.> --4": .'.! ,
. --' •.. i·.' ., .. ,. ....." '~

40Ã<>~A
Presid"nte



.Relatório do oeputadoJoáoHerrmann'Neto
'. ': - " - "o -.

1"--'

A)' eolT;'1o dele'ga~do oficial ce 16 a 21 de
Mla'mi4EEUUA "_OS foros' destacados: .

,

, -'(, ;

Que propõe, entre oLltras,.a i criação
da ; "Comissão , ' Pêrmane.,te
'!'~!"Iamentar:; de > Acompanhamento '.
das N'egociações ',daALCA" ..;;>':,

Eo\/;iado dãCâma,..a deDepu~adosdoBrasil:

.'JJ,>
.~"'.,~".

I) DeJegação
lI) Atividades
III) Recom'endações,
I~l. Obsé~ac;Ões
VJ Âgradécime"tos

.I) De:legação

Par:aos itensil,2 e ~. doev,e~to ~AJdeste relatório fui
.acompanhadotie outros parlamentares brasileiros estaduais
e federaisde,arnPlo:espectr-opartldárioque.participaram
atenta ,e diUgentemente dos debates. Havia também urna
v,asta representação de empr;-esáriosnacionais brasileiros e
deoutr.asoacibnaUdades, ,TllchJSi""e focais. El go~ernose.fez

lf:~IIIFdruW2Eli'J1P~esa~i~ldaf'~ér.i~a_>' L,:r,: j',;'

2):~~I Reumao cfo Comlte de Negoclaçoes COr.r;'leçcl,als
·i ~€NE)dâAL€A;':'

3)Van Reu~ião Ntin isteriai da"Arca;, "' ,.. . .., .. '., ".' .".',.',.. '
,5). C~~OC?n,~idadÓ:\à.. r;eU\!ião .dac~.T~~?'\~T:~~ict~b~.::,ªé;
~oljr1e~S!opos-f7o~enagef'".l. a? s~. '1au,.lho8IagJgl!\Ft~h,?,!C0t;1j1()i
Homem' do. Ano~03í elrl N()~a:~'l'iorkt:EU~, de,;21:,a,;.23í:de;
no~él11br;o, pcl:~a discüssãodo:,Trát:âdo [je f<~oto -seqüestr-())'de
caroo'no ' na' iddústriaSucro-~Ú:06Ieira.e si!ía'aceitação pelós':
países, membros e aos não sign'atários; : i ..•...•.......•.....i'> : •. ' '.

C) (;o~o conyidado para abertura .e . início. das .. 'átlvJdades.\1'o)
EondadodeBtoward, cidade de HoH}1~.6od~1' Flórida,"do cer,tro',> ·

.Logístico AvariçaCJo de Distribuição -'!€f...t-.D;:'ara i..,te~nação::dei
bens e servi~os da Zona Franca de MaOaus eny'territ'ório;
americano, no dia 20 dendv€mbro. '.' '" ;

I

. ~ '.-: ,'_", " , ',.'. _ ,::f':"'~:"';' !_f<,.!";~,' '~,,:t_
Este relatório se dividirá nas partes quesê:seguem:

,\, ., - -. .

Abril de 2004
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representar por uma rnissão de diplomatas e altos
funcionários destacando-se pelo lado brasileiro os Ministros
Celso Amorim, Jaques Wagner, Roberto Rodrigues l: Luiz
Furian além dos Embaixadores Ademar Bahadian, Macedo
Soares, Rubens Barbosa. Embaixador do BrcSI\ nos EUA e o
Presidente da Agencia de Promoção e Export-=it;ão do Brasil
(APEX) Juan Manuel Quirós. As autoridades estrangekas
eram numerosas além do Secretário ameriCAno Robert
Zoellick, dos Presidentes do 610- Enrique: Iglesi~sl da 0EA
César Gavíria e CEPAL- Alicia Barcena com outros 32
países representados conforme relação õ';3xa. (Anexo 1)
Para o item (B) a presença era de emrresários brasileiros
destacando-se a do homenageado Maurílio Biaggi Filho e do
maior produtor de açúcar e álcool do mundo RubensOmetto
Silveira Mello. (Anexo 2)
Para o item (C) acompanhado do Governador Eduardo
Bré,jga do Amazonas e secretárfosdo Estadoassirn como o
Miníslro Luiz Fernando Furtan e a Superintendente da Zona
Franca de Manaus Flávia Skrobot Barbosa Grosso e
assessores assim como·· a Prefeita da Cidade de Hollywood
Sr. 3 Mara S Giuliantí. (Anexo 3)
IX) Atividades
ErrlMiami foram apresentados e debatidos outro·s re'atórios
teotatívosaté se Chegar à versão definitIva do acordo
(an:exo 1).
Em Nova York a discussão abundante. quanto as
perspectivas do Brasil no· mercado de r'commodíties"
relativas a troca deC02.
Em HoHywoodl Ffórida a iniciativa de ligar a Zona Franca ao
Estados Unidos via Miami,. o segundo maior porto de
entrada nos EEUUA.

IXI) Recomendações

O acordo da ALCA previsto para início em 200S muda o
espectrogeo-político econômico do mundo. Sugiro que
dorqvan~e haja uma COl11issioP@rmanente Parlamentar
(I.e.. A~0t!Jpanhamento. das ..• Negociacõe$ pois infere
deCísivarpente no futuro de nosso país. Não J~ trata aqui de
atacarai$Ua exis'tência , mas a partir de agora tratá-Ia
COrtl:ouiflna realidade. O jOgo começou e tem qu~ ser

Jog~cjo.! r '. '.. . .••..... ! .•• '

,~Qu~pto,~q!tratadodeIKvoto~ preciso pressionar os EEUUA
sem! <1 ·q4~1!! adesãoéridfculQse discutir a poluição global.
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Ea Zona Fçal1ca~àri.ea de exceção, mas a~ep6decjefi~iI'"Tas

p~óxif'TJ1as .décadas' a ocupação daA'i1Pazônia Legal:iisér:ia
hiltel7es'sa~te que<l1a Comlssào .da .. f'i;ryazÕ9i~ ou~a::\'~e
ECOr:lo#ia.;h.ou~:es:~e,uma. SiUb-COWissão{~~ata.lfldOdeassu~to,
r11'as CCr'T" parlêl~eptaresde todos oS,eStad05,naoapel'las
dpN0r1:e'eCe~t~o.l0estedo pa'is, porque. setl';"áta de· urr;,a
z.onad~ i~fhJê~Cianacional com interferências ril0 Mercosul1le
agora"'aALCA. '

, l.V)Ol:)servações

€)c1I".,a . já' da <e"trada . em 'territerio a I)rie ricano, r:lO

aeroporto, até o .hotel e os dias '. qUésé)segt:lira~1 er,aáe
absoluto. medo e repressão, ,por pai1:e. das autoridades '
Fil0r;te-americanas, o'quer:-eflet~o.pÓs~,lld~ seteiTlbro e o
qu~ele.>represel'"lta· pa,..aeste •.• Pélís .. f1UharesdepoUciais,
cen~enasdeL'Jiaturas,helicópteros. e. oarcosde polícia .,05
~jgia~ar"Q ..•.••. 2~,ho~as po,.. dia.Está~anrt0S r:"efé"s •.. no Hotel
lfpter~OHtiner1tal~e.)o~(j.e ~f::nhur;nde.~ós podia receber
qualqHerpessoaidéJora :,üu ,seauser1~ar. 0 terrorislil1o
vitimi~otJó paísnorte-arTlerical1o e seu .' preço te91 sido la tão
~defes)deca'lltada.libc~dade.1Esteé.0,x',ÍfuS da· peste do
século XXI. S0rT1~l1te uma outra ~isãod~: f:Tlundo rnudàrá
esta fúnebrepre\lisão.

V) Agradecimentos
Desejo agradecer ao 1Presldenteé João}. Paulo e(; seus
assessores diretos por esta opbrtuniefade de .prestar
serv!içosao meu país no exercício dô meu quarto rn2Í'hdato
parl~mentar .

/- ,, ,
...... / ..,./ ... ' ... .... ..... ." .....

Brasilia~' 2afde' bo~e'mbrod'e2003'1
I. .. .-.>;" •

. i I
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ANEXO 1
l.a) Calendário í programação
l.b) Lista de Pre~ença l'"

Lc) Declaração conjunta em 3 idiomas

Abril de 2004

·\LCA -COMr[f; DE :"[COC1.\CIO;'H:.S CO:vlERClALES

OOCV:\fEI\'TO DE L\. COPRESIDENClA

f'!<OGRA.\-rA DF: REl'~iOl\'ES

\0 :\ulorjzado
Só\o Para l so Oficial

FTAA.T:'\'C/illfll35
.f. de noviembre qe 20U)

Ori~inaJ: inglés
fraducción: Secretaria ALe.-\.

.ÁREA DE URRE CO:\1ERCIO DE LAS AMÊRICAS
DtO\1 \ SE\T-\ Rq"IÓ~on. Cü:\nTE nt: N.:GOn-\CIO~r<; CO\f[RCI.-\U-:S - OrT.\\' -\. Rt:l"IO"i .\1N$1 (RI.-\L

PROGRA.'HA

.JUtVts. 13 denoViembre de 2003
08:00 - ~O:OO·\credjtacjon en el Hotel Inter-Continental ;\Iiami

09:0/J - 13:00

13:00 -15:00 .

Reuniones noplcnaria5 de las delegaciones
Hote! Inter-Continental MialfJi
:\Inluerzo '

15:00 - 18:60 Reunjones no plellarias de las delegaciones
Hotel InterCominental Miami

Viernes. 14 de noviembre de 2003

08:00 - "20:00

09:00 - 13:00

09:00 - 13:00

13:00 - 15:00

Acreditación en el Hotel Inter-Continental Miami

Reunión dei Subcomité de Presupuesro y Adrninisttacion I ADM)
Grand Ballroom
Reuniones no plenarias de las delegacíones y reuniones de los Copresidenres dei C~C
çon las delegaci.ones
Hotel Inter-Continental fv1iami

Almuerzo

15:00 - 18:00 Reuniones no plenarias de la.!i delegaciones y reuniones de los Copresidel1tes dei CNC
con las delegaciones
Hotel Inter-Continental Miami

Sábado. 15 de noviembre de 2003

08:00 - 20:00

10:00 - u:oo
Acreditación en el Hotel Inter~ColltinentalMiami

Reunión Plenaria de! CNC
Grand Ballroom
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'.',; ~',: :(,;; :.~>/~- ·'.;T·'::~';L;:}:;~>~~~:::~,::;~,:~~~"r~-:',·/ ::;r,::;,,:
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13:00 - r5:00 Almuerzo

15:00 - 18:00 Reunion PI..:n:lrI::1 a~1 C~C

Grand Bállroom.

18:30 - 20:30 Rec~pclondebj~n\·enidapar:J!os Viceminisl~osy deiegados delC~C
Hotel Inter-Continental Miami··· .

Domíngo,16 de no'"iembre de 2003

08:00 -'20:00

IO:OÓ ~Ú:OO

Acreditacjó~en eI HotelJnte~·Contillental~tiarni
. ',' -.

Retinian plenll.ia dei C};C
Grand Ballroom

Alrnuerzo13:00...; 15:00

Reunion plenarlaàelC~C
Grarid Ballró"rn

.Lunes.17 deno\'iembre de 20f)3"

; 15:00 ... 18:00

08:00 - 19:00

09:0~ 13:00

13:00 -15:00

Acreditaciôn el'l el HoteHnte[:Continental~tiami
i ;. ,~" • , ,.) '~"'.

Reunión plena~a deI C~C
Grand Ballroom :

Almuerzo

15:00 -18:00 Reuniõn plenarja deI OlC
Grand Ballroom

:\18rtes. 18 de r10viembre de 2003"

08:00 - 19:00

09:00 - 13:00

13:00 - [5:00

15:00 - 18:00

Acreditaciôn ekei HoteIJnte~.Contin~ntal~iami

Reu.niônplenaria dei CNC
Grand Ballróom

Atmuerzo
·cf. ',:':> .',L:: ,', ,-'o

Reunión plé~aria dei CNC.
GrandBaUroom

• EIForo Empresarial de las ~mérica~(~BF porsus siglas eninlgés) yelForodc I~ Américas :;u~.-: elComercio:
el DesarroUo Sostenibtc (ATSDF po~ sus siglaseninglés) se reunirân losdías17 al19denoviernbre de 2003. cn lo:
hOleles ·'Hyatt )'. Clarion. respecti~ente. ... Las. delegaciones ai Comité' de Negociaciones Comereiales 'j lO'
presidenteS de entidades podrán asistir a los ralleres, dei ABF y deI ATSDFa /medida que se los pennirarÍ 5U;

calendar;ios. Los presidentes de entidades han sido invitados'especificamentea asistir a los talleresen que se abordeI
los temas correspondientes a 5US respectivas entidades. ' .
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08:00 - 1Q;OO

09:00 - 1-1:00

1.1:30 - t 6:00

16:30 -18:00

18:15

.\creditu-:lon en el Hotel [mer.("ominemai ;-"liami

ReumQr1~S no plenanas tle los Ministros
Hotel b:er-Lontinental i\tfiami

Rueaa li.: encuentto de los Minisrros ad ALe,.\. cooei Foro Empresariaide las Americas
(Amencas 8usiness Foruml f
Hotel H:.att Regem;~ Knight C.;nteT

Rueda Cc encuenlTO de 105 Ministros dei ALCA con el Foro de las Americas sobre e\
Comercio y e! Desarro 110 Sostenible 1AmericaS Trade and Sustainable Development
ForumJ
Lugar por definir

{Salida de los Ministros deI ALCA ai Musca Vizçayal

19:00 - 21 :3C ReceDcion oticial en honor de los Ministros dt:! Hemisr"erio. los ViceminislTos dei C~C.
los Dekgados y Representantes dei Comí.te Tripanito.
Museo \ izcaya

Jueves. 10 de noviembre de 2003

08:00 - 19:00

08:00 -l}9:1S

09:30 - 13:00

13:15-13:30

13:36 -15:00

[5:00 - 18:00

Acreditación en el Hotel Inter-Continental Miami

Desayuno de los Ministros dei ALCA coo elConsejo de Liderazgo dei Hemisferio
Hotel Inter-Continental Miami

Sesión inaugural de la Getava Reunión Ministerial dei ALCA
Grand BaHroom

Fotografia ofícial de la Reunión Ministerial
Salón Bayrrom

Comioa ofredda por el Embajador Robert B. Zoellick. Representante Comercial de
Estados Cnidos. en honor de los Ministros de! Hemisterio
Salones Isle

Reunian Ministerial dei ALCA
Grand BaUroom

• El Foro Empresarial de las Américasy el foro de ias Américas sobre el Comercio y el DesarroUo SostenibJe se
reunirán [os días J7 ai 19 de no...iembre eo [05 hoteles Hyatt y Clarion. respectivamente. tas delegaciones dei
Comité de Negociaciones Comerciales y los presidentes de entidades podrán asistir a los taUeres. del ABF y del
A-rSDF segtID selos pennitan sus calendarios. Los presidentes de entidades han sido invitados especificamente a
asistir a los talleres en que se aborden los temas correspondientes a sus respectivas entidades.

\"iel'nes.1t de nOl'ierobre '~e 1003
IlR:OO - 13:00 :\crcJíw.clOn en .0-1 HOlellmer-l- ç,rninenrai 7\1iami

lJ9:00 - 13:00 Ro;:un)(}ll :'< llnislcnai dei .<\.LC\
Grand l3allroom

13:00 -1-1:00

13:06 - 15:00

Conferencia de prensa
Hotel Inter-Comínentaí Mi;!.mi

Almucrzo buffet
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Lislof;"'1inisters

Antigua & Barbudn.
A.rgennr.a
BáhUi."l:lS
Barb3co5
Belize
Boli"'l<l
Brasjj
Canada
Colombia
Costa/Rica
Chile
Dominic3
Ecuador
E I Salvador
G~enaâa

Guatemala
Guyana
Hairi
H'ondllras
Jamair.:l
~·1exico

~iêaragu:l

Panama
Paraguay
Peru
·Dômi%1ican'•.Republic
St.Kitts &. Ne'f,;is
St.Lucia.
St.\I'incenr& <Sr,en.
Suriname
Trinidad & Tobago
USA
Cruguay
V{enezue!a
CEPAL
IDB
O.t\.S

Colin ~1urdoch

.\-1 ar:tl.~ •Redljado
L.eslie.O. :--"1;] l1~r
Si 1] ie}\..~f íller
Eamon Courtncy
Juan IgnadoSiles
E'elso Amorim
Pierre ·.Pettigre..v
Jorge HumbenoBorero
A.lbeno~~ejos
Soled~d~I"ear
rl"'.\Iin La Rocque
Ivol1ne Juezde B~kl
Miguel E'rnesró L~C.3XO

..........'.. ,' .' :,' i,"",:' :, . ",; . .-

PatrickA.ntoin
Aurelia!.Pittrida Ram::rez
ClementJ. Rohee
Jean:'ClaudéRoche
~o!'~.lélnGar:cia
K.D.· Knight
Fernando Canales
Mario AranaSe"'iIla,... ,',.i ,;', ,',.. .. J_.

Joaquin Jacome Die:z
Leila Rachid Lichi
~lfredo Ferrero
Francisco Guerrero Prats
Sam Condor
Le:ri Ishmael
LouisStraker
M.P. Jong Tjijen Fa
~enneí: Vallev
Robert Zoel1i~k
Didier Opertti

, Wilmàr SoteJdo
Alicia Barcena
Enrique Iglesias
César Gaviria

1'1' I I'" I I i • I
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I~TRODl"(..\.O

-.ÜU::..J. DE Ln RE COJltRClD DAS .-ütÉRlCAS
VlTA ~:-I REl..'.\Lio Jll.Vf5TERJAL

\UAJ!l. EC·I.

20 de novembro de !O!)]

DECL.~R.·1 ç{O JUS/5 TER1A.L

:W de nOl'embro de 2003
Ori~inal: in1!:lesiespanhol

Tradução: não Secretaria .UCA

L :\ és. os .\{ ini~tTos iÚspor:c:l\'eis pcr Comércio nO HemIsféno. r ~rresentando 0534 palses que p articip~~ ti J,S

r.egocIações d.. Area de Li\Te Comércio das Américas lALC:\.). celebramos nossa Oitava Reunião ~llnistenai em
:-. fi'\mi. E:Wldos.Cnidos da America. em 20 e 2; de novembro âe 2003. com a finalidade de estabelecer dtretnzes
pJr:J. a fase final das negocIJ.cÕt;>S da ALe".

2. leconhecemos a significatIVa conmbUlçào G.ue a integração econômica, inclusive a ALe.-\.. apon~.ra a
::onsecuçio dos ob,eti\'os prevIstos no processo da. Cúpula de. 3 Amencas: tOrt:lleClmemoda democracía. cnação de
prospmdade ~ reailZ:lc:'io do potencIal num.ano" Rz:lteramos que a negoclacão da ALCA. comm:':J.ri a le,'ar em conta
J Jmpla agenda sqclal ,;: econônu:;;a connda nas Decbrlcões e nos Pl:mos de Ação de :-'1iami. SantIago e ::ldade de
Quebec. çom o objetivo de· cotHnbuir para .a de\',uosnh'cis d;: \"Ida. incrementar o emprego e meihorar as
condIÇões de trabalho de todos os poYosd~s Américas. fr'nalecendo o diâlogo 50ci31 e a proteçào sociaL melhorando
0S niveisde saúdeeeóucacào e rndho.l'pfOregendo l) meioambieme. Reafumamos a necessIdade de se r::speHar e
'"aionzar a di',ersuiade culruraL conforme.estabelecem a Declaração e a Plano de Ação da Cúpula das Américas de
2001.

3.Reiteramos que a .-\LCA pode coexistir com acordos bilaterais e sub-regIOnais. nJ medida em que os direitos e
obrigações dispostos nesses acordos nào esteja.m cobertos ou excedam os direitos e obrigações da .'-\LCA. Também
reafumamos que a ALCA serácompaüvel comas nont;l3.S e disciplinas da Organiza.ção :'vlundial do Com.ercio
(OMe).

4. Os compromissos assumidos pelos paíse~da ALCA devem ser compativeis com os principias da soberania
dos Estados e os respectivos textos constitUcionais.

.\ visão da ALeA

5. ~ós. os ;'linistTos. reafirmamos nosso qomprollllsso com conciusão bem-sucedida das negociações da ALCA até
Janeiro de 2005'. com o objetivo últímode consutuirmos uma área de livre comêrcio e conseguirmos a mtegraçào
regional. 05 Mirustros reatírmam s eu compromisso com uma A Le.-\. abrangente e equilibrada que efetivamente
promova. o çrescimento econõmico.a redução da pobreza. o desenvolvimento e. a integração mediante a
IibmJizaçào do comércio. Os Minisll'os também reconhecem a necessidade de. flexibilidade, a fun de que sejam
levadas em consideração as necessidades eas sensibilidades de todos os parceiros da ALCA.

6. Estamos conscientes de que as nego~laç?eS devem conduzir a um acordo equilibrado que considere as diferenças
nos niveis de dese~volvimento e t ama#ho.d as economias do I-l emisfério. por Intermedio d e várias disposições e
mecanismos,

7, Levando em conta e reconhecendo QS r;undatos existentes. os Ministros· entendem que os paises podem assumir
diferentes. niveis de COmpromissos: Procuraremos desenvolver um conjunto comum e equilibrado de direitos: e
ubrigações, aplicáv~is li todos os países. A ~~m disso, as negociações devem per:r.ífi1" q:.:c ;::; ~ólis::: qu~ t.~~:'1l 'j

• Venezuela, reitera ~ua reserva eXpress~dana Declaraç~o da Cidade de Quebec no tocante à entrda em vigor da
ALCA em 2005.
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J':":ldam:no.imbuo <ia ALC.-\. .l';I,):..i~~ o:m~:Içõcs eCeneri(;los Jáldon:lls.. ~'::-~ ClS i'ossiveís iir.h:lsde ação'sena
.Ide. que esseS países. re3iizem r::::;o(;~:;õlis. pluni:ller;o~s .r.O âmbito \.1:1 ALC:\. ,,' ':'~tinuuriâoas. obng~çõés .nas

,..;'~pectl\·:Is arcas indl\"ldu:l1s, , . ' ," .

j o', " .' o '"':,,, "", " , '," J

Egr:maea nossa eXpeCI:ltl\'a":;: ~:.:e esseémpenho enseje. u;;.• .Adequado ::q~,l1Ílbr:o' àe direitos e ob~g3çõesno
4:J:ti QSl'J1SC:S coih:urí os beneX:::los .:::~ ~~::~ resÇlect::\'OS comprorn:ssos.

[~struc;F.es ~er:Jis

. ' ,

'1, .', C"nstar:iodo A.:ordo mecHd3s .:::'"' :i.i:l,dls':::lilr.:l de nc!!o":l:ldoe~êaldas:'or:zontais. conforme sela cabíveL
-1~ele\'em'e:1:cor1sideração :lS J~fe·:~;:ls.nos ~~';\:IS <iede~en\'o\\"\mento-e~:lM3n.~od:ls econo'mias~e 'que sejam
::as'SI\'CIS de i:nplcmenlacão.' Seca ô.sp::Jsadaespe'cI31 atencão á::; necessidad::s:.;or.:il~õeseconõl111caslinciusiveos
'~uStosdé trJnslçãoeos possin:ls ':.:s.:quilibnos internos).: opoI'tumd:ldes d.is:::onorrlias· menore~. i~ fim de
~isegur~r sua pleno. participaçãO no p.ü;:esso da ALe.-\..

~O. lnscruirnos o, COrIDtêÚ ~ego;:::l;;õesComerciais(c-.;C) a f0hnularu'mi:~::Jti?t;;comum e equilibrado de
Jirettos e;obrigações aphc3\"els a lodos 05 países. As negoCl:l:õessobr,é o ';::JrijUnIO comum de direitos é; obrigações
mCluir:í .dispOSIções .cll1 cada Um3 ':::,ssegulntes areas d~ negociacão: acesso ',a'. mercados:3gricultura: .se?,iços:
:n....esúmento; cÓmPr:wgcivem:imem::;s:propn'ed:Jde itÍlelecru:l1: polítlC:I de concorrencia: subsidios.anridumplng e
direitos compe:nsatónos:e soluçãod.: contro\"crsias. Asp:me:Stntetess~das poderão opt~rpdo jesen\'olvimenlo de
:1be~lizações e, d lsci!,linas 3díC:on:m. ':.: ,'m:melra plurilareraL OC'Cde\'~r3,estabe iecer; proceàínlentospira ,essas
::egciciações. os quaIs dlsporão.cn::e outros aspectos. O,seguln!e: os. países que 'negocle'm,obngaçõesé b'eneficios
.:tdiclorials náA.'LCA nClUticariio aC ,J-Presidência des ua intenção d ef:lzê~io, a nres à o i niciodas neeociações: e

"-iua\querpais que n5.o decida fazê·io poderi p:irticipardas referidas negoci:u;õcs adic\on"iscomo Qb~Nadot.Os
obser'\o"3dores.uicdirmte nOtificação:l Co.Presldência. poderãO a qualquer momcntoapártii. de então .,iórnarpane.de
t:lis .....~e!!ociacõés ... Os; .resultados 'dlS ,.r:c2oci:lções· de\'em ser conformes c0Ttl '":1 .O~lC ,i Essas ínstrUçõ.:s". deveritser
;:ncanU:tit:ld:l~ pelo CXt. o h1à:s r:l~=:lr-:uesuJDécim~S':lima Reunxão.aos GnipÓs de Negocia'c.io e:io Comitê
Técnico'de.~ssui][os lnstÍtuClon31s ICTn. a lim de pOSSIbilitar o prosseguirr.emo Simultâneo das negociações e sua
.::onClusão de acotdo com o ctonogr:u:,.J.. .

OrientAção sobré as questões 'de teltto

1L Instr\1imos oCTI a apresentar: ~DécimaOita~'a Reunião do ~c s~u projeto detexió btin eomosuas
recomendações em, relação às instituições necessárias ãimpleme:nraçãodo Acordo da ALCA. inclusive propostas

. sobre os mecanismos de fU1anciamento.as nOrmas adntinistracivas eas iniplicações. quanto a recursosbumanos.do
funcjonamento da esautura instiri1cion:t1 do Acordo da ALCA. " .. .

i:!•. Dete~amosao'CTI que. cCm:ldeVld~ observància. da.s disposições ccmstariiesdestàÍ:>ecI3r:içãO, .:\oresente ao
O:C.colIla bre"'ldadepossivel. uma proposta sobre o processo de rmalizaçãodô Acordo. Déssàpropósta deverio
conStar. inr~raliâ. passos especificos.· inClusive análise jurídica. ttaduçã(). ;\crdicaçãoe' autc:nticação.necessários à
tinaliDçãó do textO doAcordo, bem como o processo e o CTonogramade conclusão desses passos. '.

" ;" , ..: .: . ' " : ; "~. . .i : . , .. ~ : : ; , .;;; i,: ; _ ' , ': '

Orienta·ç1iosobre as negociações de acesso a mercados

13. Insn,uimos que: as negocil1çõessoore acesso a mercados sejam conduzidas em rinno que le\le a sua conclusão até
30:de setembro de 2004. '

Dlrerença~llos nivéis de desenvoh'imento e tamanho das economias

14. Reconhecemos as diferenças nos níveis de desenvolvimento e tamanhodiÍs economias doHe~sfério e a
importãnciade.que todos os países.que.participam da.ÂLCA cresçam economicamente. melhorem a qualidade '. de
~ida de seus povose~c:r.ce:::. "J.r.7. ~~~':n\·olv.imerito soáiale;cconômico equilib·ado e susteÍttadópara todos'os que
delas, fazem parte, Reaf1tTll3Jnos•. por :·~u.:ceguinte,. nosso compromisso de levar em consideração; na formulação da
~LC~. asdifc:rençâs nos níveis de. desenvolvimento etainanh0daseconoxmas do Hemisfério, a fim de que sejam
c:riadâSopommidades para ,sua plenapa.rtlcipaçãoe. pano mc:emento de seu nível dedesenvalvimeuta.
Estabeleceremos m~l1niSmos que complementem e aperfeiçoem as· medidas que consideram as diferenças na nível

I-------------,----------'-;--~--·~'--"'I-,. '---:'--'""1--1__...... ~_.,__....,-----------i
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~ ~ ":;:semo:nr.:ento <: :J.ffi'lllho c:;tS e:: 0:::0 ".1a5. i.)oretudo ci.ls e:.::cr.:orruas menores. .: :i:n de Ú:lÍlt:U a
~.;=jemenr:ldo do Acordo e rnaXlffilzar os benet"i:ios qu~ possam êe:::orrcr áa ALC.-\.. L!i, meciuias inclUirão.
~:;:i;or:l S~m a ei;ls se Ii:nllarem. asslstêncta técmca e r.-:edldas de [f:n....stçào. mciusive penados de ajuste m:llS longos.

,: 70mamosnora do n~btório do C;.;'C sobre os :esultados do progresso :ücançndo co~ reb:::3.o 30 tr:lt:l:nemo das
:_:'erenc~s nos mve\s d.e desen\'oi\'lmento e '.J:":'.:l:1no d:ls econatIu;J.S em C:leio. um OOS Grupos <lI; :,'eEOCl:ld.o e
::s:rulmos essas entlaJ.des a que prOSSJgam s'~U :::l:,alho r:essa :lr:~J. C .)ioc:lmos esse rebt6rio ;i. dtsposlÇào do

;:·.:ollco n:l p:lgma oficial da ALCA na [merr:.et. O:>,ervamos com preocupacào q'le. embora as ne~oclacões do texto
:~:-~'3m progredido. as proposlas destinadas:i ::xpress:1r o traram;;:mo das àlferenças nos ní\'eis de desenvol \'imenro e
'::nanho dJs econom:aS acham-se t:mre ::cichetes er.1 tod:ls as disciplinas de negociado. Reiteramos; por
~ ;;::segum:e. r.ossa onent:lçào :lO C;.;'C c :l todos 05 Grupos de :--:egoclucào. especialrr .:nte aos que tratam do acesso a
'":"'.er-:ar!.os. para que [f;l.duzam esse principio e;n rr:edidas especir'icas que :''; [elliram 'lOS resultados das ne!:!ociacÕes.
:;-;sn-..umos o Grupo Consulnvo sobre Econonuas .\lenores (GCE::-'f) a que mantenha at'-.laliz:ldo esse relaro;lo. cbm o
':;:010 do çon1He Trip;ínlre. e a que o submela a r.assa consideração em nossa próxima reumão.

: 6, Com vIstas a proporcIonar acompanhamento adequado das au\"idades em andamento no GCE:"'1 e J. fim de
~:msegulr a plena particioação de lodos os pJises nJ ALeA instruímos o GCEM a que formule recomendJ,çàes ao
C:-:C.em sua próxÍ'r'".::ueuniào e em cooràen:lçio com o CTI .. sobre õlS características do: um conute pennanerte de
:l;Jlicação do cr:ltamento das diferenças no nivel de desenvolvimento e tamanho das economias. de modo que taça
;:ane da estruturamstírucíonal da ALCA.

Pro!;rama de Cooperação Hemisférica

Reconhecemo,; que o comércio pode .;h:se:npenhar Npel lIr-poname na promoçào do desenvolvimento
.: :onónuco e 11 a rec.lcào d a pobreza. S alier.:amos. p orc onsegumte.q L:e o c ompronusso dos p aises dei megrar o
::J:nérclO a seus planos nacion::l.ls de desemoi\irr.e.r:.lo. í:lis como as EsrmégtJsde Redução da Pobreza. é essencial
::ara l1sseg'.l!ar o papel do comércto no deser:\·o[nT!'ento e garantir IT'.;uor JsslstênCla rebcionada com o comercio na
~eglão.

; %.Reconhecemos que as economias menores e rnellOS desem'ol\'idas necessitarão apoio tinanceiro que as auxilie
:10 processo de ajuste decorrente da integraçào hemisférica. Por conseguinte, instruímos o GCE),-I a que. com base
no trabaiho que vem realizando nessa área e com o apoio doComne Tripartite, formule recomendações ao CNC, 1:1<1

sua. Décima Oitava Reunião, sobre métodos ê mecanísmos de fmanciamemo para considerar as necessidades de
;lJuSte decomntes das diferenças nos niveis dedes~n\'olvimentoe tamanho das economias do Henusfério.

; 9. Vemos com satisfação o empenho do GCE:"'-f.com a <assistência do Comitê Tripartite. na implementação do
?rograma de Cooperação Hemisférica(PCH). ;.;'a reunião realizada em Washington, D.C., em 14 e 15 de outubro..
~om institu.Lções doadoras de relevo. e quere"!; cOF~alltittiãooBanco Imerameriçano de Dpenvohimento. passos
::-:1portanr~sforamda.dos . e na preparaçãp Oasesrra.tégias de capacitação em comércio (ECC) pelos governos. que
:oram o J1:Jco dadiscussãQ na mesa~redonda;~dos doa~ore~. ~ssas estratégias são essenciais para a definição de
nrolltamas efetivos c. de fontes de tlna!J,ciatl1~~;Oade~ufda!;. Para. Os países o.ue b~camass\stência pala. couclukem
~ n;goclação do Acordo da A LCA.. ess~spassQs constituem. o corneço do processo de meihoramemode sua
,;apacidad~ de se prepararem para a implem~ntação·· des~m; termos, melhorarem sua capaCidade de praticar o
,:omércio e de obterem sucesso em sua adaptação à integração.

20. Com base nasdi$cussões e no reliltóriodo C~C sobre o avanço· da implementação do PCR e sobre. a reunião
inicialcom doadores, instamos os paísesll 0;141:, com a coUibora.ção do Comitê Tripartite, concluam as estratégias
ECC.conformesejaadequado. e or~apizeD.1 reuniõesslIb-r:egionais com os doadores, a fIm de prosseguir com as
discussões sobre as r~feridas estratégías; As primeiras reuniões sub-regionais com doadores deverão ser reallzadas
den@ .de quatro a sf;Í5 meses.

, 'i .... .·.r

21. ~e'terarnOs n9ss~acordo celebrado em Quito. nO sentido. de que o peH atenda à$ necessidades ímediatas de
assi~fê~c:r.com~fi~idadede fonal~cer a p~ci.pa~ii<J Q,V1:; palses nal> neg~iações. Observamos com preocupação
a le~ti~à~ cqm q1.1f;M~m sendo consil;leraqa!i essas. n~cessid!lde:s im.ediata:. e i.l'stamos a: .comunidade doadora a que
com 'I.Ultg~~1C:ia pre~te~~oiofmanceiro, e.rl.ãpfinanceiro, ~rev~sivel.~ multifacetado. especialmente financiamento não
reernb91$*ve~ •.a funtatendcr aos objefiyose às priotidad~s de capacitação estabelecidos nas estratégias e planos

,~.-!: <I.'
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J,:;1dor.;~;:C:1:,lIS ;:sub.regl0n;úS p~rm:entes Olspostos :'\v. i'CH. A I:sse n:speuo. ~c~ihcrr.os ..:~~ s:msfação :lS

':()ntTlb~l':ôCS Ja:-:estadas;lnciusl','':: a rln~n;:l:lmemO nãon:emboisd.vei.

.iT.H~Ce:i.J:btn1lTnoso C,2i:l·~~~. c0r11 o apoIo do GCE).1..d~ contlnuld:1de •. :lodcsenvoi'·lme:::o ..·d~t~CH
:~c:tillnl~ .l':::!:r.::30U:F ..,oualililJes.e ~~oc~d::T.en!os .:~ :~s:io e Implement3"::i~do referidQprogr3:':"~. ~:na'vez

;on'::1:;;;:15l3 ::.e~ocla~õesdaALCA. Do mesmo modoje:errr.I:1:1mos aoGCD.I .. quelnl0nne o. C~C 1i'=3:lte t"do o
.1I':osoe=:: c.lnàimento.do PCH. Cúlo.<:amos.:> n::atóno co C);'C sobre a Impiemenlac;:1oJo PCH j::s;::oslc50 do
PÜbll~O:l3 ;:3gmaofic:ialda ALe.\ n~Jnreme!.

l'r:lllsparencill e participaçãodasoCied:lde ci\'i1
'>:,,' "',, , ":

:::3. <D~'3.:ordo .'::0nl0compromis~oAue assumImos .::om :I :::lnsparencl:l nas Cúpulasê.:5.muag~~Quebet.
~oloc3mos nOIC: .:!. terceira rninutadosc:lpitulos do Acordo :i ':~SpOSlÇjO doptiblico na pagina Qt1ci31 ó AteA nJ.
Internet. nO:i~uatro It:homas oliciiis. .

.n. Tambêm ll.::oihemos. com satisfação.o relalôriosobT.e~l:L~oresPr:itica..se. E;xemplosllustrativos':e C~nsultas

.::om li Soc:ed3àe Civil no ~ive!~aclonaL~R.:g:ional. p::paraco pelo Cornitêde' RepreSelltantes G('·.··mamentais
sobre a P3IJICip:u;;i.o da Sociedade Civil (SOC).qloe saliema~s melhores práticas para adi~lg~çãoicemformações
;1socied3decId ep3!":1° auJnentodasuap:micipaçào ~o processo da •AteA. Observamos. aamplirude' e a
diversidade das .. medid:ls .. e :uividadesempreendidas por nOssoS. vários go,,;ertl0snacionaís .• a .. fim ... de· melhorar a
.:~mun:::ado com nossas respeêti\'a~socied3des CIvis. Observamos. ademais. que l"stedocumento seencon~a ã
dispOSldo -io. ;::üblicona página oricialda AlCA ... nJ.·.• Ir.:ernet. . •. Insn:uimos .. :llnda.o .. soe ;.1:.•.. ~:1eformule
recomená:1::ões3o C~C::l respeItados meIOS de ampii:u.os ,rr.e;;:lnismos para.adivulgação.de·'lfonm:::io sobre os
debates re:liizados. valendo-se das expertenClas dlls o3ísesn:lchfusãode in to rtn:1.çào:a suasocleóadeclni.

.. .: .

:', ,':.';'. .,

!S. .CIlm re1:lção ac:ssa maiorparti:i;l:lçãO cios diferentes .selores da Sociédade •• civil n:l inid:uivaher.usférica. e
Qllaoro á ~aIor e .;ontinuada comunic:l·:.ão de .mão d upJa coma· sociedade c i"d. t omamosnota em? 3mcular da
decisão de re:dLZ3r reuniõeSic0ttl asocu:dade.ci\"il. juntamente com.as r..euniões regulares do SOC.e:nquesejam
focalizadas as questões c.ue constituem tenus de discussão nessas negociac;Oes•.So úl.ti.mo ano fot3.m teatizadu
duas dessas. reuniões: um:lemSão Paulo.Br~sH. sobre agnc:uhun.e a outra e.mSantiago. Chile;sobreseo/iços.
RegistramOS apresel1çanessasreurllôes de uma ampla representaçãorantode, fwlCIOnáriOS go\·ernamelua'is da
ALCA quanto da sociedade. civil.• inclusi~e dosseto~ d~ negócios e do~abaUlo: pTodutores:l2rico1as. 0NOs. e
gruposac:ldêmicos. rurais· e indígenas_ Os relatôrios das reuniões•. elaborados peJo soe. inclusive-as. declaraçÕes da
sociedade CIvil. foram colocados, fi .. disposição do público .•. na página ... oficial. dai ALCAna Inte..lT1er... Para' nossa
satisfação pelo menos duas dessas reuniões .cstão planejadas para 2004: urna na República .D0tninic:ma.. sobre
direitos de propriedade intelecrual. e uma nos Estados Unidos, sobre acesso a mercados. que ineluirá questões
referentes :is pequenas empresas;

26. Apreci:lIpos o ponto d~vistaque \'ários setores. da. SOCIedade civil nos apresentâram no decon:er do último ano e
melo•. de .modo. especial paralelamente às reuniões de ...ice-miniStros. do~é'l(ico eSan Sal\-ador.•• Apreciamos
também as recomendações. formuladas no Oitavo Fórum Co.mercial daS·rméri~as e.nlJPrimeuo .• FóIUrn.de Comércio
e Oesenvolvimemo Sustentável. das AmériC3S. organizados .cOm ampla representação da sociedadéc.i\·rl. e com os
quais nos re..ummos aqui em ;'vJiamí. Flórida; Incentival'l10s a. realizaçãodeevenros sünilaresorganizados
paralelamente a lOdas as reuniões de tninistróse vice-minisrros e recomendamos que 'incluamampla representação
da.socIedade civil. Também t0triamos nota dos.eminário tegional sobre a ALCA realizado pela ComUC1dadeAildina
em Lima. Peru' .As. opiniões .m:mifestadas nesses c·.entos constituem ..Jaliosa colaboração para as negociações.
mo~ivopot que wtamos a sociedade t.\vl\ a que continue a contribuir de rrianeira conslIUUva.

27.(~colhCntOSC:0rn satisfação.·0. Quarto Relatório do. ·SOC. que descreve:· as ·atividad·es dessecornite. bem como as
váriaS c ()naibuiçõesrecebiclasnessa~áse. C alocamos e~se<relatórioãdisposição do pÚblico na p âgina oficial da
A~CA nalntel"nct. Instr'UímoS adcl1131s o SOC a que continueaencaminhar,contribuiçõesàsenridadesda~LCA.
bem co l11oaque. apresente, umno~arelatórioernnossapróxima reunião descrevendo· sUasa~vidades e as:fVáriás
opiniôesque renha .r:eeebido de pessoas e organizàções do Hemisfério, além do modo. comoforani eias consideradas
ru;s negociações da ALCA. . . ..

1,1
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25. \lamú:''st:'lTlo$ nosso ,':::~r~ss= 11::l ":!':'::l.0 j~ '..:~ ~ornllico!1s;,:.;t:··,c '::J.50Cledade :::';:1 na. estrutUr:l, inStllUo:::ion,ü c::\
:\lCA. ;IpOS:l entr::ló ~:'l vigor do :\COf.;10, ês~e corrutê pcce:-::l ;:Q~rróu;r para ::l trJn.sparencl::t e a p:IItÍcipação
;Jerm:tnente da socled:!de cl\'li. :i. mechd;;, ~U, ;). .-\LCA v:i se:1ao Implementada, Insrnllmos o COlnite de
Represemantes GoverrmnemalS soore a PJrtlcrp:lç,;:io da Soc:eé:lde Ci\·il ::l que. em coordenação com o CTI.
:onunue :l ,mudar o :lssunto e tormuie n:<:arnenuacões ao C-;C :l esse respeltQ, Soliciramos ao C-;C que anaiise
'~~s.J;; recorr.er.àações o;; :qreseme ?ropOSIJ pemnen:e :l l1'1:l:~;:ú par:! no.>sa rut'J.!:l conSlOer::tciio.

ldiomas de tmbaloo

',) Reite:-:1:::os fiOSSO ~ro;:edlmenw 0:JéT:lCIOr.::; em vIgor. ;:e-zundo o qU:l1 realJzamos J.:i reu.:üões em nivcl
:rumstenai .,:0m lntetp!e'~~c.io em mglês, ~,;pJlÚ'lo:, t"f:!.ncês e porr:~;;ds <t d:\"Ulgamos J Declaracão :'o.Itnlstenal e os
;c::<ros dJ .\IlIiUta Cc .-\,~ordoó ALeI, r;esses qt:.J.tro ldiorr.as, .-".;:Jrdamos. q:.:.e :lS reUnIões do C).;C !er:lo
Interpretação em mglês. e:5panhoL rr:m:::ês e português e reiteramos C!ue as reumões dos demais COmItes e dos
Grupos de ~êgOc13ç;iO se~;:ío re~il.zod:ls ;;0'11 tt'tterprclJção nos ::i:omas de trabalho - inglês e espanhol - e que os
documemosdessas reuniões serão traduz:óos nesses doisidíomas de tTJoallio,

Designação da presidencia das entidades

30. RecorL.'1eCembS o rrabalho realizado ctur:mle a fase das negociações. pela Presidência e Vice-Presidência dos
dIVersos Grupos de :'\egoclilçào e de outras ~l1ndJàes da ,-\LC:\. ~·.l)oa!,ojo foi deCISivo para os avanços alcançados
no processo, Em confOrmidade com os tennos acordados na Reunüo de San José. o:provamos a no\'a lista de
Presldencl:::s e Vice·P:-eslC:ên::l:J.s das v;inas ennàades daALCA que at.::trio fi;) próxima fase de negociações. a qual
:igura como Anexo a esta Ded:lr:lç:i.o,O~orrendore:lUncia ou :lllsên:::a permanente do Presidente de uma entidade
da ALGA. o respectl\·o \·ic.:=·Presidenle::lSsumuia PreSldência_

Calendário de reuniões

}1, lnsrruirr:os o C;.:C :J. que com'oque p.. lomenos três reuniões ;m,eS ua prÓXIma Reurnão ~Iinisten:lJ. as quais
serão realizadas em Puebla.na Cidade do Panamá e em Trirjdád e Tobago. respectIvamente,

Cidades c>lndidatas <I sede da Secret::tria da ALCA

31. Tomamos nota de que as cidades mendonadasaseguirfonnuiaram solicitação no sentido de ~:rem consideradas
comosr:deperman~nte.dJ. Secretana d~ ALCA ~de queassimnonficaram a Co·Presidência doOlC: Atlanta. EUA;
Cancun.~féxico; Chicago. EUA: Colorado Springs, EUA; Galveston. EUA: H;OUS10n,EUA; Miami: EVA; Cidade
do Pan~má. P'lnamã. Part·of·Spain, Trilti4ade Tobago;· e .Puebla. :'o.léxico. E esta a lista definitiva das cidades
candicmtas, A fim de facilitar nossa decisª,o sobre es.te terna,50licilamos que as cidades referidas prestem à
SecretarIa da ALCA a mformação descnr~lno .c!ocumento T:\"c;Z6. Elementos para a Avaliação das Cidades
('andldatas (\ Sede da Secretan<l da ALC.-\.:ne I" de março de 200.t. para divulgação a todas as delegações.

33, Acordamosqlle .05 elementos preparados peloSub·Comm: de Orçamento e Administração (ADM) para a
avaliação d~scidades candidatas a se<ieda ~CAtem caráter exclusivamente informativo e orientador e que os
paises ~oderão milizi·los no processo de sdeç::io,

34, A<:()rdamosque a àecisãQ sobre a s~de da ~ecretaria daALC,..\ será tomada em nossa nona reuniãp.

ComitÊ nipatti~e

JS. Expre-ssarn()$.u~ vez mais. nos$Qapreço pelo· apoio q~\e o Comitê Tripartite (o Banco Interamericano de
Desenvolvi~ento (~n:», a Organi.2aç~od"o~Estados Americanos (OEA) e a Comissão Econômica das Nações
Unidas Páta! aM~1;1sa Latina c o G3,ribe ,(Ç'EPAL)J. tem proporcionado às negociações da ALCA e por sua
contnbuição.técnic~"'a!flHticae fmanc~iraao processo de integração hemisférica. Também agradecemos ao BID, à
CEPAL eà:OEA.-'o. apaiL! prIJporcioI13qo ~oPrograma de Cooperaçàt' Hemisférica e às reuniões temáticas ~a

SClciedadeiciYil'~~R'comoã"~:~rmulaçF?e,tnant+tençãc~apágina oficial da ALCA na Internet. ExortamOs o
Comi~ê Tl.'iPfl'Utea;! ~'u~ continue ap(.i~n4o a~ negociações co PCH.e reiteramos a necessidade de ccnla! com sua
continua çhl~boraç~9 nessa etapa final das ne~ociações.

-"'.+.,.441." ",,",,_,'~.ili' .. A r
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Secre[:u;i:l Adminis[r:Ui~':a da ALC.-\.

':.lÓ.Sornris gr:uos peIÓinesnrn:m:i e ::::ne:lpolo proporc;onJdo ?c:ia SI:;rct:1naAJmJrU51r.atlVaa eSt;1snegociações.
flmbéRl::".J.miest:1trios nosso;:.';ne;-;: ':'0 Governo co ~t::xi;o z;: ;lo.lComnê T:i;::artlte~'.:ias mcd:das tomadas no
.;c!núdod: :m:3rcomos custosd:l :;;:~s(e~enc:adaSecrc:~;:naAJltuUl;..ratJ\'adaCidJdedoP:mama p~ra o Mé:uco e
I); custos· CofutÍclorúlmemo à:l" Sc:::~-:=.::.na Adm:n:stiatl \':Ir.~ c:d:ld.:.de'P'Jeb1:ldU:ólntc 'a fase. tio:li. dasnegocÍ3côes.
Finaime:ue• .lgt':l.decemos 'a00 o';e~cdo ~I~x~::o por" propor~ IC:!JT·';.i:nstaiJ~ôes:nas quais. asn egoCiações estão
~·.mdo re:lltndas e a,5ecrct::tr::l A'::::::!:stTau\·a \'em runc\or-ando durante eS::l l:1SC l::-:.1i.:

Agradec'men~os .... ' . , '. . .
:::..' :-.tanifestamos nossoapl'~~O :lo"S ~rinisrros do Trabalh~ co Brasll. Car.adie :-'1':xico, porextc::nurc::m SU.1S
opmiões acercakl.3sati\·idades da Conferenc,It11J1teramenc3tl.. Ce ~limsrrosdoTrabalho c por;ofereceremãnossa
.:onslderaç50;:'o).elatórlodô Grupo de TCólb:llho ,sobre as Dimensões Trabalhistasdo Processo~·discupul~sdas
""m~ricasest3belecidas pela Conter:r.::iaInleramericanade~linisrrosdoTca1:ialhoICl~lT)sobreos resultados de
sua anàlise. mteralia. das cr~;:stõ-es datliobahz'J.çio rela:'::lv~~'J.àas aO'C'ffil)t'egoe :!,Q,trabill.ho: Obset'lamo!OC\\l': a
Cr:VITaptofundaci seu exame co~ Jspectos lundamemals d:lSdltTlensàestrabaJhims d~ integraçio"éconõmica ..
iclicit:lIl1~s'queôs:Vllnistros d:l Cr:-'lTnos manterih~mlnformadosdos~esuitados. ponntimnedio dosCo-

"Presidelucs:ÇàÍl1parnilUmos seus pomos de \'istae:<pressados;naDeclaraçàode Sa\'·ador. ," .'

35. Ak!radecemosaos GO\'errios ':J.\léxico..de El :Saivador.deTrinidade Tobaeoe 'dôsÊsuidosUnidos a
IJr!!ólmia~:iodasreuniÕesdo C;..:C ':'~;lnte estepenodú e:lO Governo dos E~tadosC;üd~sa ~fl!a~izaçãO Qeslà Oitav.a
R~nião ~linistCrial. Também ::xpr:ssamosnossos agradecimentos aos Estados L"nidos ea~ BrasllpeloexercicioJa
Co·Presidênciad~ALCA durante e~:a fase tinai das nc:goc13ções. . ,

Abril de 2004

Futur:asreuniões

CARICO~t

T3imo::tn.$tewan:

REPL"BLICA .
DOYlP.':ICA~A

!.l3.nuel biaz Franiul

PANA.\olA
:"orman H:1rris

PERL:
~lerccdes Alaoz

COLO.\IBL-\
Felipe 1ar:uruilo'

• GRUPO DE':NEGOCIAÇ.~O

SOBRE POi.íTICA DE
CONCORRÊNCIA

-, GRt;PO DE~EGOCl.-\ÇÃO

SOBRE ACESSO. A:\lERCAOOS

• GRUPO DE.~EGOCIAÇÃO
SOBRE I~V;ESTI:\IE:\"TO

GRUPOS !)E~'EGOCl.-\c,:•.\O DA AleA

j9. R.ealiiaremos nossa prÓxl:r.:l.rc:~m3.ono Brasil em 100.;.

A..'iEXO
DESIG:-\..\ÇÃO DASPRESIDt~CIASE \lCE·J>RESIDt~CIASDOSGR(:POSDE

~ECOCIAÇÁO. DOS co~nTts E DO GRUPO CO~St;LTl\'O D.~ ALCA

• GRUPO DE ~EGOC[AÇÁO CRIJGl"Ar =-.tEXICO
SOBREAGRICULTt:RA W\Hiam Eh!ers JT:ujiUo

• GRUPO DE~EGO=-C=[~,,\:-'ç::"..i,,::""O::------:--~C-':::O-:::S=TA-:-::,R1:-=-C:;::'.~,1.------~P::'-A~RA~G~U;':A-=r-----:

SOBRE COMPRAS Ferrí:mdo OC:1mpo :uan DeIgadillo
GOVf.:R.'iA."IE~TAIS

• CRCPO DE ~EGOCIAÇ..i..O
SOBRE DIREITOS DE
PROPRIEDADE I~TELECT!.·AL

REPLBLICA DO~H~(CA~A

Orlando Jorge·.:\Iera
\'E~EZCELA

AuraOcando

• GRUPO DE NEGOCIAÇAo
SOBRE SERVIros

• GRUPO DE·~EGOCIAÇ..i..O
SOBRE SOLt:CÃODE
CO~TROv,ÊRSrAS

CARICO:\1
HiUary Deveaux

CAl'ADA
~(eg Kinnear

EQUADOR
]wm Falc:oni

CHILE
FedericlJ Gajardo

I

I I I
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• GRUPO DE NEGOCIAÇÃO
SOBRE SUBSÍDIOS,
ANTIDUMPING EDIREITOS
COMPENSATÓRIOS

OUTRAS ENTIDADES DA ALeA

• GRUPO CONSú1..TIVO SOBRE .
ECONOMIAS MENORES I

, COMlTÊ DE REPRESENTA.\TES\
.GOVERNAM~NTAISSOBRE A i
PARTICIPAÇAO DA SOCIEDADE!
CIVIL !

• COMITÊ TECNICODE
ASSUNTOS L'íSTITUCfONAIS

.. --

ARGENTr\A
Adrián Mílkuc

PRESIDENCIA
.:'.~. . '.~.'" .

CARICm,l
Ronald Ramkissoon

CHILE
Pabto Lazo

MEXICO
Ricardo R.amirez

MEXICO
José Manuel Vargas

VICE~pRESmENCIA

~ICARAGUA

Alvaro Porta
PERU

Liliana Honono

EUA/BRASIL
Karen M. Lezny

Tovar da Silva Nunes

•Consoante os rernrosde referência do. Comitê Técnico de Assuntos Institucionais acordados pelos MU1I54'15 em
sua reunião de Buenos Aires, FrAA.tnctnini2001l02, "a Presidência do Comitê de Negociações Comerciais
exefl;erá a Vice-Presidência deste Comitê."

ANEXO 2

a) Evento

b) Discurso / homenagem ao Homem do Ano/03
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Discurso proferido pelo Exm~ Sr.
Depurado João f-Iemnann \:eto. durante
Sessào no dia 11/11/2003

Senhor Presidente.
Senhoras. e Senhores ~ .::putados.

O cqmércio exterior brasileiro. já ninguém mais duvida. vai lie \"enta em popa.
Exportações e importações apresentam volumes a cada mamemo mais expressivos e
garantem. para c país. uma -presença já bem evidenciada nos mercados de todo o mundo.

Nossas exponações - e isro é apenas um exemplo - no último mês de setembro.
chegariam à marCa de quase 8 bilhões de dólares. o maior re-suitado já acusado no comércio
exterior do Brasil em um único mês.

Se isso já é motivo de orgulho para todos nós. vale saber. os negócios agrícolas aí
envolvidos representam percentua~ consideràvel dçsse mercado. exibindo um vigor. uma
dinâmica. urna modernização acelerada que bem demonstram a capacidade de fazer 1;"

progredir de nosso empresariado.

Minhas·palavras têm. no entanto. um alvo definido. É que de dem.ro de nosso Estado
de São Paulo. do coraçào mesmo do setor sucro-aicooleiro. surge uma figura empresarial
das mais respeitadas e reconhecidas por todos nós. o Maurílio Biagi Filho. Homenageado
dentro de nossas fronteiras. mercê de sua atividade progressista e de elevado cunho
empresarial o Maurílio Biagi foi ainda mais longe. É que acaba de ser escolhido. pela
Câmara Americana de Comércio. como a "Personalidade do Ano". uma homenagem que.
transcendendo nossas fronteiras. diz bem do valor humano o profissional que é. ele mesmo.
síntese de como atua o chamado interior paulista. ali onde se geram riquezas. empregos e
impostos num crescendo jamais visto em qualquer outra região brasileira.

Vindo desse senão paulista. dessa área pressagiadora de maiores e mais importantes
conquistas. seria impossível a t:ste Deputado deixar de vir ~ esta tribuna nào apenas para
homenagear. também. o nosso J\-laurilio Biagi Fiih('). mas. ail1da. para dizer do qUaIlT0 r.os
êntusiasma saber que o empresariado brasileiro tem. em suas mentes e corações. a noçào
exata do que é ser brasileiro e progressista. a ponte de sua atuação empresarial extravasar
nossas fronteiras e ser devidamente reconhecida lá fora. E lá fora. é bom re~saltar. no
coração mesmo da maior potência comercial do mundo. os Estados Unidos_ E no dia 28
deste outubro.- diá da entrega do premio lá em Nova Iorque. estaremos unidos num só
pensamento positivo. louvando o homem de ação. o desprendimento de um cidadão do
Brasil e do mundo. exemplo de empresário que faz do futuro de seu país a preocupação de
seu dia-a-di:l.

Era o que tinha u dizer.

Deputado João Herrmann Neto
. PPS/SP
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.: a SUDerinte~dente Cá lena Francade Manaus.

Flávia SkrobotBarbosa Grosso,'
;,:" '. I"'." •• " , ' ,

"-~.

~;'t''óIARIO DA CÂMARA DOS D~PUTAbds

"; . ., , .:. - - :": '-i!';~f~ - _. :., , ,~ I

~'" :.: ·r::stro :ac Desen\<ci\'m~e"l~' lr(j::S:~ia:12·~:t1êrclo E~:ie~lor.

Luiz Fernar1doFurlan~

,;0 Governacvr àe EstaáodoAmazô'n~s,

€àrlos Eduardo de;'Souza Braga:

Anexo 3

a) cOrilvite~programadoe~e9~o

. têma honra de convidar; para o início das atividades do.

Centrologístiéo A\(,ançado'de Distribuição~eLAD,
na·cidade de.Hollywood/Florida/Estados Uniõos.

· Abril de 2004

Apoio: .
::>1oaóo oeBroward
~r'.:!lertura de Hofiywo;:c

,~ :'~'"''''••'....'0''''." .,..,,,
Traje: Passeio .

R.S.V.P :Brasil- 3592633-3411
USA + 1 954 699-8777

Programa

Dia 20Á;11/2003 Quinta,;"feira
08h30 -F':2.'::-:

r.;.:t-a -:-~ ':,estin Oíolomat, 3555 S. Ocean Drive

09hOQ-Ab2i:.ira
Autc:-i~adesBrasileiras e Americanas

lOhOO -Paiestra "Como utilizar o CLADpara incréritentar o Comércio Internacional"

lOh40 -Debates

llh30 -'AlmiJç:::l

13hOO - Rodata de Negócios

16h30 -~t)aUcJía:;aOdo Showroom Permanerrtedos Produtos da Amazônia Brasileira
~72(' ;:. =~rison St. HOUYWoÓd, Flor,io'à33020 . . 'I

I i~ !'I'! I hi ! ,j I •
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Participante: Deputado loao Herrmann Neto

Detalhes da Missão

Assunto: XVI REUNIÃO DO COMITÊ DE NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS - CNC DA
ALCA E NA REUNIÃO MINISTERIAL DA ALCA

Período: 16/11/03 a 22/11/03

Destino: Estados Unidos da America

Diárias

Quantidade : 5

Valor Unitário: us 350

Passageõ1s

Passagens pagas por: Câmara dos Deputados

Tipo de Passagem : Classe Econômica Promocional

:!Conteúdo do Relat6rio

Publique-se, nos termos do Ato da Mesa n.O 35/03.

Em., }I 03/2004

\j
J,f/

JOÃO PAU oCUN.HA

Presidente

, .
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RELATÓRIO DAVIAGEMDODEPUTADO FE- Constatamosqueôparque retrol1le~cionado
DERAL MENDONÇA PRADO À ESPANH'A;NO PE- estimula a qualificação dostécnicose!i~centiva I'are_

.RfoDO DE 26 DE NOVEMBRO A 3DE DEZEMBRO .alizaÇãode,curSof>nasáreasdepós~graduação,de
DE 2003, INTEGRANO'o COMITIVA OFICIAL. ' mestrado e doutorado. elevando sobremodo o nível

,I.. ". .'i' .:: .' de conheciment()dos cidac:lãôs.Isso $e~dà'êm râzão
, No dia'26'de novembro de\2003,"iaJeicomdes-, "" ". ..... ..' ." .'. :1

tino a Espanha.integbHdô urna comitiva oficial' lide- da necessidade quetem o ernpree~dil1lentodé tê-los
mda pelogover

l1
àdol"do Estadode'Sergipe Dr. João cOrno pesquisadoresefintegràntes'do.i:)f()jet(). Para o

l'1"..e.sFilh.o; c,'~T,".'.h o.bj~.tiv.,.() de c.on"seg~i~.i~...,,,estirn.·,:,,,',,e~. tos bom desempenhodas át~idaClés,são celkbrados Con-
.' . d' ." I' rta ~ d f d vêniosque'integr~l1lasunivel'Sidadesefundaçõesde
Imprescln .~els'paraaque elmpo ntee~te a e e- ".".e.sq".'..:." ...uis.as. in.,.'dus..tr."iâis.. O.·e.'.,'.'f.e.,':.it.. o.i d.es.sa c"o.,m..bin..•...a.çã.o...é. o
raÇão. o qúéifizemos com muito êxito. r to'
, "n,.""" '••. ,0." c... • p~o.grl,ess.o.'.d.'a..in.du.st.. r.".iae~a.,'sconsta.n,.•.tesl.desc.?b.·.ert.,'I,as: .: . Na Espanhá visitamos O· país Vasco,especlfi- , . ' , .
eame

l1
te Bilbao. lá,.Podemos.conhecé'r, o.parque tec- de'Instrumentos e·meiostecnológicosultrarl10dernos.

nolÓgicoe realizali asrnàis produtivas:ireu~iõescom ~~~adi,:t.'.:..t.:~: .. ~.:.a.. r:.'Í~e.:!l~.... u.=.:k.v.I"..il,n..i.::,.~.,:.i.I'·'I~.e. '. ~.~.r"'li.a.c.or.:.':.,..;.~,:p. e.t.",.,..it.•...i~.ldâde
os diretores daquele extraordinário i~niPreendimento. li
Uma~competente palestrafoi·prOferida 1pelosê~hor: '. NUrr\isegundomoTentô jáemMatlri.'acompa-

JB~IZlikaa~l·aS,á."E'hlceh.,.. ·n·~.",·oz.'s:t-"I"li'alepg~,,: ..er.,.;.I.·sa.'edn... i.t'.ro,.et.. ·..'U'.o.. dr'addo.··:OS'.p.a..•• coi~.~.•.'.un'....,.,·.,·..ceetre,:,.n.C,.e.fl.n'.o,.:t1eÓs'giaCoO nhafTlosisLaexcelência.\i'o~~enho"t'rgo':'er.na~o,i.João,,::I~ .. Alves Filho e os dell1~is' int~gráfltes dátequipe ~ego-
esfo~o·el1l tecrl0logla.ás despesas; aos programas V,et'no nas:reuniões!:'cofTl:rernpréSários~e iflvêstidores
de apoio.CJadoscomparativos relacionados 'a empre- espE:uihóis naperspectiyaidêconquista~:parA0 110550
sas que fazem 1 + Elasp~~asqu~,!azem1.i-,. D. a Estado,invéstimel1tosessenciaisparaat()fl~trução de
aposta que faze l1l na diversificação pelo desenvol~i- uma refin~riade'petróleo.COrl1oé'd?COnh~cir:riento
mento tecno'Ógiêo.'filosofi~s de experiências de~par- público. o Estadode~ergipetelJl.a.quâ~~waió~, pro-
qiJê~cornsucesson'ornunêlô.a fOJTllâtômo fomentam dução do Brasil,: deve.rldo:· se't~rfla~o .tercéiro ·.iTlaior

a transferênciadé':tec'noiogiae.déconHecim€mto, o produto~i e~jp<>uco t~~po,i~so~~fuQ~o~â~~Sco-
env,olviinêntodas inst~uições vascas.ã captação de berta deum noVo POÇO'fl~ sul dó,Estado: ,P0'1anto.
p~?Jetós!e~tlCl~égicoSdo exterior~os pla~os de políticas Sergipe secredel1ci~'para~ec~pcion~rro projêto1]de
intlustriais;ia'dirl1ensãodos parques de Bilbao. ~itória construção d~ uma· refi,n~'r,ia!l disputanci0Ei i~diCélÇão
e S..Sêba.. 5.'ti.an ,:.a.'·#.o."rm· a..deass.·'.·.ls:..t..ê.. n,. cia te,c.noló.·g.lca. a como' um Estado'í~que~eú~e,:astnelho~eSC6r'ldições.

:'ge~ção :de,e~p~egos'ElJipologiai:das •empreSas. a ifldusi~ê ,com iDX&Stidotesli~ter~"iició~âisdispó~tos a
e".oluçãode,cadàeI'!lPr,esa;as .ár,ea~,tecnológicas, o empregar, capitai~. . .lif'>O:i,'~i' . '., 'i.,"'•.' '. ,..•...

i~pact~ eco~ôll1ico.d;iimPlJ'so, a ~()?pe~açãoe etc, C?m . Aiflda, sobr:e a~~t,ira~ia;o~s~~~~()s que'nós
base. r;usso.,:,ól;serglpaf,los passarn()~ate,! subsídios serglpanos aduzlrnos:as cara?tenstlcas'do ~ossoter~

para aperfeiçoa~ a proposta que está sendo concebida ritório..OEst~do; Ê1t~aX,~s.dd:~eugesto~~ofe~~eu ~F11â
e~Sie~gipe,~~ef>t~tu~ção de ~~ p~ojetosimilar que ár,ea situada Das.p~~xlr'Jldad~sdo porto,d~iSe~glpe.
começa a~e~l~plamado~'· ..:;,:.... .' '.' comabundância ern,agua de b()aqualid~deno'subsolo,

1'. Para~ergipe •.'0.Parque•.denornil)açãodada ao rede de energiaelétrica comq~antidadesuficiente para
nossoparq~~técnoI6gicô; já se cdn~~ui numagrande atendera eXigê~ci~ildasatiy,idadesdo~efi~o;:aliérnde
êspe.~~ç~e~;telâção:~()fu!~r.od~pe~qúisa;daciência toda a· infra~est~~~ra f.lecessá~ia .~i~~a'açãode:j url1
eda tecnologia. Destarte; todososesforçostem sido projeto corri·tallmàgnit'ude..R~alçaFJlostamDérn.que
en"idadosa.;fimde qu~:s~jaco~struídoJrn plano que além dacontigüidIldeiC0rl1? porto,a'refinariâ~soseja
efetivame~té êôrrespOndatodas as expectativas. instaladarlaquele.local. se .encontra~áa pequelladis-
, ..•. 1:~o~~alisa~&>~~iT.tlo,~â'2Cia?~ urna pto~sta . tância daBR-101, oquefElcilitará.eJctrctordin~ri~mente
dessai'natu~eza.avahalll()sm'nuc:'osa~~nteo slgniflca- as suas ações'd~.tra~sport~,iteh~f>tre.'! ,.) ','
do.qul:i'terTfaimpi~mentação'l~ei um'proíeto cOIT1'esse O.setor tu'ris~ici:>~ue té'U~si~oum~ das prioridades
perfil ,para~la~n()miâ,e.·park o'desêilyolvimento de para Sergipe. Estado.quetell1ad()tá~opolítiCasPúbli-
uma dete~~iQadà! ~,egião. No país yasco,iipórexemplo, cas das mais,eficient~sness~ área. foi tambémobjeto

.oS'resulta(fosproduzidos peloêxitd alca?çadoatravés de estudoserê~niÕes. na;Espanha:AlgLÍns Elflcontros
dafinstalação, de parq~es.tecnológicosl: rep~esentou com empresários"e autOridades fora~ agehCtadospara
urna iespécie de mol~'propulsara dodesenvolvimen- conquistàrrnOsinvesti~entos1nô~i:ltOlj dl:lh()tEl'a~a: Os
to.! aumentando sobremaneira os ,índices relativos a resultados foraITHhci()men'surávéis,s~janoaspebto da
qualidade,de vidad~}popUlâção.âssimcOmo tudo venda da imâgétrl!dà~6ele'Zà~nâ~uraissergipanas.
qdaueloc~ea'·I.•rd,eafedre",e. é()dese~yolvime~to sócio econômico bem cOrno na a~'resentaçãodan()ss8Jrl!ra~6struiura

turística. Mostrárrlbs ó:interesse~ue··temas nos! vôos
'" "~o 'i";':' , ',I,' 'I" ,'.:

Ih) ,i,1 I li! I I", ; "
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originados na Espanha ou realizados por companhias
espanholas com origem na Europa, paraque eles pase

sem a ter como destino prioritári.o na Américé{ do Sul,
o nosso querido·Estado de Sergipe.

Em todas as oportunidades exibimos asparticu
laridades do nosso estado e as suas condições incom
paráveis para receber investimentos nos mais diversos
setores. A riqueza do solo com características para
a agricultura irrigada, a potencialidade para projetos
de carcinicultura, piscicultura e outros investimentos,
a demonstração cabal da nossa preocupação com o
manutenção de um meio ambiente equilibrado, também
marcaram a nossa passagem pela Espanha, devendo
ser registrado nesse relatório.

O nosso retorno ocorreu no dia 3 de de.zembro
de 2003,quando desembarcamos no Brasil, precisa
mente na cidade de São Paulo.

Este é o relatório.
Mendonça Prado, Deputado Federal, PFL-SE

partici-º~nté: [)eriutado·MéndDn~aPraCio

Detalhes da. Mis'sâQ I
Assunto :.fi>JTC~?'ARCOMITIVP., DO GOVERJ\ADOR DE. SEP,GIPE,?A.R~ CO'~HECERCí
PAHQL.f T:':CNO.l OGJCO DE nILBAO " I
Periodo; ô~/llr'03a .10/lljiJ3 _':. I
be$tino : bpa nl1<'!

Dtãrias

Quant idade; $

Valor 'unitârio : US 350

Passagens

Passagens pagas por: Càrúarci üosD~p\.Jt()dcS;

Tipo 'd~ Passagem : Classe ECQnÓmlca promOCiollal ,

A'Conteuoo do. Relol6rio

seus objetivos, estruturação, parcerias, a fase atual e
as perspectivas futuras.

Os participantes questionaram como participar
diretamente e, em especial, como analisar a programa
ção regional, urna vez que elas afrontam tanto quanto
ou até mais os direitos humanos.

As entidades fizeram relatos de programas re
gionais que sistematicamente desrespeitam os te
lespectadores. Foram debatidas as concessões e o
monopólio dos meios de comunicação e colocadas a
concentração desses, quanto ao Pará, praticamente
nas mãos de políticos, que os utilizam para fins elei
torais pessoais.

Unanimemente concluiu"se pela urgente demo
cratizaçãodos meios de cqmunicação, o controle so
cial sobre a programação e a necessária aprovação
do projeto de lei da Deputada Jandira Feghali quanto
.à regionalização das produções.

Fizemos a apresentação do projeto de lei
1600/2003, de nossa autoria, propondo um .código de
etica para a televisão e instituindo a Comissão Nacio
nal pela Ética na Televisão (CNPET), para acompanha
mento e aplicação de sanções àqueles que infringirem
os dispositivos éticos.

Os participantes solicitaram que a Comissão de
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados os au
xiliassem a organizar uma coordenação regional para
o acompanhamento da programação da televisão e
que para o próximo ano fizéssemos <> lançamento da
bampanha "Quem financia a baixaria é contra a cida
dania"no Estado.

Brasília, 23 de dezembro de g003. - Orlando
Fantazzini.

Oetalhes d'a Missão

Participante: Deputado Orla ndoFantazzini

Diárias

D~st.trio: Beleni/PA.

Assunto: JEBATEso'aRE A trTcANl\f~lorA· COMISSÃO D:.-,DIRLl"':'"OS HJMANOS

Peri'odQ ;, Ol/12/ClJa: 01/12/03
~I ;V/
-.J\~/

JOÃO PAul,o CUNHA

Presidente

Pul;llique-se. nos termas do Ato da Mesa nO 35103.
Em;;:·jl C-',! C'1·

Quantidade :. L5
Val,DfUniti1rio ;:"{S:30Q

pa~sage..,s.

Passaqens<pa9,as por ~ Câmara ctqsDeput~do5

\ \1\ . 'J

'\' {
>-;.;.J .. \

JOÃO PAU~p CUNHA

Presidente:

Publique-se, no~ termos da Alo da Mesa nO 35/03.
Em;3;1 ()?.i ('0

..... ;

-~C6nÍ'eüdo dO,Rel~tono

RELATÓRIO QA4TIVIDADE EM BELÉM
DO PA~A 1º-12-2003 .

Na. qualidade d~ coordenador da Campanha
"Quem financia a baixa~ia é contra a cidadania", da Co
missão de Direitos HumFlnos desta Casa, fui cl~ig~ado
para partiGipar ~m event9 organizado PEila Confer~ncia
Naqionaldos Bispos dpBrasil, Regional NO'1e,. para
expor sqbre o tema: ética na televisã9: •••...•. ).

()~ventpcontou cPn'l a participação d~~prp~ima
damel)tn~O r~presenta~tes deentidadys dasp~iedade
civil,Aiexposição abordpl.l o surgimentodélcamPélnha,

~

1::~.lP!';:'''!jij'f'1i!.~FP'1 "rr-'f'-~
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RELATÓRIO DE VIAGEM OFICIAL

·;:VIAGEM./~TERNACIONALA·CARACAS ••v~j.iEZ~ELA,EJ=ETUADA.PELO dEPUTADO
. iPASTOR FRANKEMBERGEN.lIA CONDIÇAo DE OBSERVADOR INTERNACIONAL.'

o,,; .,; ' '-''''', ,;P." ".; ·-.':'1 " .,.,,':-, .,,~.: _.,: " I~ ,':.',,,:.,< .. ".: "-::',Ir: ~~~ ',o' , ' .

~Comissao de RelaçOes Exterlorese de.oefesa Nacional emrsesslloordinãria. nos indicou .'.
para atual1T1osco~~, obsef":Fdo~.i.llternacio~al ~o país~izinhoda Ve~eiuela. QO processo· de"
~~colhi!!1e~tode essl~~turasli~osdlas28.29, ~OJde no:'.,e~b~oe01 cl'e~ezerr;'br9de2003. para
efetivar;requerimentoJuntoao .•• Conselho. Naclo~aIElelt()r~I .. para .. Cl. ~eahzaçao de.um. referendo. '
p'ara reY~ga~ici~à.~dato·,do PresideDte Hugo,Rafael .• ChaY,ez .. F~i~'s êdernai~3~ parlam.en.târes
da·situação.:,processop~o,!,o~idopelos·pa~arrye~tares da oP.O~lção. Na,~emal'lai,ar\terlo~.nos,

perfodo .. de .21\ a 24de:l novembro; osparlarTlentares da situação., reahzara'!'um processo
idêntico com., àiintençãci de~'recolhe~ ... assinaturas ·para .. ~eque~er a ··réyogaçêoJI(cassaçaci) .do,
lJ.Ia~datode:~, ~7par.!arrye9tares. d~ oposiçao.1t, Op'Osiç~o},pará~ic()~segúí~ ,realiz~to! re.fe[e"do.'
d,ev~~ co~se9ui~;oeqUJyale':!te .a2;400.0001i(d~IS~llh~~s!e'!iquB:t~oce~tos'.' rr:'11) as.sI"aturas.
Apl)s~! a conferência .dessas .. assinaturas o .Conselho;~:Naclonal, Eleitoral.",convocará referendo
para se reâljzar,no prazode 90(nOventa)dias.1iNoca's9 da situação. estesdeverào recolher o
totâl .. de l'uni têrÇti d'às' assinatu~ás: do eleitorado 'pu .'. dO total de voto reêebldopór :câda '."
pa~arr'e~tatirr,la regiao ". da qual, orhesft!0é,~p~,eseQta~te. ~uto~iza90 pêla Presidêr;"bia}da!!
Câmata;\ embarquei no dia 28, às 1O:OOhsno ae~oporto i~temacionàLdeBraslliacom destino a
'{e~ezu~I~:jr,che9a!~?o ~aquelE!paisàs'20':Oohsl~~cida'de!:de. câracas.c~~it~ldopaís:'kNo:i
mesmo dlarproeurel fazer alguns contatos. ademais de acor:npanhar,os notlclarlOs•.para obter
i~formaçOes sobrêo'primeirodia daliprograma~o~AsinformaçOes~eramdeque um número

~I' "':'i;iK.'," " ",f)', , c:, \.,.''i':,' .," 't'''' ,',', ,"::' • "'. , ",II~,lr- '" '.i'· 'IJi"'" ,. '~,li' ,_" .-''''' .,i",,"·,., .', '.," '" ~,' ." ....:~", ,

riluito"grandedepessoas h~vla,!,se dl~gido'~aos centros de recolh'rl1ento.deasSlnaturas.iJato
2o~sthtad~ peIO~il')oticiàrios:!:t-JÔ!'di~..,,~eg~i~:~e,' p~la':"ma~hã,~ai:aco.lnpàn.hado~~!:·.flJnCió~ár,io!
Elbaldo.da. ~~baixada ." doB~~si.l'p~~f/~!isitafo\,~lg~n~!1 ce~t.~o~~OS mu~iclpiode;Cf-i~C~O!'e.
~LT~~IR~. Já'l~Ué "ão. co~segu'!":l0s,I~~~te~)i!~optatoi;co~!,~' g.~upo ~oCert~o Ca~eqd~.q~al
de~~~iaTosfa~eç pa~e. ~a!parte,da.,ta(de!:tocahzalllo~to9fUPO.!ondeipa~~aTos.8..c~~po~1 w!'a
eqUlpe(X)~ representantes do PERU, ELS~LV~DOReVENEZUELA. VISitamos varloscentros
nos Munlclpios:doljiEstado de Pv'1iranda!l:'e ~agra~deCaracas.f"D&ranfe!ndssasvisitas.·
tonstâ'tamoS .. que .,ôs 02 pri')1ei(os11'dias hdlN~',;úrnfldxo gral"lde de' pesso'as .sei~iriginâoaos
ce~tr()'s.:!~ nãOCOrt.statamôsnenhuIT1BirregularidéilCle:O,Exército•. a Guafda. Nacional
(equivalente:à Polícià Federal), ôb~lervadores indicados pelasituaçâo.que, funcionavam como

, "',i~ '.'","... "':',"'''', .;, ,,' -" :' "~,jtl:',, ,' ..·.·,"",t:~:;'" '1i' ',·',"!~i:':, • "," ';" ," ," ,',' '.,~~"", . ,,"'I'(""!!' .',';11,' '.,.'<1,:::,,'

urna espécie de testen'lunha.. conSlderando que havia uT tipO de coletoresltlnerantesquelarn
aos '..hospitais, .. asUos,,:etê. •• pará!~()lhe~ 'as ..assinat~~as '.' das .. pessoas: que.... não '. poderial'11, se
locomover, e esses obserVadorês os a'80mpanhàvampara testemunhar. Cada centro!tinha o

'1i~::';1 .;, 11:' " :'~'. , '" . .' .,'" , , ,' ,,'-'"" "' ,', :Iif'" , " '. : .", ' .!, I' "." ' '. I:': i~I', " '~l!i' " ,,',' '." : .'. " ' " '- ",: I,', ir. " !. , • ,

'equiyalente a 09 (nove)planilhas para .10'~.(dez) assl('laturas emcada,uma delas. Os ce~tros

receôiam2dO(duienfo~)' plânilha'sipàra~ serem utHizados: no~ .. 04· (quatro). dias.'No.entanlo.
constatilmosquef\()segundo'C1ia,algunscentros·'jã.,ha"iaMpreenchido'todas .as .suas Pla~i1tias ..
'!' .pa~i~l~oteffel~#dia ~o~sta,ta~?s~u'ro.cIiTa d~. P~iQ~,IPios d.e:~o~f1itos·.l C>s,repr,es.e~tar:'tesdo
go~e~ro passararry,ausa~ios ."el()s d~colTlul'llcação:para Iflttmldaras. pessoas. ao mesmo
tempO que:acusavama.&pQsiçao.~deestaré~i ,fraudando o .processo.' O' pr6prioPresldente
HÜGO ..•. CHA\{EZ,ifaloü·.em·rádio,e'.·televisâôldizendó que "'estava'ocorren'\jolluma'''MEGA

~ . " ':""~iI'll: ",,'I'-, '," ",lb'·',·,,,,,,·., ,-:',', :' ,,"I,: "I" <,,'C"" .,,,~',:' ," . ; ':',,, :" '.:'!~, : --"~"""'.<" 'j"';'I':,,",. " .',:..1- "

FR~UDE" e1mandando~echa"osa~~oportos,aull1efltando ainda It'lais o clirJ'lade,tensão;:iFato
cOn~~atéldo emâlgunséent~os qu~visitamos.Mas 'riag~ande maioria.' ha~iai! hàrrnoniaentreos
rep~esefltante'~ daoposiça9 e. situação~:~hegàTosinclusive constatar queeles;d~idiamaté
inesrTl0'aalimentação•.. e·sempre,:~iZiarn·.queaci'uelé .:atoera 'um 'exerclcio.. da .. d'emoCraciã., No
geralfpodemôs.dizerquê.oproêesso trahscorreúdentro deumafió~malidadenaturaI.C'oncluldo
oprocesso; no final 'da tarde:C1o;dia piim'~iro;'regressamosaoBràsif:às·21;OOhsno;:aeropOrto.de

" , "!' ' ':," .,' , ':' : I ' , :,1 I' .. ' . ',,' i:.' '_, ': :' ". ,;' I :1, .: ,.,ir, ";"'11' "l!. '" :, ,.!', , ",' '. " , ..' ,.:~ _' ::' I" ,'_ <. :', ,

Malquetla.chegandoe~Brasniadía02'(doisJ de ôezembroas 11:00hs. Gosta~fam.osde

ressattar,que fomos berflfTecebidospenossciEmbaixador Joao Carlos de Souza Gomes que
nos atendeu comcaritlhôe presteza; .". ". ": . , .

, Este é o nosso relat6ri
Brâsllia -DF, 10 dedezembro'de 2003

Abril de 2004
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a JClpa" e: epu a o as or ran em ergen

Detalhes da Missão
,

Assunto: COMO OBSERVADOR INTERNACIONAL1 NO REFERENDO REGOGATORIO

Período: 28/11/03 a 01/12/03

Destino: Venezuela

Diárías

Quantidade . 3.
Valor Unitário: U$ 320

Passagens
.

Passagens pagas por: Câmara dos Deputados

Tipo de Passagem . Classe Econômica.

P rt'· t O t d P t F k b

IConteúdo do Relatório

PubHque-sé, nos termos do Ato da Mesa n,o 35/03.

Em31 I DÓ 12004

JOÃO PAU oCUNHA

Presidente
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SINDICATO DOS SERVIDORES CIVIS
. NAS FORÇAS ARMADAS .. j':
Fundadoern 18 de setembro de 1989

CNPJ~ 31115793~0001;.1B
• 1 '; ,-,~Iilt ,,' "'" ':':' : '~,,'- "":',' ' ,

Rio ~'e Jan,ei~o,,~de fe"ereir,? de 2004
I"~ ,',ii --'" '" o,:

,:::, ,.';::, ~:;-_ ,c:' ,:~f, ' .!i~' __ , ;!:;.,' ,:;:' ;:1

~o E)(cele~tfssir,!)~ Senhor ~r~side~te daCârr'ara
dos Deputados fed~ra's: '. ..... 1::,,) ..·..i, .:,

.0 Sindicato doS'Servidore~.Civis nas.Forçasf.r
ma'das nolHio deJáJ'eirói~ SINFA-RJ,I\iem, mui res
i?eitosanlente, solicitar; a.v.·Ex~,Jspêclál··ateril;ão na
análise éfaminuta doanteptojetoencamiphadoporesta
entidade'ao MiniStêrio"'(fo p,lanejamento(cópia anexa).
q:l)ossoproj~th fdt~ra,aL~i ~.9:65~:e,'a~pli~ai Car
reita de Tecnologia Milita~,(CTM) a tOdos osseJ;Vidores
civis lotadosn()s CôfTlandos'éfa Maril"lhâ; Ex~}citó e

í~~6.~~~~é~~~:·tisl~~~~~~i:~~~~~bt6r~a~~ário,
'. t-0."Jesmo ,temiJ?: pedi~osA4~seja. ~e~ado um

out~o prpJeto epc~ml~hado pa!:8I~la~~~t.e P.8~LuT g~upo
dese~ldores ~?tr::,f:l~al deMar,ll'Ih~d() RIO ~eJa~ei~o
-~MBU. Esse proJeto está sendo proposto à,revella
d~11 càh~goria é d8' Sindicáto, pOis defende'intere~es

n, '.'! :,' ',r .':,C" '" '11:,,"-" .:",,_" "- - ::' "n,:, " .-' " f' ,i> '''''','-, ',:!, ,'; ,.' "I~

es~r~a~en!e pe~als ecor;pora!~os:' ()p~oje,t~deste
grupo Tamém()~~p!~!toda:j,,~ei:~i:9;f3~~' pois i~élui na
CTMape~asios t~9~lcos,df:llXanaonovarnentede fora
nãoi~óos:~ej;rt~is'~e~id()~es.doCo~a~d~I,~.a Ma~inha,

m.as. os serv.il"I.doi.,..r.,e..,s. d().~.:.E,..~.é,'i,,~.p.. I..tO. ...ei••..
d
.a.,i'~.'~.:f' ~. ~.".().,..n..".,.' ia.. U~.iIca;.NOSSO!sl~~I~at~~ fla~podee~hlpot,es~ al~uma

concorda~lepmil~;' Nossa,·.lutaeite,se~p~e!ol pelo
conjunto .l:ia;:c~tegoria~·Po~loutro'ila~~;li!ressaltamos
qu~ aceita~ôiprojeto''liestesrgrupos,'em dêtrimento do
projetoi do:iSinfa.-R..J;:erltidaae; legalrn~htecohstitufda
e referendad~ pelos~eiVidores J'a~"i~epr~seritá-Ios, é
fe~irbespfrito~e()rgarlizlção sindieal[ed'esrespeita os
trabalhadores.()rg~~izado~,·cois8'quer'~ão'acr~ditamos
que venhá'acontece~ no Governo.Lulli,:quetemsua
origem.·nomovihlêrltô'tindicale~'quÊfSerTlpredefehdeu
a org~mrzaçãô:,I'dos'ltrabáihador~~.. .• ):'.: '

: Qg":,poe~ questãoé ~ep~ese~tadopêla~ssocia
ção dosSe~dor;esCiVisd~ fy1arinl1a;lque ~ão representa
legalment~1()sservid?re~.ciJis~as, forçaS Imnadas do
Rio de ..Janéiro,é:r~tritaaotsêrVid()r~sda rit1arinha. o
representanteilegal,dà'~ategoria1~,o.Siflfa:Rj.

A [eilque'criou~ÇTMédisérirrlinElt6ria, bene
ficia men()s ,de' 1% (umpon,cer"lto)r"dos funcionários
do .C~warl~9:da;i~a~i~h~'i~Xc@~do.a.esm,agadora
~al0r'a!dO~~?~ld9t!~~'id()s;~0':l:l~rl,~()~da ~eronáuti
ca e do!Exercito!!Njas convemlem~r~~queesta lei foi
sanc~o~adà~m 't~~B pe'~l~~i~()~~~s!~~~te Femando
Hennque Card()s()idefor~aallt0ritana;atropelando a
luta do Siry!a~RJeosanseiôsde::toCtososiservidores
dos 6rgãos rnilitares. ...•~.

:;!:- "','!

À época, adiretor.iahaviaelabor.ado um a~te
projeto que este~diaaC1M~'iodosos seJ;Vldoresdos
três co~a~dos !pilitares;~i deSête.o pessoàf.deIapoio,
administração, hospitais rnilitares, aos seryidores de
ní~!eis auxiliafie· i~t~~w;d~ári~d~ ár;eade.bb~~~çáO
naval, be~colTloos~~lvels tecrucos e supenores, tal
qual estarf!osfaZénd6agora.•Esse projetofoi.ignoradó
peloex-p~eside~te Ferl1al1do~enrique Cardo~oique
nu~ca se dignou'à. negociar,c0rl'l os"dirigentesdo Sinfa
ou com qualqüe~representição sindical, especialme~te
doseiviço públicofederál." )'

" ',; .•.. . . '.. ". 'i' ..,

Ao longodos últimos seis anos, o Sinfa-RJ:man:'
, i.' 1,1" ":, " , ',~ :'.:.' " " $, : <_' " ,11. -.' "'I 't;<O!'C' ;1

te.v... e.-se. perm.....a..n.e..n.te..m...en.. te na lutap..a.. ra,. te.. n..t..a.r. alte.ra.. Ii..".',·,·.a.,,, '; ',," ,,' '. -1'> ''li' . :,~ - " ", " ai" ~'.' -,' l\ll" .'

Lei ~9.65~~~,ec~iâ~,~waC~~ justa quebegefi~iasSe
a todosos\servldores\do set9r, boa parte submetida
a saláriosdetdrneie recebendo cOl11plêrne~ta@o de
Saláriom".ínimo I(taberáanexa).>.:~i tf:i: .. ·

," .,': 'ii;.', ",: ". ' "il'l, :::

No~~ode2002,°S'll.fa-RJ.e toda categoria orga-
nizada virarnfinalmente urna luznofiT do túnel: Naquele
ano havêri~iel'eição!"parct!:presidelltê; .·era, ~"'chânce' da
sOcieda~ébrasileirai, muda~(ie urna vez 'por, toda a sua

, .. ,,:- ,; -' ", ,';, ii' ',,'!f ',: ':'~;;," ,I'T-,: ': 'w '_ o', ',-": . '_,'

historia',Felizme'1te aesp~rança vElllceu definitivamente
o medo e podemOS cOmernora~e chorar.deemo'Ção nas
ruas a. r.~alizaçã<>de ;.~~Sb~hÓacal~~ikdo,PO~iP6~do
movimentosindic~lcutista,há vários1allos. '·:;·,1 '.

.. No!Rio deJ~lleirofomoslunsd()s prirneiftis .. ~in
dicatos.a.·estampa~i~~·.~SSosfjdfflais.o,sioga9i~Que
.remos· Lula Pr,~side.l1t~i.0110sSo,'sil1dicato e.afuaioria
dosservid?res aCreditava~eacreditarn que a vitoria de
L~la. er;a ~Ú~ica~hal1ce:de po~J,fil!!ai~jus~içalei a dis
cnmlnaçao ~este'pafs.Por! isso;estaf'!;lOs.pedil1do~ue
V. Exll analise'comatellçáoos .dois .pr,ojetose'aprov.e
o melhor,que atendaatodos ostrabalhadores'enâo

: • ~ "I~I" ': !.,' ':, , I ''- ';,,' ,:'" - - :"i':' - ': ;, I~ ; L" ....1

apénasaunla pa~cela'T'm~adestes;Ressaltamos
que esse grupo nunca particip<>uCtenenhuma de nos-

, ,.i " ': ,:I'" ",:::, .'" ;..." III! _.' ", : _.' ,,-': -"': '''~':;,:",, :. 'I": li' "", I '

sas lutas no. sindicato ·etambém: pãô•.esteve.collôsco
nacarrpar~a .. d(),ipJi~.pa~!,ele~:O' iryte~e~e,p~ssoal
este~ei se~pr~ a71~a;~os I,:,!e~e~es c()let,l'f()slen6s
sabemos que' a. filosofia pol~l~ deste.g()\.le~noé exa-
tamente co~t!'á~,i8:~ .,....... i ...•..•. ~:;:: i! .1

Nesta()port~~idade, o:Sipf13~RJ,.r~speitosàmen
te, solicita seu.inesti~vel apoio a nossa'bausa 'que
é democrática Et~iaJe!)d~':'~o justo pleito delmilha~s de
tamflias de trabal.hadores. . .... i<'

Atenciosarl1e'llte;~AristiélesGonçalves B~tnfim,
Presidente do Sínta~RJ.· .

PROJETODEiEI N!! •... ,DE 2003
(DoPoder Executivo), . '

Altera~Leii~ 9657,'de 03de julho de
1998, que crl~ no âmbito das Forças Arma-

, I I' I , i li
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das a Carreira de Tecnologia Militar, a Gra
tificação de Desempenho de AtivIdade de
Tecnologia Militar - GDATM, os çargos que
menciona e dá outras providências.

Esta minuta de projeto foi elaborada pelo Sindicato dos
Servidores Civis nas Forças Armadas - SINFA/RJ

Sede: Rua da Quitanda, nQ 45/6º andar - Centro do
Rio de Janeiro/RJ -CEP:20011-030

Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 2004

A sua Excelência
Presidente da Câmara dos Deputados

Éde público conhecimento que, a partir do início
dos anos 90, os servidores públicos sofreram continu
adas e significativas perdas em seus vencimentos.

Os Servidores Civis das Forças Arm<:ldas, in
felizmente, não fogem a esta regra. O quadro é tão
grave que, hoje, existem trabalhadoresque percebem
complemento de salário mínimo em seus vencimentos
básicos, tão diminuta é a sua remuneração.

Com o objetivo de fazer justiça a uma categoria
que desempenha relevantes serviços á Nação, auxi"
liando as Forças Armadas a bem cumprir suas atribui
çôes constitucionais, o Sindica.to dos Servidores Civis
nas Forças Armadas nO Rio de Janeiro-SINFA-RJ, em
estreita sintonia com as reivindicações de seus mais
de20 mil filiados, tem a honrade apresentar a Vos~a

Excelência, minuta de projeto de lei, que altera a Lei nQ

9.657, de 1998, para incluirtodosos Servidores Civis
lotàdos nas Forças Armadas' na Carreira de Tecnolo
giaeApoio Militar.

Atualmente, somente Engenheiros e algLms pro
fissionais de nível superior, denominados Analistas de
Tecnologia Militar, lotados no Comando da Marinhió\,
estão enquadrados nessa carreira.

E importante ressaltarql.le a proposta apresentada
peloSINFA-RJ resgata a real Âimensão da Lei n2 9.657.
de 1998, ao enquadrar todos os Servidores Civis nas
Forças Armadas na Carreira de Tecnologiae Apoio Mi
litar, sejam eles detentores de cargos de nível superior,
intermediário ou auxiliar,estejam~leslotados nos Co
marIdos da Marinha, dO, Exército ou da Aeronáutica.

Nesta oportunidade, dSINF~-8J, respeitosamen
te, solicita seu inestimç1vel,apoioanossacausa, que
é democrática e atende aojusto pleito de milhares de
famílias de trabalhadores. .

MINUTA DE EXPOS,IÇAO,!PfM9TIYOS

Excelentíssimo S~nh?r ,Pre~\~~pte da República
t Submetemos à,s4~e~ior 9~liberaçãod~ V. Exª,

propo~ta de Projeto de.Lei[,r:ninljl.t~i~nexa;que altera
, . . ..,!I .... ,'. I,j:-",:'" " ,,' "', '

a Lei nº9.657,de3 de Junho d~, ~!;}98, que cria, no

âmbito das Forças Armadas, a carreira de Tecnologia
e Apoio Militar, a Gratificação de Desempenho de Ati
vidade de Tecnologia Militar - GDATM, os cargos que
menciona e dá outras providências.

2. A presente proposta tem por objetivo incluir
na Carreira de Tecnologia Militar - CTM, todos os
servidores civis que prestam serviços junto às Forças
Armadas, notadamente os de nível superior, interme
diário e auxiliar. Nesse sentido, a proposta renomeia
a Carreira, que passa a se denominar "Carreira de
Tecnologia e Apoio Militar".

3. Segundo a lei vigente, estão submetidos à CIM
somente os Engenheiros de Tecnologia Militar e os Ana
listas de Tecnologia Militar, lotados no Comando da Ma
rinha. Esse dado revela que alei está a mereceraperfei
çoamentos, haja vista que foi originariamente concebida
para regular a carreira de todos os servidores civis que
prestam serviços junto a .qualquer organização militar
brasi,leira (cf. art. 1Q da Lei nº 9.657, de 1998).

4. Insta destacar, também, que a iniciativa legis
lativa em anexo extingue os atuais criterios para a con
cessão da Gratificação de Desempenho de Atividade
de Tecnologia Militar - GDATM -, passando a adotar
o percentual unificado de 125%, que incídirá sobre os
vencimentos básicos dos servidores. Tal medida tem
por finalidade ampliar a aplicabilidade da gratificação,
afastando qualquer traço subjetivo para sua conces
são. No que se refere à avaliação, cumpre ressaltar a
existência da Gratificação de Desempenho qe Ativida
de Têcnico-Administrativa- GDATA, cuja percepção já
demanda análise individual da eficiência do servidor.
.Por isso, julgamos inconveniente que a GDATM seja
calculada com bf.lse em idênticos critérios subjetivos,
o que se constituiria verdadeiro bis in eadem.

5. Outro pc;mto significativo da proposição é a
imediataextensão da GDATM aos aposentaqos e pen
sionistas, em estrita conformidade com o disposto no
§ 82 , doart.40, da Constituição Federal.

6. São estas, Senhor presidente, as razões que
nos levam a submeter a essa Secretaria apresente
proposta do Projeto de Lei.

MINU,TA DE PROJETO DE LEI

PROJJpTO DELEI Nº ,DE2003
(Do Poder Executivo)

Altera a Lei nº 9.657, de 3de junho de
199~,q4e cria, no âmbito das fc>rças Arma
dêis, a c~rreiradeTecnolC)gia'MilItar, a Gra
tificaçã?~ê.I:)e$empen~od~ i.Atividade de
T~cnolqgiaMilitar - GD~TM,qs cargos que
rnencio~a.~ dá outrasprovid~ncias.
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" ••,0 ,'_} ':.' j......................... ~ '!'.'!'.... ..• .......•.•..• .

'.? '....................................................................

',' ';.. "" ' "...................... , ~ .
Art: ~ Ficainstitufda aGraifficação de

8ese~penho de 'f.tiv,idàdede Tec~ologia e
of'poio;JMilitar GO~~M,\de~idaaosocupantes
(ie ca~90s.~feti~~~I~a'Céi~ei~d,e.;rec~0Iogia
e ApoiO Mlhtar,quardo roexerclclo dasativi
da"desine.rentesàs atribuições d~ carreira nas
organizações militares ecom cargo horáriade
quarenta ~horas; se~anais., (NR) '. :

.. I\rt72 A G0e-lIM sem, decel)to e vinte
e ClnCO!por,centosobre ovalol1do Illaior ven
cimento básico,do nfvel· eorrêspon-dente ao
da\càrreiraou cargo"dãTabelade VencimEm
tos dos Servidores Públicos'Civisda União,

. estabelecidal~o ~nexolldaLeiln~ 8.460,de
\lde setembro de::1992, ealteraç'ões poste-
riores. (NR) i

Arf;10.Caberãà o~ganizaçã()militar em
que o:se~vidor, estiVer em.exercício agestãO,

·"0 c0rltrolee a,supJhlisãh dasratividades.de
senvolvidas' pelosêlitidor,. bem' cbmo a for-

~rt.32A investidura nos cargos de que,
trata esta Leiooorrerámediante aprov~ção em '
C0rlcurso' público'~ébll'Stiturdode dUas'fases,
alllbas.elirriinatÓ~aseclassificató~ias;· sendo
a primeiiarde provas ou deprovàs·;etftulos, e '

l :> '" j ',.' ,-'.':" :', '11~'pi," " ,'~' ,.,i". ,c.

, a segu~da:decü~~o eespeciãlização éomple-
mentaljià formação profissional;, .:',
,,"; ,.§!12 0sttítulos,eomprobatóriosda1àdu

Càção ,. superi6~.e'aforr11açãop~c>~ssional do
Erlge~hei~o e cio~l)alistà de Tec:nologiaMilitar
e dem... ·ais profissionais de nfvel sJperior,d~ve.m..

!:_,'" ,.,"'1:. ,( '. ,"-C,,, _'" ",.' ''',,'', ',. ij
estar/emconformidade cOm o preceituadono
Capftulb ly,do~ítUloYi.daU.eiIl#9.394, de 20
de dezeI11Drode"1996~.: ."

. §'2iÍ.~0s tftu.los comprobatórios da edu-
cação profissional den'rvêl interlTlediário, a
habilitaçã()'profissiórlall~la eductiÇão .• escolar
do TécnicodeTfecnologià Militar, de nível inter-

-, .:.'. ""!',,," ,~':', ":', li' i," ''''o " , "'1 '"'''' ",,::~,::',' "

mediárió, devem estar;'emconformidade com
os arts) 39a42!da·Lêi'~~9.394!lâe1996.

§3f, A .tl~~i1itaç~oIprofis~iô~~lp~'~ os
cargos de r-sslstellte 'de;fecnologla, Mdítar e
deAuXina~~e,!ec~blogJ?~.ílitá~,se~~9bWPro-
vadaatraves daexpenenclade dOIS anos no

,. i,'.'-i ';:H~ " .:", ,"" ,'-, .i ',:'.;':'-'-, };, I. • 1

. ·exerclclo;do cargo.<'/I .1. ". ,..'

.> §4~:'p i~gt~~~o:~o~cargOS'deque tra
ta esta Leldaris,e-ano Padrao da Classe ou
C.at.. egor,.i.a Inic.'ia.,.Idor.".'s.s.peé.ti~o ca..rgo" re.. ,ssa.l-

'- ", " " "'I!'" '--'14, :.' " ,,1

'lados os ,casos.~,egulados pelo ·ar;t. 19··.desta
Lei. (NR)' " '. .

'.' ",,.

,:;\f:/:~~:~:,;~, p ~ ,. <, ,
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.0 Cong~essoNaci()haldec~eta: .
·.Art 12 Osarts:.12 , 22,S2,E)ll.,7210, 11, 12, .17 e
.' . '~. '< .' . , : .. ' "." ".
19;da:l!ei~9.65'7',de3 dejUnhbde199B, passam a

""lvigorarcomja,seguinte redação: .
':;I<ii:. ",':'" "!'<":'" ':':

. ,,~;;~.,"~~. ~~:Ficâc:~iada;noãmbit? das Fo~s
~rll)adase ",o.ste.. rrnos desta,Lel,a Carrel~a

~el[~~()l()gi~,e.~~~io ~!I~~~fdenf~~I,~upe
nor;,m~elTl1~dla~lo.e alJxlh~r, cOmat~lbulÇOeS

.,' Voltadas;iJaraasáreas deijesêil\/ofvimento,
manutenção e repârosrelativos a:pf'Ójetos de

(: "" ~"" .. ,,::, ,.,. .' .i: o', '10,'." ""!'""',,, "': 'i -, "i' ",," ,,\.; 'ij,~1 _ _ '. '" "

con~truÇão;rn~nutenção emodernizaçãodos
méi()s~t~c~016gibosrnnitares~cujoscargos.se
rão.. ·. OCo"upa.. 'CJospo~..,sêrv.·,.'idór.e.s público.S.".'.. (N....R).
·'l', ' >':'-",- ," " , "," ... "1'(. ... '" "'""""', ""''',', ,'"

:." ., .••..•~rt 22FiCé;lnl criaâos;:ra Carreira de Tec-

n..,:,,· ..o... 1()9..... ,·.I.·a..•.• :.'.e,.. ,.'...••ft....,'.... p.'0'.....iO.'.."M...•.:..,·.,·.I.. I.. it.... 'a.'.. r.,."",.:.,..... , ••':,:'~','.'.'... ,',.. ' • :.. ', ....•.. ! ···1.:.. n<> Comando daMannha:

. ,.. ,l1l'quiph~nto~e ~J~t~]elbi~co cargos de
Engenheirô'deTecnologia Militar, de nfvel su-
··~rior;:,.,lr.~ r;, ......•....... } .....• ) .••..
~',J"b)(jUzentôsêvinte"~j ci~co cargos de
"'nalista de Tecnologia Militar, de nível supe-
rio,,' .•.... ..:'''.i!' . .•).. f c)dois mil 1eduzentos cargos derécnico
'ê3.~;Tecnologiã·Militar, de ~ível"intermediário;

I ..' .' dj' sete mil'!cargos de'ÂSsistente de Tec
nologia'Militar, denívelintetrnediá~o;
,.e)t~ês~i1.cargb~ de~ÜXiliar:de TeCno-
logia.Militar, de ní~elauxiliat.i "

II~ no Comâhdo do E)(ercito"
'•.....• ::a)dÚzêntos'·c~rgosde. Êng~nheiro de

Tecnologia Militar,d7:i'nfvel sup~rior;
b) sete~ta da~gôs êief'rialista de Tecno-

logia Mintar,ê1e~f"elsupenÓr;. .." •. '
,,c)quinhe~toi esessé~tácargos de Téc

nico ,de;TeênoIÔgiá Militar, ,de nível interme-
diário; .' '...'. ,i ..

\ d) i~ês'.rnil êarg6s de'J.\ssistentede Tec
nologiaMilitàr,denível i~té~mediário;.·

e) mil.eqUillhé~ostargos deAuxiliaÍ1.de
Tecnologia Militar" de:ní",el auxiliar. •.. .

j 'lII;"no~!~omandô da Aeronáufica: <

deTàcnologi~il!.. .i . '. .
a)q'uaf}ocentbsequa~enta .cargos de

Engenheiro.Militari de nível superior; . .
I b) duzentosj:~quar~ntacargosdeAha

Iistade Tecl1d'ogÍé~de n(val superior;
c) dois,milenove(:elltos e trinta e trêscar

gos Tecpologia foAUi!âr,de l1ível intermediário;
d)'doismile·sete ca~gós éle .Msistehte

.' de Tecnologi~intermediário;
. e)dois mil ,'caig()sde Auxiliàrde Tecno

logia Milit~r, de nívelàuXiliar..
(NR)'! ';

! , ! i
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mutação e implementação do programa de
desenvolvimento e capacitação profissional,
nos aspectos inerentes às competências da
organização militar. (NR).

Art. 11. O titular de cargo efetivo da car
reira de que trata esta Lei, quando investido
em cargo emcomissão de Natureza Especial,
DAS-6 e DAS-S, ou equivalentes, em órgãos
ou entidades do Governo Federal, fará jus à
integralidade da GDATM. (NR).

Art. 12 ..
I~ quando cedido para a Presidência ou

Vice-Presidência da República, perceberá a
integralidade da GDATM;

11 ~ quando cedido para órgãos ou en
tidades do Governo Federal, distintos dos in
dicados no art.1 1I e no inciso anterior, da se
guinte forma:

a) o servidor investido em cargo em co
missão de Natureza Especial DAS-6, DAS·S,
DAS-4 ou equivalentes, perceberá a integrali
dade da GDATM. (NR)

Art. 17. Os aposentados e os pensionistas
terão seus proventos de aposentadoria e as
pensões revistos, com a inclusão da GBATM
concedida aos servidores em atividade, ob
servados os mesmos requisitos exigidos para
o posicionamento nas Classes e Padrões dos·
servidores ativos. (NR)

Art. 19. Os servidores ocupantes de car
gosefetivos, lotados no Comando daMarinha,
no Comando do Exército e no Comando da
Aeronáutica, serão enquadrados nos novos
cargos, no mesmo nível, classe epadrão onde
estejam posicionados, em conformidade com
o Anexo 11 desta Lei, e obedecidas as seguin
tes regras:

I - os servidores ocupantes QOs cargos
efetivos de Engenheiro serão enquadrados nos
cargos de Engenheiro de Tecnologia Militar;

11- os servidores ocupantes dos cargos
efetivos de Especialista de Nível Superior, Téc
nico de Nível Superior e demais profissionais
de nível superior do Plano peClassificação de
Cargos, instituído pela Lei ,nlI S.645, de10 de
dezembro de 1970,serãoenq~adradosnos
cargos de Analista de Tecnologia, Militar;

111 - os servidoresqfypfnte$dos car
gos efetivos de,Técnico de:Nfv~lfv1edioserão
enquadrados no cargos de;:r~Clflicode 1ecno-
logiaMilitar; ..

IV - os servidores ocupantes QOs cargos
efetivos de Especialista e demais profissionais
ocupantes de cargo de nível médio serão en
quadrados no cargos de Assistente de Tec
nologia Militar;

V - os servidores ocupantes dos cargos
efetivos de Auxiliar serão enquadrados nos
cargos de Auxiliar de Tecnologia Militar;

VI- os servidores que, na data de publi
caçãodesta Lei, exercem afunção de Mestre,
Contra-Mestre ou outra função equivalente
serão enquadrados nos cargos de Assistente
de Tecnologia Militar." (NR)

Art. 21I Inclua-se, na Lei n1I 9.6S1, de 1998,
o seguinte art. 19-A.

"Art. 19-A O servidor que não desejar
ser enquadrado nos termosdo art. 19, deverá
comunicar sua intenção, por escrito, Ad
ministração, no prazo máximo denoventa dias,
contados da publicação desta lei:'

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

Art. 41I Revogam-se os arts. 81I, 13, 14,
16, 20, a alínea b do inc.iso 11 e o parágrafo
único do art. 12, e o parágrafo único do art.
17 desta Lei.

Brasília, de de 2003; 1821I d<;l.lndependência e
115º da à República.

PONTOS RELEVANTES DA MINUTA
DE PROJETO DE LEI DO SINFA-RJ

1 - O Sindicato dos Servidores Civis nas Forças
Arm<;l.das no Rio de Janeiro ~ SINFA-R.J, fundado em
18de setembro de. 198Q, representa mais de 20 mil
servidores filiados, lotadoS nos Comandos da Marinha,
Exército e Aeronáutica;

2 - Apesar de Se referir às Forças Armadas como
um todo, atualmente, alei nº 9.657, de 1998, somente
inclui na Carreira de Tecnologia Militar - CTM - ins
tituída pela Lei· nº 9.657, de 3 de junho de 1998, os
Engenheiros e algul1sprofissionais de nível superior,
lotados no Comando da Marinha.

3 -Antiga reiVindicação da categoria, o projeto
apresentado pelo SIFPFA-RJ visa a incluir na CTM todos
ossérvidoresdvis9~eprestam serviço junto ás Forças
Armadas. - nível superior, intermediário e auxiliar;

4 - A propost!'il<;l.ltera a denominação da carrei
ra,quepassaa Seld~J:l0minarCarreirade Tecnologia
e Apoio Militar;

5 -A minutalpé,proposiição extingue os atuais
critérios de conces~~<ftiaGnlWicaçãode Desempenho
de Atividade deTe~p910giaMilitarGDAIM, fundados
no sistema de av~ji<;l.ção subjetiva de desempenho,
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estabelecendoulTlél.9ratificação ú~ica,·.calc~ladaern
125%dosrespeCtivos~encilTlel'ltos básicos;. .li

\6__ ~Ll'lificaçãodO(~dicetetiréldélatual GDe.TM
o ca~te~$ubjetivo eelitista,'alTlpliando a base de éo~
cessão dagra~ifiCação, que paSsa á se~.dey,idaà tota"
Iidade do~ set;Yidores <:~isnas FOrças~rrnadas, sem
qualquer....:discr.ím.·.... inação;.·...... h··••. !.-, ,"~!t .i.f' _,:,., _ _ ,'- _,- ":."" --", " "- .-:',,' "- ,) -,.:,::".7:-1.t próJ>0~!él e~quadra todos os a!uaissertido7
~esnanova€am:~lra, se~doqueosMestres e €o~tra7

Mestres,.po~suà significativa importância. e formáçãb
- - 'I ,"- ,',."' ,- - • •fi ---

• - - - -', " '''_ - -, - ','o

profissional,serãoenqu~d~dos.•como·.~ssistente··de
. ',': ':,_,,', ,J"", ',', -i" ,,·,t,',_ ',;,'.:,:.' "l{:' " ..,: ;.'

Tecnologia ~ilita~;.+ . ....i ..·
. ""',; '~ '8Sf~GratificaçãodeDesernp~~hÔde ~tividade

de.Te.cn.. o.I.. 69.i.à..'M.·..... ii.it.·..a.r. é.. aut.. om....aticem.'.e.nte este~did.a.aos.. " ' ....'\ ,,' , ."

aposentadose;pe~sio~istas; .' .. < • •....•••. .......'

9r~Deye-seobserya~queoper,cêqtualda Gb~1M
- 125%- ircidir~SOb~~o~e~cif!le~tôbásico,qÓe é
uma dàs menores pa.rdelas,iôÓ rendimento dos servi-

i~':~, ,', "::,' '(\ ,; , , "," ::r" ,', ",,' , ,; " ,"',;

dores públicos.

ANEXO 11

" "",!,'

TABELADECORRÉLACÃOE~ENQUADRAMENTO;DECARGOS~-ART.19

Nível Cargo

Engenheiro

Novo Cárgo- Art. -1'9---

.. EI1genhêiro de Têcnologia
: Militar;

Especialista

Superior
,.--_.,.. ..
. DemaIS ocupa~tes de '."
Cargos de Nivel Superior; , Analista de Tecnologia Militar

~ ",' __ " "I." , ,"',. },-.' __ ', ": ' .

- Lei 5.6451:70 .. .:' , .

I T" . .: ecnlco de NlVel
: Superior

.. ' ;----------_..:--_------------

ITécnico de Nível Médio Técnico de1Tec~ologiaMilitar
I
!

Intermediário I Especialista

I

I
!

-",._.~

_ ...J

~ "Demais ocupa/tttes de Assistente de Tecnologiâ Militar
, Cagos de Nível Médio-
I Lei 5.645170 ,
i~Mestre 'oLÍCo'ntra-Mestre

----------
Auxiliar . Auxiliar , .Auxilia~de Tecnologia ~ilitar

I I ",1
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ESTA TABELA É APl.ICADO A TOCOS OS SERVIDORES LOTADOS NOS ÓRGÃOS MILITARES

TABELA DE ESPECIALISTA
(PCC)

NíVEL AUXILIAR

DIGITADO PELO SINFA-RJ OUTUBRO - 2003

683,8759,87
384,0065,96

I i
57;34 1 384,00 59,87 683.87

18,11 \ 384,00 I 59,87 I 683,87 l
28.68 ~ 384 00 r 59,87 ! 683,87 !
38,73 \ 384.00 (--;~;;-'-~1-'683_~1

48,25 I 384,00 I 59,87 I 683.87

COMPLEMENTO ! J i I
DE. SA.I.A.·.·RIO I GAE ,GRATIFICAÇÃO i TOTAL ,

MINIMO 1

r

211,32

174,04

191,7'5

182,66

201,27

!
i
I
I

I
i

11

.I

v

IV

UI \ 221,89 \

I

VI

PADRÃO·I VENÇIMENTO I
1 BASICOI

B

A

B

Ao

A .

B

CLASSE

B IIJ I 165,81 74'19 384,00 59,87 683,87

683,87B

C III I 124,46 I 115,54 384,00 59,87 683,87

11 J 158,00 \ 82,00 384.00 59,87 i

f---~B--+------I- ~ 150,61 j 89,39 384,00 59,87 683,87

~__C_~~ VI [====14=3=,5=7===:!=====:96:,:43:.====:\=:3:84:.0:0=--1\====-5_9=,8=7====-'-+1:==6=83=,-8_7=:
f : 11;~i~::_:4_8:_~I!,.~ 1~O~3L1'-c'4__--t--''::::'38~4':''''O==-'O~__5_5:~:B_8;__-+---_:._::_.'_:~---I

. 109,51 384,00

c 11 118,70 121,30 384,00 I 59,87 683.87
c 113,22 12678 38400 59,87 I 683,87

vo 108,00 132,00 384.00 59,87 683,87
r------t-----+-~--~_I--_.....!.::!~~--+~=::::-+_-----;-I----\

o IV 103,06 136 94 384 00 59,87 683,87

o UI 67,19 152,81 384,00 59,87
683,87

o 11 63,20
15680 384 00 59,87 683,87

D 79.4Q 160,60 384,00
59,87 683,87

OB8: NÃO ESTÁ lNCLUIDO A GDATA
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ESTATABEt.A~·APt..1éA[l()ATOOOS os SERVUJORESLOTADOSNOSORGÃOS MILITARES
" ... , ,.

ti'

."TÂ'BEL.A·. DE ESPECIAI..ISTA
(PCC)

NíVEL INTERMEDIÁRIO'

DIGITADO PELO S/NFA-RJ

,
OUTUBRO !.J2003

"

, ,

656.88 i

690,97
1

i

672,22 1

746.531
:' • "1

776,30
"

807,21

8 I I
73,4~, I

908.74 1

,

,
, I I ·1 'i
952.06 11 : i

i. 'í

TOT~L_J

1..066,41,..•. '

99O:~5i,l

. 914.85 '!
I ' j

I I) VENCIMENTO COMPLEMENTO DE
: t

CLASsEjPADRÃO GAE'GRATIFICAÇÃOI
: sAslcO..·.. SALÂRIO 'MINfMO '.' . '.:

>" o" ", < -j
A J

.'. tu p--.387,13 619,41 59,87

1 ."

A 11 572,91 '59,87J .358,07 . ! .

A I I 343,15 549,04 59,8'1 i

s
I

VI 328,84 ; 526;14
.

59,87 I.; .
B V 326,49 522,38 59,87

I

"! B IV 312,93 1500,69 59,87

B , lU 299,92 i 479,87 59,87

B 11 28!,44 459,90 59,87
, .....

B 275,55 440,88 59,87
.:

[
',' ,! ,

422,56,.1 IC VI 264,10 59,87,

C V 253,20
,.. ' , .
405.12 59.87

C 'i IV 242,73 '388.37 59,87
I

I '.

C 111 232,72 7,28
I

372.35 59,87

C 11 ..•.... .'
223,13 .' 16.87;. ' ;357,01 59,87

I

C I 213.96 I, 26.04 342,34 59,87

O V 205,18 34,82 328,29 59,87
.'

IV 11:16,75
.'

P 43,25 314,80 59,87'

D 111 . 162,54 77,46 260,06 59,87' .'.'

O 11 155,87 - 84,13 249,39 59,87

O 149,49 90,51 239,18 59.87

085: NAo ESTA INCLUIDO A GDATA

I 1
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ESTA TABELA É APLICADO A TODOS OS SERVIDORES LOTADOS NOS ÓRGÃOS MILITARES

TABELA DE ESPECIALISTA
(PCC)

NíVEL SUPERIOR

OUTUBRO - 2003

343,29" $49-.26 59.87 952.42

353,41"" 56$,46 59.87 978,74

420,86 673,41 59,87 1.154,16

333,45, 533.52 59.87 926.84

279,61 447,38 59,87 786.86

433,34 693,34 59,87 1.186.55

397,05 635.28 59,87 \ 1.092.20

408,79 654,06 59,87 1.122.72

385,65 617:.04 59.87 1.06256

271,Sl'l 434,54 59.87 766,00

263.80. 422,08 59,87 745.75

._-=------e--+-----,.:=...._+----'-_....::3:-:...7...:.4'-".5:,;:;8,.,..: -+--~5..;::99:::;,.::.33=-_---+-------'5=-=9:2..,8::....:7---+__---'-1.c..;:.0--'--33-'--'-, 7.?,_~-------i

363,8~ ."" 582,11 59,87 1005,80

DIGITADO PELO SINFA-RJ

I CLASSE PADRÃO

A 11I

A \I

A I

B I VI

B ! V

B IV

8
"

11I

B li

B I

C VI

I·
C V

C IV
t

1-
C 11I

C ) 11

C

O V

O IV

O m
D 11

O I

06S: NÃO ESTÁ INCLUIDO A GDATA

- Bef.Calts- da 81NFP\-RJ~' de~4. encaminhando cOPIa de
Anteprojeto de Lei "e pedinflo rejeição de proposta enviada por outra
entidade de classe - materiade iniciativa privativa do Presidente da
República
Publique-se. Oficie-se. Arq~ive-se.
Em:.5.J.l 0512004. .

.~~~~
Presidente



Quinta·feira 112 13871

~ :.' -, \):~:.: /' ' ,:'" ;j i, :;.,:
ARTIGO 2' .

Nacionaisda~~@blicaJe~erati'fl' do Brasil,
portadores de p8:ssaportescómuns válil:Jos, estarão
isentos devisto para entrar; e permanecer no territó
rio da República Eslo~acacomo propósito'(jetu'rismo,
férias, visitas a pare~tesou paran~gócios.por;urnpe
ríodo dê até90(novEmta)di~sja'ct:lda 6 (seis)'meses.
Viagem de negóêi()~fi~aquie~tendid~co~o:'avia
gern leyadaaef~it()cornoprop6sito dedeliberaçOes
de negÓcios, düranteai'qualbnacionaldo Estadode
urnadas Partes::Cont~tantes;n~oesteja empregado
no Estado da outra,ipârteICc>ntratante. ",

:;;: :11.~: " ~ ,,::: ': ': ,LI, .. ' :! ':,:' ;,r : ::: :Q-i 1':

'" '<ARTIGO 3 '

Portadore~:depãs~~p()rtesválidosdo Estado de
qualquer umadás Partes:Con'trat~ntespooerãoentrar.
atravessarem trânsitâeSairdo::terlitório da outra Parte
Cóntratanteem tOdosóspóntos!8e fronteira abertos
ao tráfego inteÍ'nà'cional.!' :i' •

": ::;:- ,'.1".

'ARTIGO 4 .'
'Ir ,i ,/' I

A dispensa da obrigatoriedade:de;visto introdu
zida pelo presente Acordo nã().isentaos nacionais
dosEstadosdas'Partes 80ntratantes da'obrigaçãó de
cump~ir; as leis ê ~eg~I~rt;lélltbs ~igentes no território
do Estado recepto~.con~errientes:à entrada,.estada' e
saída de seu territÓrio.'! ' "i

ACç>R00ENTREOGqMERNO D~

REPUBLlC~FEDER~TIVI\W00BR~SIL
.E O GO~ERNODf RE~UBlilt;~ ESLb'{AC~

SOBREISENÇAO PARCI~L8E "'IS1;0S .~~
: . "Ii ." .1"'. '1

O Gover~o~a República Federativa do· Brasil e
O Go"ernodaJRepúblicaEsl()vaca ...••......:.. .••

(doravi:mte denóminados'~Partes cbntiátantes"),
'.. v;- :> li ", 'i-:- -..:: '"' .~,ál,é - ~!, ,'. :,' . '< 'i~ " .:, - "1,,; "ilI'"L ;;1

ConslderanClo o Interesseern fortalece~asrelaçoesde

amizadeexlsteniêse o desejo da facilita~,à'fe~tradade
nacionais de u~ dos p~.fses noterritóriô:db o~ro,

Acordamo seguinte:" . .. "

ARTIGO 1 '[>' ,
~'/: ",:.-,; .:'-::; -il:, , , ;":,':,~1,', ' ,~, _'

NacionaisdaRepública Eslovaca, portadores de
passaportes comunsválidos, estarão isentos dê v,isto
para entrou,.eper~an~ce~, ~o terr~ório da Repút>lica
FederatiVa do Brasil corpo propósho de turismo, férias,
visitas apar~ntes ou paila negócios, por um p~ríodo de
áté 90 (n(')Venta) dias, renoVáveis, desde que a duração
total da'estada ~ãoexcedâ1~0(cento e oitenta) dias
porano;Viagem'denegóciosfica aqui entendida como
a viagemlevad~ a efeito como propósito de delibera
ções denegocios, durahte i'qualo nacional do Estado
de umadas Parte~Co~trata~t~sI)ão esteja empr.egado
no Estado da outra Parte Contratante;' ,

EM N!! 26IDIMlDAVDEII-MRE - C\l,IS-B~S·ESLOQ

. . ,

MENSAGEMN2 120, DE 2004
(Do Poder EXecUtivo)

Subrnete ai,·.Congt~sso Nacional· o
texto do Acardo entre o Governo da Repú
blicaFederativa do·Brasil e',o Governo da
República Eslovaca sobre Isenção Parcial
de Vistos, celebrado em Bratislava, em 12

í' " . '. ."
de novembro de 2003.

AVISON2 244 C~CI"'Il..l2004

. Despacho: '~sd~rnlssões de Rela
çõesExterio~~s ede Defesa Naci0rlal; e, de
Constituição;'ide Justiça e Cidadania (Art. 54
RICO) ,

, ;; - - ,'r::{~' ,
Brasflia, 9 de:\feverelrode 2004

] ,f ,,-i," t~~ I ~ i~' • "

ExcelerltrsSinio Senhor Presidehte'da República,,'....' ...,.' ",."

Elevo à;conslderação de Vossà,Excelência o ane-
xo;do acordo'entre o Go~erno da República Federativa
doíBrasil e o Gov,erno da República .Eslovaca sobre
Isenção Parcial de ~istos; assinado em Brasma, em
12 de novembro último. . .
. 2: A',aSsinaturaicoreferidoAcordo reflete o inté;,

resse dosdoisígover~osiemdes~nvôlvér, o relaciona
mento bilate~al qu~ ~e encontra ernJàsê de

1
irttensifi

cação, co~templando isenção de vistos para nacionais
b~asileiros e eslovacos qoe sede~loquemaoterritório
do Outro pafspara firísdeturismo ou negócios.
3. Com vistas ao encaminharnentodo assunto à
apreciação legislativà;submetóta Vossa Excelência
projeto de Mensagem .' ao. Cóng~esso Nacional,
jUntamente cóm'oopias'do'Acordó em pauta.

RespeitoSamente;!

Senhores Memb~os do COngresso Nacional,
'. . Nos terlTlos'dô~disposto noia~. 49, inciso r. cOm
binado corp b'a,rt184'. inciso VIII, da: Constituição, 'sub
meto à elevadaconsidfnaçãÓ de Vossas Excelências,
acompanHàdode [Exposição del1otivos do Senhor
Ministro da' Estadô das.Relações'.Exteriores, o texto
do'Acôrdo entre o Go~ernoda RepÚblicaiFederativa
doBra~i1 e o!:dove~no:dà;' RepúblicaEsloyaca sobre
Ise~ção Parcial de~~i~tos, celeb~ado erTli3~tislavá,
em'12 de no"embro't1e 2003. '.. ..'"

Brasflia~ 16 de março de 2004. .;.. luis Inácio
Lula dá Silva. ' •.,. ..ll . "',

. ·111
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ARTIGOS

As Partes Contratantes se comprometem a read~

mitir seus nacionais nos territórios de seus respectivos
Estados sem formalidades ou despesas aqicionais.

ARTIGO 6

Ambas as Partes Contratantes se reservam o
direito de negar a entrada ouehturtar a estada de
nacionais do Estado da outra Parte Contratante con
siderados indesejáveis.

ARTIGO 7

Por motivos de segurança, ordem ou saúde pú
blica, qualquer das Partes Contratantes poderá sus
pender temporariamente a aplicação desteAcordo no
todo ou em parte:Tal suspensão deverá ser notificada
àoutra Parte Contratante, com a maior brevida.de pos
sível, por canais diplomáticos.

ARTIGOS

1. As Partes Contratantes intercambiarão, por
canais diplomáticos, espécimes de seus passaportes
válidos, dentro de. 30 (trinta) dias contados da assina
tura deste Acordo.

2. Em caso de qualquer modificação dos passa
portesválidos ou introdução de novos passaportes, as
Partes Contratantes intercambiarãoseus novo::; espé
cimes acompan.hados deinfórmação detalhaqa sobre
sua aplicabilidade, por canais diplomáticos, pelo menos
30 (trinta) dias antes de sua entrada em vigor;

ARTIGO 9

1. O presente Acordo será válido por período
indeterminado e. entrará em vigor 60 (sessenta.) dias
depois.da data de recebimento dá ~Itima NOf?tdip!o
mática,em que uma das Partes Contr~tantes inforf11a à
outra. sobre o cumprimento das forrr,lalidades. internas
para sUa entrada em vigor.

2.0 presente Acordo poderá ser modificado
caso ambas as Partes C9htratantesassimde~ejem;

as emendas entrarão em vigor como mencicna o pa
rágrafO 1 deste artigo.

3. gyalquerdas Partes iContrataÇltes poderá denun
ciaro Pl'esente Acordopor canais diplom~ticos. AdenÚnçia
terá efe~o90(noventa) dias<wós o rec~b:.imentodi3 cprres
pondent~notificação pelao~tra ParteContrataflte. ..

Feito em Bratislava,. em 12 de novembro de 2003,
em dois exemplaresorigin~is,nos idibmaf.> p()r~lJguês,
eslovaco e inglês, iguÇ4lmertteautênlic?s. Em qaso de
diverg~nciade interpretaçito O textqern versãoingle-

sa prevalecerá. .. . .. ..'...... . . .••.• .••. ... .
~r'?Govf3rno da. Re~pblica Fedwativade Brasil

- RobettçAbdenur, Ernb",Ofiildor.- P11?~overl1?çliil Re
publica riEslovaca - Ed'-lal"d~ul<an, Miriistrocl0l5xterior.

MENSAGEM N2 121, DE 2004
(Do Poder Executivo)

Submete ao Congresso Nacional o
texto do Acordo dê Cooperação Cultural
e Educacional entre o Governo da Repú
blica, Federativa do Brasil e o Governo da
República Helênica, celebrado em Atenas,
em 27 de março de 2003.

AVISO Ng 245 C. CIVIU2004

Despacho: Às Comissões de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional; Educação e
Cultura e Constituição e Justiça e 'de Cidada
nia (Art. 54 RICO)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do dispostono art. 49, inciso I, com

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub
meto à elevada consideração de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto
do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Helênica, celebrado em Atenas,
em 27 de março de 2003.

Brasília, 16 de março de 2004. - Luiz Inácio
Lula da Silva.

EM NQ 421DAI/DAM/DCE-MRElKDAC

Brasília, 20 de fevereiro de 2004

Excelentíssimo Senhor PreSidente da República,
Tenho a honra de elevar à consideração de Vossa

Excelência o anexo Acordo de Cooperação Cultural e
Educacional entre o Governo da República Federativa
do Brasil eo GovernodaHepublica Helênica, celebra
do em Atenas, no dia 27 de março de 2003.

2.A assinatura do referido Acordo significou a
concretização de um antigo 'desejo de aproximação
compartilhado por ambos os países, a partir do reco
nhecimento de que aos respectivos Governos conviria
regulamentar e incrementar O intercãmbio ee coope
ração nas arcas cultural e educacional. O Acordo as
sim tempor objetivo precípuo contribuir para o melhor
conhecimento recíproco ao incentivar a realização de
ativi{jades culturais eedúcac;ionaisnos dois países.

3. Do ponto de .vista qas relações culturais, o
Acorqo prevê, entre outras modalidades de coopera
ção, a organização de exibiçpes cinematográficas, a
aprefenta9ão de trabalhQs a~í~tiqQs, a realização de
mostras literárias do outre> paí~., eo desenvolvimento de
contatos entre associações~~arti~tase escritores.
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f)o intercâl1lbio de" il)fo~':I'lação, de ex
periêrlcia ede .visit~s.•. cfe petit9s,f)áS •á~,~as
der'museologia.·e'conservaçãoe,proteçãoda
he~hçaculturaL~, til '1, "

ARTIGO 2,3 '.. '1.'

'. ..~s Pa"~es de~e~o~09pera~na á~ea ~e bi~li()t.e
cas'e arquivos públicos, t~O?~mdo.lnformaçao'Taterlal
relevante,' assim C<>rn'oespecialistas'nestes campos,
de acofdo com âs leis e regulamentos;válidosemam-

,. " <'o, ' , ,':, ' , ".; , I

bosospalses; .. 'i i

,ARTIG03 ...•. .' <'I"
Coma' intençãod€Úortalecer a~ f~lações·i~ntre.

',.' '''''/'~:' "~,,,~,., "",~, ';';"·:" .. ,ir:' ~r"" ,,,'.,,~ ..~ .,' "",I 11

os dois pafses,asPades de,v.erãoeflcoraJa~;a coope-
~ :'.' -' <I'U' ". :' ::,', , ': .. ;' I' i :

raçao no campo educaclo~aL;: I: '
. Para que este objetivo seja 'alcançado, ias Par-

tes deverão: "i:if ".
. .' a) encàr~ja~i~cooperaçãôentreinstitui-
Çõesdeensi~b,sUperior:dos dois países;

,b) encoiâja~efácilitar,oen~inoda língua,
história, literafu..a;:culturaé'outros;aspeetos da
vida do ootropafs;' ...., ...•. •. .r :

, '.' _c) en&rajaroint~rcâmbioe~tre profes-
sores e peSquisa'dores de instituições de'en
sino superiôr,d()~ dois países e auxiliá~los na
sua pesquisa;';/ ..•...•.. '. ..... ...!

d) ~~~i~ar,qua~dopossí,!el,~epr~sên
tantes·de.uTlladasPa:rtes·para·pa~lclparern

co~gresso~,iC()nferên6iase outras .reuniões
: nO"campo educacional promovidas pela ou-

, ;, tra'Parte~ ,. ..•.. .'. . i
, .e)"~rlcorajar!o intercâmbio de estÜdan

tas'em cursosdegraduação~.e pós-graduação
e examinarlà·possibilidade de concessão de
bolsas;d~~~ud~,~~seadasem consensb mú-
tuoe deacofdo'."c0rn'as leis 'e regulamentos
válidos emà~boso's países. .• ...i"!'

f) encorâJ~ro intercâmbio deirlform~ção,
experiência e especialistas em todôs oS níveis
de educação. '-!

. '. •......... '1

. . .' •. AB~IGO 4. .•... .1,
Cada urna das. Partes de'!erá encorajar.a criação

de i~stituiçõesculturais!do outrópafs no seu terr~ório,
de acordo com sua legislação inter~a.·· ii'

ARTIGO 5
,', ,., ' cI

As' Partes deverãc{àstimular;a cooperação di
retae'ntre assuas6r'ga~izaçõesnacionais de !rádio
e' tele"isao, assim comosuasagêl'lciasde' imprensa,
visandoaointercâmbiodenotfciJs ê programas de
rádio ê de televiSão}.' !

.'lI( ,', ".. ,; .'.',

'.~} '." ''''':~,J:.' .. ' _~~ !.' ..~ ":>',:;.. ~(";~:,,:~::
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ARTIGO 1;

Paradesen~oIVJr,ácobperaçãb na área da cul-
'. . ,<li Ir_,,> ..• ,

tura, as Partes deverao encorajar: i' •

_ ~i'L( ,I·; . ;;' ;

i 'a)i~iciativasvisandoa mganização de
eXibições e'ije!outros e~entoscultu'flisea
apresent~ção de tra'ÍJalhos de arte e ar;tefatos
e da'fiiriles,atiavés das instituições cOmpeten-
tesdêICada'pat~; '. .~,;

;b)aapresentação de trabalhosdé litem
tura do0Lrtro'país; incluindo traduções. inter
câmbio de 'livros ·e: pUbliCações, assim como
outros ri1aterikiscultu~ais; .
.". ,rcfa participação dos seusrepresentantes
emCorlferên~ias.iflfernàcionais;competições,
festivais ê reuniões de 'assuntos culturaisor
ganitadas p~lâ outra Parte; ". '.

..•. 1d)0.deseny()IYi~ànto de contatos entre
assobiaçõesdea:i"tistaseescritores de ambOs
ospafseseointe~ãmbiodepe~itosem várias
áreasculturilisle.emEducação Artística,as8im
oomo'0 ifltércâmBiode escrito'res, .conferen
cistaseârti~tasijndividuais;

e)()fntercâmbiódegruposteatrais, mú
sicais,' de dança;âr;tísticos e folclóricos, ou de
artistasihdivlduais;! •

I:

, ' '" " ;,:j"".;~~,;:., :"J

4. No que se refere à cooperação educacional,o
f;\cordopretende eDcOrajar;,acooperaçãoentreinsti
tUiçóesdéensino.superior,"dos dois países, i~éer:'tivar

"O'i~tercâmbio de'proteSsOrese pesquisadores,ifbêrri
como. facifita~ oensj~o da I(ngua, dahistória&li litera~
tu~~teda culturadeia~boSiospaíses..•..• J .
'i,' 5. Com vistas ao:êncáminhamento do ~cordoà

, "" : " , .. " :::,\ - ':' ~f ' .• 1~" .' "~,:, , ,":, ,_ ,;'.''''', ,:;r,< ,'. '''', :1", ' '!!--::' , , ' '.J;~:,,' .;t, "

ap~~iação:dor Pode~\Legislatixo, .elevo àalta;~orlside-

rado de VossatExcelê~ciaoanexo projeto de Mensa
gemao Congresso Nâcional, JuntamEmte com Mpias
autênticas do~cordo. " .. ..... .' .

:'Respeit6~mente..
,'" ,; " .. ,-.! I)r> <~:':"', " ..".... :,:':'_' "~o

;~C0RD.O [)EC00PER~Ç~O,CUL~UR~L
:ilEEDUCACIONAL ENTRE0GOVERNO
D~f;lEPÚÉ3UC~i=EDER~TIV~DÓ[8R~SIL
E <bGO~ERN01D~ REPUB~ICA HEL~NICA

OG?xJ~~da~'R~hública .F~~~ativa dÓ Bràsil e
O Govemoâà:RepúblicaHe,lênica (dó"ravânte referidos

!'"J.""'. "". t.· .......' ~'
como I:! ásPártes7)" '. .....:~. ..... . :;;~ < .'

GUiado~pélodesejo de desenvolVere fortalecer
oslaçOsde amiz~deexistent'esellir,~ os dois países,

Desejandd promovêr,suacoOpe"iação nos campos
da cultura'eedlJ~çãô;Passiíncol11o~máreasafins,

.DecIdem i~o~clui~topréseflte~éOrdo e concor-
dam rio.. se.guin.:t.e:!;:! ~ '/'\ ,:~ I ,i, , .

, '", ", :~ .' ' : :~ :! d': " +1
. I .

'il1 . I I! ,I ! ,I, j il
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ARTIGO 6

As Partes deverão incentivar o desenvolvimento
da cooperação no campo do esporte e daeducação
física, bem como contatos entre associações de es
porte de ambos os países.

Os detalhes dessa cooperação serão negocia
dos pelas autoridades competentes dosrespectivos
países.

ARTIGO 7

As Partes deverão estimular a cooperação direta
entre suas organizações e instituições para a juventude
em atividades culturais e sociais. As Partes trocarão
informação e experiências relevantes em todo campo
relacionado à juventude e que vise ao fortalecimento
das relações juvenis.

ARTIGOS

O presente Acordo não exclui a possibilidade
de se estabelecer outras formas de cooperação bi
lateral em áreas afins ou correspondentes aos seus
objetivos.

ARTIGO 9

Para a. implementação deste Acordo, as Partes
deverão elaborar programas de cooperação, os quais
serão válidos para perfodos específicos e deverão incluir
formas concretas de cooperação, eventos e permutas,
bem como as condições organizacionE:J.ise financeiras
para sua execução.

Os programas de cooperação mencionados aci
ma deverão ser examinados e aprovados por comitês
comuns, convocadosPélas Partes quandonecessário,
alternadamente no Brasil e na Grécia.

ARTIGO 10

Qualquercontrovi3rsia quanto á interpretação e
implementação desfeacordodeveráser resolvida por
meio d.e consultas e'nt~e i'ls Partes.

.ARTIGO 11

O presente Acordo deverá entrar em vigor no
prazo de trintadias a contar da data na qual as Partes
notificarem-Sê mutuamente, por meio dos canais diplo·
máticos, sobre a conch..lsão de todas as formalidades
internas legais necessárias.

O presente Acordo deverápermanecer em vigor
por um período de te.tnpo indeterminado. Ele poderá
ser denunciado após notificação prévia submetida por
qualquer um~das ~~l'tes por meio dos canais diplo"
máticos., ••.•..••••• ••. ,.. i . • •'.• i

Em Cfl~oded~n9incia deste Acordo, ,este deverá
findar-se s.eisrneses E:J.pÓS a datadacomunicação.

ARTIGO 12

A dehúncia deste Acordo não deverá afetar ne
nhum programa já empreendido a não ser que as Par
tes decidam de maneira diferente.

Feito em Atenas, em 27 de março de 2003, em
dois exemplares originais, nas línguas portuguesa,
grega e inglesa, sendo todos os textos igualmente
autênticos. Em caso de divergência de interpretação
o texto em inglês deverá prevalecer.

PROJETO DE LEI N!~ 20, DE 2003
(Do Sr. Roberto Gouveia),

Estabelece o Código Nacional de Direi,
tos dos Usuários das Ações e dos Serviços
de Saúde e dá outras. providências.

Despacho: Às Comissões de Defesa
do Consumidor; Seguridade Social e Famí
lia e Constituição e Justiça e de Cidadania
(Art. 54 RICO) -Art. 24, 11

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q A prestação das ações e dos serviços de

saúde aos usuários de qualquer natureza ou condição,
em todo o território nacional, será universal e igualitá
ria, nos termos da Lei 8.080 de 1990.

Art. 2Q São direitos cJosusuários das ações e dos
serviços de saúde, públicos e, privados, em todo o país:

I - ter atendimento digno, atencioso e respeito-
so;

11- ter atendimento integral, livre de qualquer dis-
criminação, restrição ou negação em função de:

a) idade;
b) raça;
c) gênero;
d) orientação sexual;
e) característirpas genéticas;
f) condições $ociàisou econômicas;
g) convicções iculturais, políticas ou religiosas; e
h) estado de $aú?eoucondição de portador de

patologia, deficiênclia~u lesão preexistentEt;
111- ser identifjcél.~oe tratado, nas relaÇões inter

pessoais, por seu ~otnê' ou sobrenome e não:



, 7:~,.,,';::-:"'>'~:' ~ '~

,"-':~ :'> :<~;í{>t~:\{~ :':

a eventualid~de d~tornar-'se incapazdeexerc~rlsua
autonomia; . ~!) ... ,:,: ',.',i!1

X;" não sersutlmetido a exame compulsório,
~em1setêonneci~entô1econsentirtlel1to,para .aces
so'a setyiços de Sâúde!texa~es "prê-aêf~issi~ryaisou
periódicos em locais de··tral:)alho,1estabeleclme~tos

prisionaisoude el1sil1o,públicos ou J>~i~~dos,dequal-
quernatureza; ,l" ", . .. .'! H. ' .. '.

XI- ter acesso,aqualquer rl'l0mel1to, a seu Profl
tuário médico e, aos dados nele registrados, ou autori-

zar!alguén'l a acessá-los; ...;, .". .. .' .......
XU-;ter, lib~r:dade deprocu~~segunda oplfllao

ouparecet;de outro profissional ou serviço sobr~seu

estado de saúde9u sob~.e prdbediTe~t~s~ecorr~l1da
dos, em qualqueljfasedo tratarl'lel1to;;:1 I

, , !!l':, ,,", '... '," ; I~/:,,',,:.' 'f':" ", i ;,:-

XIII -recebe~ as receltas:i:'~i ." t ~

a} com o nomeg~nérico das substâncias pres-
Critas; '. ..... ..' i ·F ..... . .

b) datilograradas; i~'pressasou eTcaligrafia
legfvel' "':'t.. " '. ...•.

e) sem autilizaçã() de códig()sou abte\fiatufas;
d) com.o no~e do pr,ofissio~ale seu ~Ú!m~rÔde

registrono:orgão,âe. controle e Iregulamentaçao'da
profissão;e' . .' ..•.•

e) com assinatura do profissional; 1 ..

XIV~ conheceràprocedênda(do sangue ie dos
hemoderivados e poderVerificarJ!antes de recebê-los,
os carimbos que atestaram a orig~m; sorologiasefe-

. , ",', " i[ 4 ',: ~',:

tuadase prazo de validade; ......, '.... . .
XV -ter anotado emseuriprontuário: .de,modo

legfvel eatualizado: '., ,"'1, ·.·.[.1. ," . . .
a)dados deanamrtese'n'l0tiVo deinterl1ação,

exame físico, psicológico! evoluÇão clrnica, prescrição
. '__, : '.'" _ ' 'I ",i: • , '" • '. ,,:,", I ',' .'
terapêutica, proced'rnel)toS:iclrurglcos,e. anesteslcos,
odontologicos, 'resulti~dós de' exames c0tnPleme!"'tares
labôratoriais era~iológicos;1.' li,

b)todas as medicações prescritascom'às'dosa-
gens utilizadas; e . .,.... ...'j '.'

e) registrodaqual1tidade de sangue recebida e
dados que permitam identificar,sua origem, sorologias
efetuadas e prazo de validade; ! ")'.

XVI- ter assegurado, dürante as.consultas, in
ternações, procedirnerit()si diag~'6sticos, prexepti",os,
cirúrgicos e terapêuticos e na'satisfação de suas 'ne
cessidades fisiológicas:

a) aintegridadefrsica;
b) a privacidade física;
e)a individualidade;
d) o respeito aos seus valores éticosecultu-

Abril de 2004

a) po~, ~úl'!'eros;
b) porrcódigos; .. '
e) de'fnodo genérico, desrespeitoso, ouprecon-

ceituoso' .";::: .....
I~i ~ pbde~ idehtiiica~,aspessoas.~espo~Sá~eis

dk~ta~i~diretamentePor:sua assi~tê~cia, atravéS1de
. crachás visrveis'ã legíVeis,'queoonte':lham: .

a)n6mé;~~'!,!: ':r!
: ... ,,' c,,,::ijI, : ,\ I'~; .. , _-~ •

b) função ou cargo; e
e)n6~eda instituição;, .' ',. '.
v4terr~guafdado,no âmbito da equipeJrde

.saúde!; ou n6 taso d~lprontuárioeletrônico, ~oâ l1lbito
das eqLipes desàúd~, ó"'sigilo ea con!ide~cialidadede
todasá~ inf0f'naçõespessoais'f!lesm~apósa rTlOrte,
salvoquan~d~ouv~~expr.essa auto~iiação do usuário
ou~m caSa de irrtp6siçãolegal,c0'!l0.nos casos de .

:""" ,:""" -': '< 'J'" ':'::' , , '" ,I,!:' ..1
risco,ãsaúd~pública;. . . ..r ....

VI'''';'receberinfofrtlações claras, objeti~as, ~~s

peitos~s e c.()~p~:êe~sí~ijis~adaPt~da~ à sua d~ndição
cultural sobre'seu estado de saudee, quando for o

r .' ': ;, ,,:,:~~ :.p ,:- ,
casó,"sobre:": .

a} hipóteses diagnósticas;
, b}diagnósticosrealizados;

e}examessoliciiados; . . "
d}objeiivosdos procedirtlentos diagl)ósticos, ci-

rúrgicos, pr.evJntiyos.oJ terapêuticos; .' . . .
'. .....•. e.. }. r.i5Co~.· .. be.h.~..ef.feios. e i.n..con.venientes das medi-

". 'i' "'*'" . .' " i"," •... , ...

das diag~ósticase terapêutieas propos~as;

f} dUração prevista dotratartlel,'ltoproposto;
g}nc>'casod~'procedirrlelltos diagrósticos e te-

i rapêutiéôs;iDvasivos':ou cirúrgicos, a. neéessidade ou
não dean~~tesi~:lieseutipOJ~duração; partes do .cor
Po afetadas'pelo~' p~ocêdi~~ntos, illst~upier,tt~~ a ~er
utilizado, ••.efeitos.colaterai~'i riSCOS oucopsequenclas
indesejávêis,:dlJração prevista dos procedimentos e
temp()dJI~ecupêração;'!', ,.... ... "

':" h)ftryalidade, dos rnaterJais coletadospara exa-
mes; ':' ,' .... '.••.... ,i', ..... "

i} alternátivas.diagnóSticas e terapêuticas exis-
tentes, nosêrVi~de atendimentoou.em outros ser-
viÇos; .., .......• , '. .... . .. ,.'
. " j} e~olução}prová"eldo. p~oble':"a de saúde;

v,utc09s~~Ji~.ou fe?USfU, de for~a Ii~re, ~o
Ilmtáriaeesclarecida, aposadequada, mforrnaçao,
quaisquer'procedimentos diagnósticos; prev§"ntivos
ou terapêuticos;. '. ..' '..

VIII- revogar o'consentimento dadoante~orJTlen
te, a qllalqule~,'instante, po~decisão livre e escla~ecida,
sernquelhe sejam imputadas sanções morais,'admi-
nistrativas ou legais; ". ,... .',

IX,,- indicar urtlrepresentante, de sua livre es
colha, aquem confiará a tomada de decisões, para

I I .. li! I'i I I I ii
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XVII - ser acompanhado, sempre que assim o
desejar, nas consultas, exames e internações, por
pessoa de sua livre escolha;

XVIII- ser acompanhada, se assim o desejar,
por pessoa de sua livre escolha, no momento do
parto e no pós·parto;

XIX - ter garantida a acessibilidade aos servi
ços, com o fim das barreiras arquitetônicas e de co·
municabilidade, oferecendo condições de atendimento
adequadas aos portadores de deficiências ou neces
sidades especiais;

XX - receber do profissional adequado, auxílio
imediato e oportuno para a melhoria do conforto e
bem-estar;

XXI- ter um local digno, respeitoso e adequado
para o atendimento;

XXII- receber ou recusarassistência moral, psi
cológica, social ou religiosa;

XXIII- ser prévia e expressamente inforrnado
quando o tratamento proposto for experimental ou fiz~r

Pélrte de pesquisa, consentindo a participar de fprrna
livre e esclarecida;

XXIV - ter informações relativas às ações de
vigilância sanitária e epidemiológica, i bemeofTlo ;30
i:Jre fatores de risco que afetem a saúde ros !ocaisqe
moradia e trabalho;

XXV- ter acesso a anestesia em toda$a~situ

ações em que esta for indicada, bem como a medi··
caçôes e procedimentos que possam aliviar adore
o sofrimento;

XXVI- recusar tralamentos dolorosos ou extra
ordinários para tentar prolongar a vida; e

XXVII - optar pelo local de mor~e.

§1f! A criança, ao ser internada, terá em seu
prontuário a relação das pessoas que pClqerã() acam
panhá-Iq integralmente durante o períodp dê inter·'
nação_:

§ 2& - A atenção aos problemas de saúde men
tal. reqlizar-se-á basicamente no âmbito comunitário,
m~diq~te práticas interSetoriais, assistência d9miciliar
eqmbuléltorial, sendo élinternação utilizada/(omo úl
timo reçurso terapêuticç, em ambienteOm~nos feS 

tritivo:ppssível, objetiva~Clo a mais breverecu~eração

do paciente. ..•• ......•.•... . .•.. •••.. .. ..
Art 3Q É vedadoaçs serviços PGbliposd$ saúde

e às entidades públicas e privadas conveniadas ou
contratadas pelo Poder Rúblico:

1••-"- r~alizar, proced~r ou permitir ~!Jalqu~r forma
de discriminação ent.rei<>s usuários Clo$ seri,liços de
saúde;

'I~. prestar servi?Qs ou ações de$élqde. dis··
criminfltórios, em termos de acesso ou qY'rtlidade
dos procedimentos,. entre usuários dÇ> SQ$e be-

neficiários de planos, seguros, contratos ou con
vênios privados de saúde, próprios ou por eles in
termediados; e

111- manter acessos diferenciados para os usuários
do Sistema Único de Saúde e quaisquer outros usuários,
em face de necessidades de atenção semelhantes.

§ 1Q -O disposto no inciso 111 deste artigo com·
preende também as portas de entrada e saída, salas
de estar, guichês, locais de agendamento, retirada de
exames e locais de espera.

Art. 4Q OS serviços públicos de saúde e as en·
tidades privadas, conveniadas ou contratadas pelo
Poder Público, têm que garantir a todos os pacientes
e usuários:

I - a igualdade de acesso, em idênticas con
dições, a todo e qualquer procedimento para a as
sistência à saúde, médico ou não, inclusive admi
nistrativo, que se faça necessário e seja oferecido
pela instituição; e

11. - o atendimento equânime em relação à
qualidade dos procedimentos referidos. no inciso
anterior.

Parágrafo único. O direito à igualdade de aces
so a todos os serviços, exames, procedimentos e à
sua qualidade, nos termos desta lei, é extensivo a
autarquias, institutos, fundações, hospitais universi
táriose demais entidades públicas ou privadas, que
recebam,a qualquer título, recursos do Sistema Úni
co de Saúde.

Art 5Q As pessoas jurídicas de direito público e
a,s de direito privado participantes ou não doSUS são
responsáVeis,objetivarnente, pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem ao indivíduo ou
à coletividade.

Art.6Q O descumprimento dodispo.sto nesta lei
implicará sanções administralivas,civis.e penais.

ArL 7Q Consideram-sé infratores desta lei as
pessoas físicas ou juríqicasque direta ou indireta
mente tenham concorrido para o cometimento da
infração.

Árt. 8Q O descumprimento da presente lei será
considerado falta grave, ficatldo o servidor públi
co que cometer a infra'ção sujeito a penalidade e
processo administrativ?,previsto na legislação vi·
gent$, sem prejuízo daspemais sanções civis e
criminais cabíveis.

Art. 9-º- Qualquer pessoa é parte legítima para
comunicar os casos déd~scumprimentodesta lei
aos Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional de
Saúde.

Art.10lEsta
pu~licÇ\ção.
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d"Nai;o~~rd~f~i~~~j:~~~vl~~:~:bdl:cÂ~~e;:d~~~ (Do, p~~~{ Exec,
uti1r)', ....

,'" .'~'. '·"'i' " .' .' " .. ,........•..~ " MENSAGEMN!!11812004
, Sel"Viços de,Saúde,'abrangendoosseto~espúblico , .,..' .. '

e'pHvádo, erntodo'o territóriO nacioryaL; '... AVISO Ng24212004~supiR/C.ClVlli
"i: Partindô; dos princípios;;:dâs diretrizes e bases '.''" "'" .··'I'·i .,

da€onstituiçãode1988,.e~a,Lei' 80âOde 1'9,90, que , ..' .Instituiro···Prôgra,md) Na~i~n~1 "de
'p~~ê~ oacesso~~ix~rsal eigualitár,ioà~úde,este Apolo ao Transp()rtedo Escolar~F!NA-
Pr.oj:t~,' te";lpo~?bJ~t~~.gaI'aRt!~iate~di~entodigno, TE e o PrograrnadeApoio àosSistemas
~uanrrne!trespeítos()edequahdade:.' .', ' de Ensino para Atendimento à Educação

'.,. '(jrecÓnheciMe~to~ós dkeitos~dadig'nidadedo .de Jo"ens e Adultos, dispõe sobreore-
pacierrt'~ já átima~reàlidadenoEstado de são Paulo, passe der,eéursos financeiros do i Pro-
desdê"~~~ção;'da"b~i10~24~,de 1999, que se origi- i grama Brasil Alfabetizado, 'altera ó art..
noU deprojeto deleiderninlÍaautoria." ' 49 da Lein~9:424, de'24'de dezeni~ro
'.. Para·elaboração·.desta·propOsitura'valemo-nos de 1996;e.d,á.• outraspl'tlyidências.Pen-
do. resuliadode~rnestudoIe~lizado peld Fó'rumfde dente·de·.parecerdaComlssãoOMistà do
Pat§Iogiasdo Est8aod~~ãô':Paúlo,quecongregaen- ,Congres~oNacionat<'>'< ....•..•
tidades de~sUáriosp~rtadoresde'problemasc~ôniCos • Despàcho: Publique-se. Subrn\etaTseaO
desaúde,alérTliij~aSJes~~ria'detácnicos da :Secre- Plenário:".' .'<, i.'.' ':'iíi;:"!';
taria .deEstéldoildâ ..Saúdede.$ão' paulo, 'do Procon, ..''.' ApreCiação:Propósiçáo.Sujeita.à·Apre-
IdÉlc, MinistérioiPÚ~lico,<Pastorais daSaúde, CNBB ciação dôPlenário;r .. ' 'i r :'

0~~~~~j2~:~:t~~~II~:~~d:s~:~~fckÚ~~~ N~~O Presidenteda·~J~ci~lica;. ~o ~soda atrib~ição
cl~l~e:[)i~~~q,S~~i!~~!().,':".i:l;'· .•.•.• I . . • que lhe confere 'o art: 62 da,Constituição, ad~ta 'a se-

,I Oesseesforço;quedemandou 'Ionga pesqUl- guinte~edidâ Prov./sória,.comiorçade lei:,: I .!
S8 'dâliteraiurâ'~acionâl,êi'~ternacionfêl, resultou Art 15l Fica:iristitUídoolProgral118 Nàdonalde

i ".11I,.""11 ,"" "';l"!,"'. " ". (o.poioi"aoTranspÔrtedo.Escola~,..;,;PNATE,noâmbi-
aba~~I~I~lal, pél~él~lab()~aça()deste P~oJ~tC? delel, ".' .•...... ' ". t <"L. 'A

quevisaIurnc()njunto ?edireit?s básicos que apon- ' to. do ~Ministé~ioda: Educ;ação,a .. se~i:execut8do pelo

ta~p~~~.a:~ga~~p~i~d~~c,~~soas~~;~.iços de sflú~ef~~d~~~~~ba~~:ti~;~:Bf~~~~~r~On~:o~~~:~~~
humanlz~dos'edequah~a~e,e segueéltendencla '. ·.·"'.!II,' """' .. J i. ;

ma~dialderecOnheéimento'da .autodeterminação aos alunos do ensil1ofu~dal1lentalpúblico,re~identes
dasrpessoas,ampliand()ô campo.para1oexerdcio 'emáreà rural, po~~eiotte'~~istênciafinar\ceira;:em
da iãi.ít'ôllomia;'Séguê ()spreê~itos daOeclaraçãocaráter súplementar.a?~~stados,~oDistrffo:Féderal
Üniveits~tdo~':[)ifeito~HUmàry§s;'ao co~sidérarque ,e ao~ Munic~p~o~, ,Óbse~~adasas disposiç~~s~~ta
a.~i~ai.:.~i.rn~is:d.ÔqlJe:.~ryt.'.!~im .. ples.fato!desôbrevi- . Medlda,Provlsona> "',i' I" '.' .....,:'."!. d.

'vê'Ociafíslca;:étambénífvidã1com dignidade, ~ida L. §1~ b montantedbsrecursbs finâncei;b~,~Jrá
do&lvalôr!'étiêê{':illl:',i' ...'::'!!! ~.. .....!. .:1:'. . .,' ,:! '. .i repassado em 'pa~celase~icalêUladoicomj ~'as:e"Ílo
':.'Ir:Noc"ongr~~'"Na6i~rtâl,:~ssa discü~o foiini- ~lírnero de'alunos~doen~i~of~ndament'âl:'pÓblico

ciaaa1nale"gislatura'passa(ja pelos deputados.Prol. residentes .'emár~a ru~áli!que,iutmzérnl!:tra~sporte
Luizintlo;Eduardoj?rgee{\ntonio Palocci com aapre- escohir oferecido .pelhs~ntes:! referidosho cap'ut
se~taçãodoprojetode leirlJl.i"l]2199; também'baseado deste artigo. .' ... ' )f:':' >'i .' .

em noSsElil~iêstadual"!~!~("i:t. . . ' ' §2~O ConselhoDelibe~~t1Jod()FNDE divulga-
' •.• f Desde o início de sua gestão, oExmo. Sr. Ministrará, a cadaexercíciofi~~~c,ei~o;: ar~o~rra de Cálc~lo, o

'dáSaúde,'Hurribettoqostà;demostrando suá sensibi~ valor a ser repassadoélosiEstados~ii'aoDistritoFe-
·Iidade.pafClcomot~rna,.emváriospronunciamentos à d.era... ' e a.os..'.Mu.nicíp.i.os;... a. p.'e... '~.. ·.od.ici,.d.·..a.. de.·'..d.. o.sre...·.p.asses,imprensa"eao't<>llselho Nacionéll deSaúde,ai1líriciou .' . I' . ,

à i~'.t..~..ryça..~.'.·,..o, d..,e.·.,..c.r."'.a ~.,.I'.)j..m.".'.. '. ',C.,ó..d.i9,·..o'd',.e '.0..,ire.."'ito.s. dos USeU'ár.,iO.s.. bem assim as orientações e instruções necessáriasdoSlstemaUmcdde'Saúde.,i., '.', à execução'doPNATEjo~servâdoo:rriontantede
:'i'[)adoo~m~durecirJ1entoaicançado pelo movi- .recursos disponí~eis paraest~ fil'l1co~§iante datei

mentosocial,:pai'larriéntoe'lle>tecutiVo, estamos'.con- Orçamentária Anóal, e einsuasàltemçõe~.apirova-
vericido~'deqüejá,ireunimosas~onCtições para dotàr dapara o Fundo. , .... ' •...... .,
d ~,b,~p.':.a.,.•....í~~...,..~~te...• ·.i.T""Po.'.'.i".tt,:'élrl,....,tel.in",..,st.ru.".·.',m.. en,... t,o le.ga!. §3~Os!recursosfírianceiros à seremrepas-

!i'Sala'dasSessões!h8,feverelro.de2003. _ Ro,;, " '.'" 11 ' •. , .".', ,
. •.. ",,.." .', '11. ,,", . . sadosaos Estados, ao:,Distrito:Federale;aosMu-

bertoGouveia;' DepUtadol7êderàl.PT/SP. nicrpios de que trata0 §111. desteartigoiserão cal-

. I ! 1'1'" , I li
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culados com base nos dados oficiais do Censo Es
colar, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP,
relativo ao ano imediatamente anterior ao do aten
dimento.

§ 4Q A assistência financeira de que trata este
artigo tem caráter suplementar, conforme o disposto
no inciso VII do art. 208 da Constituição, e destina-se,
exclusivamente, ao transporte escolar do aluno.

§ 5Q OS Municípios poderão proceder ao atendi
mento do transporte escolar dos alunos matriculados
nos estabelecimentos estaduais de ensino; localizados
nas suas respectivas áreas de circunscrição, desde
que assim acordem os entes" sendo, nesse caso, au
torizado o repasse direto do FNDE ao Município da
correspondente parcela de recursos. calculados na
forma do § 3º- deste artigo.

Art 2Q Fica instituído o Programa de Apoio aos
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de
Jovens e Adultos, no âmbito do Ministério da Educação,
a ser executado pelo FNDE, com o objetivo de ampliar
a oferta de vagas na educação fundamental pública de
jovens e adultos. em cursos presenciais com avaliação
no processo, por meio de a.ssistência financeira, ,em
caráter suplementar aos sistemasde ensino estaduais,
municipais e do Distrito FederaL

§ 1Q O montante dos recursos financeiros será
repassado em parcelas mensais, à razão de um
duodécimo do valor previsto para o exercício e
calculado com base no número de matrículas na
mOclalidade de ensino a que se refere o caputdes
te artigo, exceto para o exercício de 2004, cujo re
paSse será objeto de regulamentação do Conselho
Deliberativo do FNDE.

§ 2Q O Conselho Deliberativo do FNDE divul
gará, a cada exercício financeiro, a forma decálculo,
o valor a ser repassado aos sistemas de ensinpes
tad~ais, municipais e do Distrito Federal, bem assim
as prientaçõese instruções necessárias à execução
dq,Programa de Apoio aos Sistemas de Ensinoipara
AtEll1dimento. à Educação de JovenseAdultos, ob~er
vadoomontante de recursosclispol1íveis para este
fim; constante da Lei Orçamentl3.ria Anual e, em suas
alterações aprovada para0 FUndo.

,§ 3QOs recursos financeiros a serem repassados
ao? Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de
qlJe itrata. o § 1Q deste artigo, serão calculados com
bf.;l.~e; nos, dados oficiais do .Ce9~0 Escplar, •• realizado
Péloi,INEp, relativo ao ano imedip.tamente .anteriorao
do~tendimento. , '. ',., .,;

,! i,Art 3Q A transferência de. recursos financeiros,
:-: 'li!::",.;, " - ,,' • - ,,;::: :<! I ---

0Bjl3~,jvandoa,execução .desceri~rflliZada do.·PNATE e
dgiRrogramade Apóioaos&is~ernasde Ensinp para

Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, será
efetivada, automaticamente, pelo FNDE, sem neces
sidade de convênio, acordo, contato, ajuste ou instru
mento congênere, mediante depósito em conta-cor
rente especifica.

§ 1Q OS recursos financeiros de que trata o ca
Put deste·artigo deverão ser incluídos nos orçamen
tos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
beneficiados.

§ 2Q OS saldos dos recursos financeiros re
cebidos à conta dos Programas a que se refere o
caput, existentes em 31 de dezembro, deverão ser
reprogramados para o exercício subseqüente, com
estrita observância ao objeto de sua transferência,
nos termos de regulamentação do Conselho Deli
'berativo doFNDE.

§ 3º A parcela dos saldos, incorporados na forma
do § 2Q deste artigo, que exceder a trinta por cento do
valor previsto paraos repasses à conta do PNATE, no
exercício no qual se der a incorporação, será deduzi
da daquele valor, nos termos de ,regulamentação do
Conselho Deliberativo do FNDE.

§ 4Q OS saldos dos recursos financeiros apu
rados à conta do Programa de Apoio a Estados
e Municípios para Educação Fundamental de Jo
vens. e Adultos, .instituído pela Medida Provisória
nQ 2.178-36, de24 de agosto de 2001, deverão ser
incorporados, no exercício de 2004, aO Programa
de Apoio aos Sistemas de·Ensinopara Atendimen
to à Educação deJovense Adultos, nos termos de
regulamentação a ser expedida pelo Conselho De
liberativo do FNDE.

ArtAQO acompanhamento e ocontrble social
sobre a transferência e. a aplicação. do~ recursos
repa.ssados àcontado pNATEe do Programa de
Apoio aos Sistemas, de Ensino para Aterdimento
à Educação de Jovens e Adultos serãorxercidos
junto aos respectivos Governos, gos E~~ados, do
Distrito Federaledo$ Município~,pelosqonselhos
previstos 1)0 art. 49, § 1Q, da Lei nQ 9.424, de 24 de
dezembro de 1996,

§1Q Fica vedado ao FNDE proceder ao repasse
dos retursosdosprogramas a que' se refere o caput
deste arti~o ao~~~tados, ao Distrito Federal e aos
MunicfpiO$, na f9nnaestabelecida pelo seu ponselho
Deliber?-tiyo, c()T~nicfando o fato aO Poder Legislativo
respectivo,i.quandoesses entes:

I jutil,zar~mÇjSJ~cU~fOs em de,sacordoc9m as nor
masestab$lecida~iJ?8raeJ(ecução dos Prograrnas; ou

11--; p.pre9~ntfre~naprestação d~ comªs em de
sacorc:tQcqm a.fo~twa!~ prazo est(;lp~l~qid()Fi
'!~4Q ([)s· Est~~()~"opi$trito F~der~1 e, pp Municí
piosgaran~irãb al~fr~~e§itrutura nec~ssár'fl'à execu-
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ção plena das competências dos Conselhos a que se
refereo'caput de~teartigo.

'. :' §S20S Conselhos a que se re~ére o caput deste
ártigodeverão ab0rTlpa~har,aexeCuçãodo.

i" PNÁ1JE e do Prog!Bl11ade ~poioaos Sistemas de
Ensi~o p\~ia ~tendimento:àEddcação de JOVens e

.. ,i~du~bs! pooer1'(jd~ pa~a tallto, requisita~;d~Poder
EXecutivo dos Estados, dO,Distrito Federal ã'dôs

:MJ'nicípios os dados, informações edoéumentos
:!J :':'-: ' , -,' '!~·'O ':~~V' '. _.. '1 "!: '~_

relaci09ados à utm~açãodos ~~u~sos tra~sfer~dos.
" ·Art 520sEstados~oDistritoFederal::eos Muni
cípio~!!ap~esentarão prestaçã6:decontas do,total dos
recu~os.Í'ecebidós·àContado.PN~"'Eedo.Progr~una
de 'f'poio~os Siste~asdeE~si~a,pa~a~te~âi,!,e~to
à Educaçao deJov.ens'e~dultos,l1a'fo~l11a.e prazo
a serel11definidos:'erilre'gulaTentação dd:Conselho
Deliberâtivo 'doFNDÊ~ ..•.. . ,),.... ,'. ,"

'§ii12If~p~estaç~o/de contas dos Progral11asa
que s~' rei~re Ócaput .deste artigo será, apre'se~tada
ao resPed1iyo'Consel~o'l1o P~8z0 estabelecido pelo
ConselhoD~liberativodoF~.D'E. ".' .... '

.... § 220sGoriselhos a que se refere o art. 4ll desta
. , -I ' "'. , " o,, ': .. " "," -~"'" ' •• ':' , _ ':.' i- : I:' ~0: ' , "1,'" :

MedidaP~o"isóriaanalisarão a prestação de contas e
snêaminharão a:b FNDE demonstrativo sintético anual

I ':Hí H· _.!il'I';. :-", .,:, o,' :,',. I.:~". ,,+ :;.<",!,,::~,- '.-:i: ' _"

da.execuçaoflslco-flnancel~dosrecur50s.repassados
à co~t~ do~:~~ograT~s!,~o~par.eq~.~ é?~clu'sivo acerca
da aphcaçaodos recursositral'lsfendos; " .,/

'§3~0 respo6sá~êl pelâprestaçáodecorltas, que
inserir ou fiz~r inseri~!êiocumentos oudeclaraÇão falsa

1':; ~,_i!~" ".i'·il,'.>'li~I"'I'::, !j:,,,'i,_~",i:',;, ".",;!,~,~lt:-,.ff':'4' .-:,!'," ,,-:1-., •

oudl~~~~:qa; ~uel(f,~~ef,la.> ~~~i l~sc~~a,c~T.~~lrn de
altera~a ~erdade sobre o fato,'ll~espondera CIVil, penal
e adminiStrativamente.. •• , ,... ,"

~:', ,i" ',:" 1'1" , , 'I" I'; '" :_ " ':' , . ,:I' ~ ;, ." ," .' l! . ~ ,! : ' , ':',': '~", ."

§ 4llpsdocU~en~osque instruem a prestação de
contas, juht~mente:i'~ôm os comprov~ntes de pagamen-

',; : '~i: 0.; :t~:i ',"'0 'I":' ;~'I',J:l ., ::." i"::j- ~'~" .. :·'~'I ~,rfo; " ,i';,' "

tos efetuaétoscom os recursos financeiros transfendos
nafo&nádestã M~did~Pro~is6ria~sêrão'rnantiêlos pelos
Estad6s,pelo ºistritóiFed'~ral:e pêlos Municípios em
seusarquiyos pelo p~8zode cinco anos, acontar da
data daap~oyação da prestação decantas doFNDE
pelo "fribun~f~eContas~aUnião. ,. ",

...... ' §' 5~ Os Estados,:o Distrito Federal e osMunicí
pios deverãódisponibiliza~:a;documentação réferida

,i" ": I,;, 'I, "0 "-",' o,, " ", ••,.jl-,'",! '.1'_ ',~, " ',_

no §' 4,llfao TribunaJide Contas da União; aoil7NDE,
aos Órgãos d6Sistàma de eontrole Interno do Poder

'i .L,: _, " "~O ", .,Ii:i: i' '.,< ',," 'Ik ': ~

ExecutiVO.Federal e: aos Gonselhos previstos no art.
4ll desta~Medida p'rovisória,:sempre'q~esolicitado,

Art':~ Atra~sfe~ência dos1recúrsosconsigna
dos nOiorçarnent'odâ 0nião,alcargo do Ministério
da EducB:ção,.paf8·exe~uçãodoiPrograma Brasil
Alfabetizado, qua~do destinados aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municfpios, observará as dis-

."" '. '. 'r' , . " .
posições desta Medida Provisória. i
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§12 Omonta~te dos 'recursos financeiros será
repassado er1lparc~las e calculado corn base no nÚ
mero'de alfabetizandos'ealfabetizadores, confórme

, ,,', '" , , ' . ..:, ';'; , , - :,~,:..' ~ "'}'"'

disposto em regulamentação...'~. ;,:)Itf~l!. • .

§ 2Sl .0 :Ministério··da Educação:ldi\iulgaráli a
cada exercício~fina~ceiro, a for'Tla de ~álculô,.o
valo~ase~~epassad()aosEstados,.ao bi~tr.it().Fe
éleral e aos\Mu~icípiOs,bernassinl'asorieritações
e i~struções necessárias'à[~execução do! Prdg~à:rna
Bfasill ~lfabetizado'ObserJado 0rTl0nta:ntEhd~rre
cu~sosldispo~.ív~eis.para 'e~lefiT,cO!'lsta~t~~~~:'Eei
Orçamentária ~nual' ~;ern!isuas alterações;'~pro-
v8das: p~~al,oF'undo,'::F!.! . .....'....i;. . h'>;

.§~O:f>rogramaBrasifAlfabetizadopckJêráser
executàdo.pelo FN~E,desdet~ue os r~cu~~sseja~
consignados ao orçamento daquele Fundó,oulaele
, " .,11-,,' :,','. "';",""'1'\.." ':'::,'" 'i!I:,' ',,' ''-_:''.,,!!'',' ,:,.:'

descentralizados./i '<"," ," .""! ·i'.~'

" Àrt:ZllAtra'nsfé'rência de recurSos fim:tncei-
.' "J:' C;-"'.":"",;:"'::' ::-'I",:ll~"::.;:,,"":>:-:W,, '. <':. r" ,", :".'HI," "::H![ l'"

ros, objetiva:l)do;a!execuçã()desce~t~alizada,;do

P~ogr~lTla ·~~~sil~I!a,.b~ti7~~0:!sefá. efeti~~~,~,';au-
tomatlcamente~ .pelo Mlnlsteno. da' Educaçao, ,aos
, ': ' , "," ""f'~! ',; ,""i' ~" , .. '. ' ' ,'rJ :1.: " "..,'.', ,~:.,: '" :: ",' ' , ;.' • _ ".' • ''', • ,'"",.,' ,.'

Estado~,ao~l~mtoF~~~~~~e aos~,u.~ICIPIO:S,.~el11
necessidade de convemo; acordo, contrato,iaJuste
ou instrümento ..·ê·ong'ê~ere,mêdiantê[dêpÓsito.ein

i!)":Jt,'",";:~:i ,r:' ":i'~''i-:k ,_'I'~" ,.:'" ':'::f::""i',~" ',~ii"j,;:' '!':'~ :', ':',ic

contél-c~~~ie~te~~p'eCl~lca,•. :'1 n!;':'~ili '.';
'§1ll,Osrecursosfinanceirosde que trata'lóca-

: ': ,', .t', ,; '!,;' .i" '> ,-"",'":,, ;'i'" ',:,: ",'>I' :m> ': I"~ ,'I", " :,~I ,', ;, "1::1 "', /

put destel:i~lgode~erã()iise~,incluídos~os.orçarnel'l-
tos dos Est~dos~ do{Oistr1to Fêderal edos Munibípios
b f',' 'd' ,...'. .. .i~ .'~'I .•.•• ,. .'.' , I.!!!;

ene ICla os... , . ",11 .."....". ' '., .,'.' ','
t'I".' :,' , ' " 'i," ,', ,y., " :,': ' "','" ,li: ",':~:' ',""""" ,~ ~., \\: .. :: "I

§.2~Os saldos'dosre~ursosfi~al'lceiros'recebi-

dos à ~o~ta d()p~ogrca~iBrasH f'lfabetlzado,:e~i~t,en
tes em:31 de dezembro, deverão ser·reprogramados

!r.' 'ir: ~: ,',,',',"':';!IIi,:' ~U! .. . ·':;·il:: 'il~, """ : ':I':'!~'" "~I )'·i!',1q,.. ,,,:~_

para o ~xercrclosubsequ~nte, com.estnta observa?cla

ao, ob.jeto._de suatr:an.,...s.,f.•.e...~..ên..,....,da... '. ,?Ost~~.... m.,.... os "d.a.,f.I:.~.'.~."gU, -
lamen,taçao. • .. ' ··.0 i 'j' J .,.. ·:.:i·, 'i::

Art~Os E~taaos,io''Distrito Federal ..~. o~':t.J1u
nicípios apresentarão prestação deco'ntas do.total

':. :","!: :,::"""" ",', :1: " "",,', ", ::' ; ':,' :' ","L; ',:'

dos recursos recebidos à contado flrogramâ Brasil
Alfabetizado, na forma e prazo aserem.defihid6~\em

I ·"f;;;' . i':> ';: "<'J' i<:!regu arren açao." .. J' :. .; ..' i ! ',~

Parágrafo únicO. O Mil'listérioda,'Educaçãoela
borará .rillatórios,anuais idâ execução do'Programa
Brasil ~Ifabetizado,';'que serãosubnletidos à!al'lálise
da ComiSsão~~cio~al~e ~Ifabe~izaç~o.i . :,,'

~rt' 9f Aflscahzaçao da aphciiçao dos [eCUf'50S
finandeiro~ relativ,osaos Programas de.que.trataesta
Medida Provisória é de cOrnPÊh~hda do Ministéi-ioda
Educação,.doF~DE e dostSrgãos'doSistema de'Con
trole Interno do· Pode~ EXecutivo': Federal e,será··feita

, ", "i ,:., ,:,'" 'i, ,,-,,'.1 ': ""','- ;:,;J' ,', "."".','".

mediante a realização de auditorias,ifiscalizações,
.:' :, _:" : .' ,;,' ... '. _' ,;' !' "'I', ,:1:",';:: ":'!: •• ,": I', '""
Inspeçoes;e an~llse dos processo~que onglnarern as
respectivas prestàçõesd~:contas, . ····1 ····1:::

I I ,
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§ 1º A fiscalização de que trata o capLfl deste
artigo deverá, ainda,· ser realizada pelos Conselhos
referidos no art. 4º desta Medida Provisória na execu
ção do PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas
de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e
Adultos, e pela Comissão Nacional de Alfabetização,
na execução do Programa Brasil AlfabetiÚldo_

§ 2º Os órgãos incumbidos da fiscalização da aplica
ção. dos recursos financeiros destinados aos Progrfi!l1as
de que trata esta Medida Provisória poderão celebrar
convênios ou acordos, em regime de mútua coop~ração,

para auxiliar e otimizar o seu controle, sem prejl.lízodi?
suas competências institucionais.

§ 3º Qualquer pessoa física ou jurídiCa poderá de
nunciar ao Ministério da Educação, ao FNDE, aosqrgãos
do Sistema de Controle Interno do Poder Ex!pçut~JoFe

deral, ao Ministério Público Federal, aos. menciona
dos Conselhos e à Comissão Nacional çfe Affabetização
irregularidades identificadas na aplicação dos recursos
destinados à execução.dos Programas.

§ 4º A fiscalização do Ministério da Educação, do
FNDE e dos órgãos do Sistema de Cohtrolelnterno
do Poder Executivo Federal. será deflagrada,iso!ada
mente ou em conjunto, sempre que for apres~ntflda

denúncia formal de irregularidade identificada no uso
dos recursos públicos à conta dos ProgramEis.

§5Q O órgão ou entidade~oncedentedqsreCUJ
sosfinanceiros repassados à conta dos ProgramaS?
de que trata esta Medida Provisória reé>Jizqrá,n8.~ es~
feras de governos estaduais, municipais edo l)istrito
Federal, a cada exercício. financeiro, audita913rn dfl
aplicação dos recursos relativos a esses Prograrnasi
porsistema de amostragem,pqdendo, para tãnto, re
quisitar o encaminhamento de documento~e demélis
elementos que julgarnecessários, bem assim rel1lizaf
fiscalização in loco oU,ainda, delegar cOrnpetênciâ
nesse sentido a outro órgão ou entidade est;;itEtL

Art 10. O art. 4Q da Lei nº 9.424, de 1996, fíc:a.aores,
cidodo seguinte § 5º:

"§ 5Q Aos Conselhos incumbe acompanhar a
aplicação dos recursos federais transferidos à contél.
do Programa Nacional de Apoio aoTransporte do Es
colar - PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas
de Ensino para Atendimento à Educação de JovElns
e Adultos· e, ainda, recebere analisar as prestações
decantas referentes a essé~ frqgramas, formljlando
pareceres conclusivos acercadaaplicaçã()dªsse~
recurSóse encaminhando-osaq Fundo. Nacional de
Qesenvolvimento da Educação-c FNDE:' {NA>

Art 11. Esta MedidaPravisóriaentra ernvigor nél.
datadEl sua publicação. •. ..•• ..• • .

Prlc\síIia, 16 de março de 2004; 1§3ºda IhcfepEmdên7
ciae 116º da República. Luís Inácio Lula da Silva.

EM. NQ 16

Brasília, 15 de março de f 004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Temos a honra de submeter à elevada consi

deração de Vossa Excelência, proposta de Medida
Provisória que institui o Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar e o Programa de Apoio aos
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de
~ovens e Adultos, dispõesobre o repasse de recursos
financeiros do ProgramaBrasil Alfabetizado e altera o
art. 4Q da Lei NQ 9.424, de 24 de. dezembro de 1996.

Oferecer a todos o acesso à educação escolar é
um dos grandes desafios enfrentados pelo Poder PÚ
blico, no âmbito do Ministério da Educação.

A partir de 2002, coma inclusão no Censo Es
colar dos dados referentes ao transporte escolar, ficou
patente a. necessidade· de se. formular um programa
capaz de responder ao desafio de contribuir para o
acesso e permanência na escola dos âlunos doensi
no fundamental residentes na zona rural:

A sistemática de repasSe financeiro atualmente
aplicada, na forma de capitaL com a formalização de
convênios com o fim específico de aquisição de vefcu
lo~, impõe limitações quanto à execução ~ ampliação
(j0atendimentodo Programa, uma vez que o alto cus
to da manutenção dos.veículos.adquiridos inviabiliza
a· continuidade· do atendimento à comunidade.pelos
entesfederâdos.
...• O PNATE visa, assim, alterar essa realidade por
m~io da adoção de novos critérios e mecanismos de
transferência.

Os excelentes resultados obtidos. no Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAEe no Pro
gra~aDinheiroDireto na Escola - PODE quando de
suas descentralizações, adotando"se o. repasse au
tqrl1ático de recursospara a ~xecução, nos levaram a
buscar aacloção da mesl11afórmula inovadora pa:.1~a a
lnstituição do PNATE.

O beneficio das alterações pretendidas na qua
Iidadedo Programa é visível, na meçlida em que os
entes governamentais beneficiados poderão aplicar o
reCUrso. recebido,dentrodoscritériosestabelecidos.
atentahdo·paraa sua realidade social, cultura! e até
mesmo orçarnentária, perrnitindo, assim, proporcionar
aos alunos daárea. rural. um transporte adequado.

Pretende, ainda, a presE1nte Medida Provisória, a
instituição do Programa de Apoip aos Sistemas de Ensino
paraAtençlimento à Educação de Jovens e Adultos que
irá destinar rf3cursO$ fi~anc~iro~, em caráter suplementar.
ao~sistem~$ de ensin8,fuhqam.~nt~1dfls~edesE1staduais,
n1pniçipaisedo Distritq Feder<:l'gu~ apres~ntel1"fmatricu
la$ !1l~SiS3 modalidade,d~ lpnsiD9 fyndamental. '

"' .."'''''' ....''''''''"*""'''''P'''''.·'""'f I"'Yi1r""',Hi""'_.""'''''''''"
,
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Brasflia, 30 de ll1arço.de2004

f:. Sua Excelência o. Senhor
DepUtado JoãO Pa'ulo Cunha i; .
Presidente daCârJlara dos Deputados:,

Assunto~Encaminha processado de MecÍidé..provisória

Senhor.presiderite, ." .' •.
Enêamihho a~ossaExcelência; nos tenllos do§S2

êtoar:t.62d;'ICons~~~içãoFederal, corna redaÇãodada
pelaErnendaC?nstitucio~al ~~ 32. o p~cessadoda~e
didaProvis6ri~n~'173,de:2004, que"i~stitui o Programa
Nacional de ~pOioao Transporte do Escolar -:PNÂÍiE

...-.' t' ," . " , ': ~ ,;," :,' :1, " > ;', ' "; ,"~O;"

e o Programa de APoio aos Sistemas de Ensino Pala
AtendimJntoà Ed&cação de Jovens e Adultos/.dispSe
" ',~:. ,. , , ,', " ' . , ' "; , ' : ',:" :' ,," , "'<'I . ' ',' ,J :: '

sob~eorepasse de recursos finàn"ceiros doProgralJla
Brasil Alfabetizado, altera0 artA.!l da Lei n2 9.424. dá 24
dá deiembrode 1996,edaoutrasprovidências".
. Informo, po~oportuno,qUe à Medida foram ofe-

recidas 27 (vinte ;~sete)emendas e que aCõmissão
Mista designaCta não se instalou. '

Atenciosamente.";' Senado~ José Sarney,
Presidente. '.

'j :kiJ~fl'i:.·;);;.:.;!.i: ..
,h~?} "".>,~,;.,' :i .. '. ; ';
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....•' Aterld.endo·dernandasexistentes,.o Programa de ". A agnidad~".aexecução·e·si~PI~~~o;~e~~o-
APoio~oSSisternaseteEnsino ~ra"Atendin,E:mto àiEdu- 'êedimentos p~ete"didos ~e<:<>rr~T apa~I~?o.~~~~9.t?

~Çãdd.eJovenseAdult()s~isa au~a~efô~Ulaçãode emque.os pr()gramassao I~stlturdoscom'.força~dét.lel,
cr,ité.r,ioS,coT~eXt.ery~~~~at~fldiwetit().ét~ ~rog,ra~a de , mediante o.repa~dosreciJrsOsfinaflcêiros'de'fórma
~010 a E~tados eMu"lclPIOS para'Educaçao Fundamen- . aut0Rlatica,deixando,ocaMpoáatrárisferênclàVôIU~tã;;a
tàlde J~e~s'et-du~~, i~stitufdo ~elaMedida P~iSória e paSsandoacar,acte~za~u~ t~flSté~ê~bia,\h~9~1":.·';,.;1
N!l2;178-36'de~4del:lgo~to de 2001 ,quetev.e seuprazo . '. " '.' Gomocorlsl:Ktüêncl~ .. lógicadaade>çã().do:repas-
'devigência encenado em.dezernbr.ode 2003. se legal ~ca~o~ientesf~.e~ados beflefic:iâdo~J I:>.elos
'l' Conforrne,~âéJôsdêiCe~sdEscolar.réalizadopelo p'rogramasde que t~ta~sta ~edida ~t;o~.,isória,~i,sp.e~-

.'InstitutoNabio~l:lldetEstudos e Pesquisàs'Educacio- s~dos :da exigê~ciadec()~tr,apa~ida~ pt,~sta, (la ,Lei
naisÀpfsioTáiXêira~ INEp' ~ouveul11 crescil11ento ex- de DiretrizesOrçaf!!etttá~iaspa~:20~.t;elrN~1q'!97.
pressivodamatrfêulàêlejove~s~adultos~oslsiStel11as de 30 dã'·ulh6de2003;)! ,:>":.... 'l" ...•.•......;
deen~ínc>est~d~aisimuniêipais e do Distrito Federal ." .. Há~ueS~ressaltàrq~eaÁ~soIJçãorf21:51ffdo
entre osanosde20oo's2q02:: . ........t .. . Tribunal Super,io~ Elêito~lestatielece ocal~~dá~ioelei-

) '.~.• 'Defâto>noiBrasil, obser:va~se •.um.aumento de t0l'alaparti~do l11êsde Junho de 2004, quarKJ() ~rn~ça
25.5%~a ~;a~~.ié~I~:ab~~~i,~o fu~daTe~ial pafa j~vens o·períodode~igry~d?~~'asco~~e~çõesdesti~a~a,sa
e adultos ne~~esslstemas,o Norte e Nordeste sao re- deliberar sobre as coligações e esColha decandidatosj o
giões'Ondeon;tjmêroàernat~iculâs sofreuumaul11ento que prejudica sobr.eTa~eira os'trabalhos no€oryg~~Sso

~~··:~r~d~~~~~~.·~e;~~~~;j~~:2t:~~f~ut~6~~i~~~~ Nacional. inviabiliza"do."a.aprovaÇão.de.eve~tual ••.projeto
.,..,,'" ..."A;"." ...._,.. ' ,de Lei,noprese~teéxer.cfciô'i+ "j:,:iJ.:

do ~rogral11a Brasil'~If~betlz~d?,queest.arao mgres- Assi rTI, resta' comprovada"~.. '.rele~ânciael~! ur-

:e!~~ri1e~~i;~i~~~Zrt:9ê~clá,qUêamat~~i~'~~lfaj~~~r ~~içãOda
'. ..'."" ... , ,.y.' ,. ....•... , I" '.' .pr,es.e~.·.~5.~.:it~.I~:.... m..p...··,.~~.v.t~.~õí~~rs()'C;enro.M.... inistro de

"!:Oprog'Jimag~ral-ltirá, assim,a'conti~uidade,comEstado daEduc~ção. •. . 'I..

qualidad~.dàsl'salasdej()ve"s.ea~.ultose.contribuirã ':
para à .pr.ogr,~~oesêola~dos. al~!los d6r'ltfo ..de um
prôcessOjco~tfnuo irliciado nocombateaoanalfabe-

~,,' ",.,i ,,,~!'::,,,:,, "."~,,",. ",-",'~_', "",E" '. ", ,.'",,~, •

tis~o.lt-s! rl'ledidas pr0p<>stasapo"tam.para.a unrver-
,sali~aç~ôCloprogra~àe' a l:l~pliaÇãôdos:fT)unicfpios
aten'didos......•..,: . >'i;' ...•••.....,." .. ' " ..'

j .A;' sgilida~ena·ii~xecuçã6do. programa será ga
rantida pela manutenção dos rnecanísmos'tte repasse
áutomáticoe',prêstâçãode contaslsimplificaéfa. nos
maldesanteriormeryte·adotados.'l'. '. ",

. " 'Qua~oad:'erOgr;a~ B~~il~lfabeiizadO, instit?ído
pelo Decret()r-.J2.4'834ide8 desete~brode2003, da-se,

~'.' tanIDém';"u~âirri)x>rtanteeVolução,ICoin a institúição da
deScentrál~~ô'dehicursoo etrarysfe~ência legal, univer
salizand0sua~ecuÇão ticohSt~ufndoum instrumentode
incentKÍ(fPàra a;~dàSão'cfeestà.dos,Dist~ô FedeiàlemJni
Cfpioscna luta'J'elàP!'Ornoçãoda alfabetização no Brásil.
".. •..OácoFllpanhament()~à ~scalização do PNATE

, edo ProgrâmadeAPoio àosSistel'll8s de Ensino para
.'l\tendi~entÓ1à Edoeaçáo de JovE)ns e Adultos serão
t;ealizado~"~ciÍ!'ap,a~idpaçã() dac:oTuryidade envolv.ida
.noproéesso,utiliz~nd()-sedos~onselhos do Fundo de
Mánuteryção.e [)esenvolvi~ento cf() EnsinoFundamen-
ta!:eVal~rizaçãoddMag~si~rio- FU'NDEF, inst~uídos
pelo árt.. 4~; §·1~. da I!eiN~~!9'l424~de 24 de dezembro
de 1996.~á o Pl"Ogr.a~a a~sil~lfabetizadoterá na Co
misSão Nacionàl.de~lfàbetiza·ção. um relevante fórum
de'controle social da$ ações dessa ãrea:

I iJii I, I!i I 1

;.'"

.1.
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EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COM,ssKo MISTA
DESTINADA A EXAMINAR E EM'TIR PARECER SOBRE A
MEDIDA PROVISÓRIA nOn° 173, ADOTADA EM 16 DE MARÇO
DE 2004, E PUBLICADA EM 17 DO MESMO MÊS E ANO, QUE
".INSTITUI O PROGRAMA NACiONAL DE APOIO AO
TRANSPORTE DO ESCOLAR • PNATE E O PROGRAMA DE
APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DISPÕE SOBRE O
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA
BRASIL ALFABETIZADO, ALTERA O ART. 4° DA LEI N°
9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE· 1996, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS":

CONGRESSISTAS EMENDA N°S

Senador ÁLVARO DIAS 018,020.

Deputado CARLOS EDUARDO CADOCA 011. 026.

Deputado CHICO DA PRINCESA 001.

Deputado DEVANIR RIBEIRO 004.

Deputado EDUARDO BARBOSA 005. 009, 013,014 .

. lJeputadoEDUARDO VALVERDE 008,010,016.

Deputado FERNANDO DE FABINHO 006.007,012,017.019,021,
025.

Deputado JACKSON BARRETO 002.

'Deputado JOSÉ THOMAZNQNÔ 015. 023, 024.

Deputa(1o, LUIZ CARLOS H,ÂULY 022, 027.

O~puta(1QMARIONEGROMONTE 003.
,

SAeM

TOTAL,: 2'7 EMENDAS.



·Abril de 2004

,:';t",,;j'>:

DIÁRIO DA CÂMARA DOSD!~pJ~~ób~:" ..., ..~;, Quinta-feira' 111 •. 13883
f-' ".(;. ~

MP:V n°I

I
L

Pl'OpO~~O

l':IedidaProyisória nr 173 de 16de Illarçode 2004I

.APRESENT~ÇÃODE EMENDAS

I-.;.. ~D-e p-u_ta;.;,·_d_O__C_h_a_iuC_,oo_r_d_a-,-·_p_r_i_n_c_e_s-,-a ~-~-!·I -;.;"..;.;,n_~._do_P_ron_._lUil;.;,·_rio_ _'-J

I íJ Supr.:..k'a z. :: lubsdtutln 3 O modificativa 01. X aditiva . 5. i I Súbltltuth'o ~I(lblll .

Página Artigo I' Parágrafo .1 Inciso Atinea iTEXTO J.JUSTIFICAÇÃO-.__.;;.;.;...;.;..:,. "'-'-__....;..:;~~___..:,_-J

I

Dê-se a:" caput~· do artigo 1° da Medida Provisória nD 173. de 16 de março de 2004 e a seu I'

respectivo parágt;afo 1D. as seguintes' redações: :' , .
í
I
I,. -;\rt lOjFi~a'instit.~ido. oprob'!al11aiNaciol1arlde~poio.ao Transporte Escolar- PNATE.nO

âmbito dofo1inistério da Educação, a .'serexecutado~peloFundo!Nacional de Desen~ol~imento
da:••·.·Educação- ..·FNDE•• coIU o objeth:o de oferecel"t ,transpo~e ~escolar aos alunos do' e~sirio
fundaltlental público, residentes em árearuraLo ll tirballa.por meio de assistênciafinanceik
em caráter' suplementar, aos ••'Estados;aoiDistrito Federal··e···.aos Municipios, 'observadas •. as
disposl'çõeSdesta Medida Provisória.' '

I
§ lO. 0 molltante dosrecursósfinancéirosserá -repassado eny par,cêlaSecalc~ladocom base
no número de. alunos do ensino,fundamental público residentes éll1 área rural ou' urbana que
utilizem transporte escoJarofere~jdospelos entes referidos no caput deste artigo .

I
I
i JUSTIFICATIVA

!c> transporte escolar, dos estudantes do. ensino, fundamentaté um direito incontestáyel
Igarantido pela Constituição Federal. medial1te pT,ogramaespecífico.•DessaXorma .o Jeor,âa
~edidaPro~isóriaestá erndesaco~docom s'ConstituiçàoFedera,( ,?oisc0t;lcedeu o di~eit~ao
tiansporte·••escolar apenas aos estudantes ~esidentes"'l1as ár,eas1ruI~\is!esq'ueceTldo.dos mil~ar~s
de estudantes ll1atriculados na rede de ensino público. ~esidentesnas áreas.urbanas; A emenda
em questão visa sanar esta falha e gal'antir que o transporte escolar seja concedid~ à todos
estudantes matriculados nas l"edes de erisino público, .

,I· I I ,.
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Dê-se ao ''CapuC do Artigo 1o da Medida Provisória nO 173. de 16 de março de 1004 e ao seu
respectivo parágrafo 1o. as seguintes redações:

.. Art. 1" - Fica instituido' (} Programa Xacional de Apoio ao Transporte.
Escolar -- P/I/A TE. no âmbito do Jlinistério da Educaçào. CI ser execurado pelo
Fundo oVacionaI de Desenvoll'imel1t(J da Educação - FVDE. com O' ohjetin) de
ofereçcr tramporte e.~·colaruQs alunos do ensino jimdamemal público.
resüieJ1les enl úrea rural e úrbana. por meio de assi.;'lência .financeira em
caráter sltplemenlar~ aos EStados. aí) Distrito Federal e aOS .\funidpios.
ohservadas as disposições ,festa lJ1edida Provisória.

......' 1" - -O montante dos recursosjinanceiros será repassado em parcelas e
calculado com basê no núme:r'ôdealunos do ensino jimdamenlal público
residentes em área rU1-;aleúl;hClna.. ql~ê utilizem transporte escolar ojerecido
pelos enIes referidos no caput ~leste artigo:

JtJSTIFICA1TVA

o Programa de Apoio ao Transporte Escolar temo objetivo de dar transporte aos estudantes
matriculados no .ensino público tund<uuenraL 01.-1· seja. garantir o estudante na sala de aula.
Contudo. a' limitação de conceder o benefício somente aos estudantes das áreas rurais não está
de acordo com texto constitucional.. pois a educação básica é um direito de todos.
independeritedo locai onde estejamresÜ!indo.Seo objetivo do atual Governo é aumentar o
número de~studantes em sala de aula.•• não pode haver distinções com relação a benefícios
para talcat~goria. Assim. propomot:; ~presenteemenda. a qual corrige a citada falha. e que
certamer~te jierá bem aceita pela sOGieqad~ brasileira,.

PAI'<LAMENTAR
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MPV:'n:;O,( ,173.
;' J.' '

00003

Med1~a Prov,;sór~anD ~73.(le(~.de inarçode 2004,qlt~ ;nst;tu;.OPro~ram~

~aclonal;de ApOlO ao Transporl'e;Esco~flr-PNATEe o Programade1polo aos
Sistemas5 de Eltsilro para Atendimelltoâ .Educação. de Jovens e Adultos, dispõe

"sobre o /epcissede T'eCllrsos .financeiros ,:'10 Programa Br'asilAJ,fabetizado'altera0
art. 4 11 da Lein 1l 9424, de 24 dedezeinbro'de 1996, e dá olftra~prbvidêlrCias. ",, ' 'J ' ~ '- , ."" - - , .'. , ~;:' . ~:t

Dê-se ao "capuC do Artigo Io da Medida ProvisÓrian~173.de 16de marçodej :!Od~eào
seu respectivo',parágrafo 1o.asseguintes redaçÕes': .. , . .~:.,

!li. . >, - ~ " ,

',. Ar/. ]O - .ficain.ljq~u!t{o ,0 frag':{!I1~~ :"ljcíónal t<e AIC(Jio~O ~,.ansforte
Escolar,- P,NA7:E.no:ambllo.'do ..\11171slel"lO da Educaçao. a. ser""!;!xecllIado
l!elo'~-lInd(j ;VaEi0n.a~td,e.iDés~,!ml,i·im~mo .tlq·Edllfaçtio· ~·.. J/)VJj>E.lc:om ~J
obje/~i'o, dé (~t.érece~. (ransporte;, escolul1'tiOs ~Jún(}sído ensinó .ti1ndpmental
l?líblit:o"".:esiqenres. em! área" .~~lfr,al· C•..... u~ban'à~ ·lJâri~. meio, .iie)à.~·~~~.ç~énda

. ji.mll'bncei.ra(!.mkcar......âlen.l.s.i.IP/.,...eme'iJa.~ ..,"IÔ'~."ÍES!a~o. s. a~ ./)..... iSh'illifede~lI~. :(1';tlO$

. Municípi(k obsei;\·aâàS''u~;;disposiçõe.... i[e....ul .VfedidaJb·oNsódw ~,'.. ' :1; .

o ••~.rf'- ,0ít'0n.tan~édos' recli/;sos .DnanàHrossêrá ~epbss~d.o/émpilrcelas.e
calclÍla"oi.'co';'.bâse.~no~l1úmero.l/e ...alun'os.d().en.\JIno.,'timdan/enfaL/Jtíblit.'(i

.' rejidé,:t~.çe"1 ár,~a 17~r.a~'e 1~r:bQn4~:q}'~~l~i!izem tra;'sp,~tteJsc{)ra~ (Jfi!re~ldo
pelo.'íentes referidos no'(;aput destel'artlgo:' . ';' !"> .... . , .

, '-' --, ,". i '

o direitô' a'h transpon~ 'escolãr. dos edõcàndosdo'~hsirio ti.mdamêntai inatridJla~õs'nas
redes públicas. é um'.dosrequfsitos·básicos para garantir a' presença destes nas salas de
aula. principalrilente~secOIlsiderannoso disposto no Art. 208 dá. Constituição Federal.
·Assim. entendemos que ·'~.presenteMedidaProvisóriarnâo deve restringir o programa de
transporte escolar apenas aos estudantes residentes nas áreas rurais~poisoacesso aoensino
públicoê um direito universal de lodosos brasileiros. sem qualquer distinção. Diante disto .

. propomos apresente emenda estendendo oprogramaaos1estudantes residentes nas Cidades•.
o "que: certamente ~ terá um grande'alcance:c~ócial.!,rperante a população brasileira.
principalmente~ pàra aquelas tàmílias de baixo poder aquisitivo. que encont.-am uma série
dê dificuldades para.leva~os seus ~Ihosaté a escola.' , . 1

o",

Sala de SessÕes.Z-~de ,..&~dz,~.de 2.004~
.' .... '. 7

~~é~?-*~
MARIO NEGROMONTE

Deputado Fcderal- BA
Vice -Líder dó PP
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El\'lENDA N°
00004

Medida Provisória fi" 173. de 16 l/e março de 2{}()4. l/ue (ICresceque institui o
Programa l\!acional de Apoio ao Transporte Esc:o/ar ~ PNA TE e tJ Programa de .
Apoio aos SÍ!~iemasde Ensino para Atendimenu) à Etlucaçéio de ./oremo e Ailu/to....
dispõe sobre o repasse l/e récursos .financeiros do ProgrtlnUl Bra...U Alfabetizado
altera () art. 4" tI(l Lei n" 9424. de· 24 de dezemhro de 1996, e dá outrllS
prm'itlências.

Dê-se ao.'·caput" do Artigo 1o da Medida Provisôria n° 173. de 16 de março de 2004 e ao
seu respectivo parágrafo ) 0. as seguintes redações:

·• ...Arf. f" - Fica instituido o Programa Naci011al de Apoh) ao Tran\f)()r1J:
Escolar PNA TE. /Ia âmbito do 1\4inislério da Educaçào. a ser executado
pelo Fundo Nacional de Di!senvolvimell1o da /:-aucaç:âo FNDE, com o
objetivo de (!ferecer transporte. escolar aos a/uno.-; do el1sino fimdamental
público, re:údemes em área rural ou urhana. por/neio de (/Ssi."fencia
financeira em caràler .\·uplemelllar. aos E'-Iados. ao Distrito Federal e aos
Municípios, observadasas disposiçlíes desml\4edida PrOl'isôria.

...,I,- 1" - O montante dos recursos financeiros será repassado em parcelas e
calculado com base no nlÍmero de a/ullos do ensino jimdamental púhlico
residentes em área rural ou urbana que utilizem transpor/e escolar
oferecido pelos entes referidosllo capul deste artigo.

JUSTIFICATIVA

A ConstituiçãO Federal garantiu a todos os estudantes brasileiros matriculados na rede de
ensino pública. o direito ao transporte escolar. mediante programa especitico conforme
expresso no Artigo 208. Dessa forma a redação primitiva da presente Y1edida Provisória
comete uma inconstitucionalidade ao conceder o direito expresso na Carta Magna apenas
aos estudantes residente nas áreas rurais, e negando o mesmo direi.to aos estudantes das
áreas urbanas, sendo que a maioria destes, matriculados em rede de ensino público não
possui condições de pagar o seu transporte diário. Assim a presente emenda visa reparar o
citado equívoco. reestabelecendoo respeito ao princípio constitucional da isonomia (Art.
SO). o qual é claro ao estabelecer que todos são iguais perante lei, ou seja o direito ao
transporte escolar estabelecido no Artigo 208 é direito de todos estudantes do ensino
público fundamental. independente do local onde residam.

Sala de Sessões, 23 de março de 2,0L),4"

DEP. DE.VAN1~RIBEIRO (PT-SP)
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APRESENTA.ÇÃO DEEMEN'DAS

M'DV nO, 1.73
OOOOS

data proposlçAO ,
:\ledida Pro~isóriaOU 173

autor

Deputado Eduardo Barbosa
n" do prontuário

::? Suprr••IVII ,2; :1' substltuth-a 3. X nlodlflc:alh-.

alfneaP6glna Artigo Parágrafo Inciso
'-" .' TEXTO I Jl!STIFIC"AC,\O

Dê-se ao artigo P' da MPl73,de 2004, a seguinte redação:..
.• J\.rt. 1 u.!Fica instituidoo' PrograITla NacionaL de Apoior ao TraJ"lsporie' d~Escolar. 
PN~TE, 110 âmbito do Ministério da, Educação. ,a, ser; executado pelo ,Fundo Nacional ide
Desen,,/olvimentoda Educaçào~FNDE,como,objeti~ode ofe~e,?er transp0r:teescoLar àos
alunos do ensino fundamental público. residentes, etJ:l área' rcural,outJ:lat~culados,nas
elltidades pri'Vadas sem 'fins lucrativos na lllodalidàde, ensi~o especial. por meio de
assistência fi~ancciTa.,:et1.1.,carátet"suplementar.aos Estados~!ao Distrito Federal e aos
Municípios. obser;vadas as',disposições desta Medida Provisóijia. i

.JUSTIFICAÇÃO
, " "

A Constituição Federal Crn seu art. 208. incisos,I,e,III,e~aLeide Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB, ,art. ,58'a .60), garantiram aos alunos'coITl necessidades
educacionais especiais. o, direito, ao ensino especializado ' e gratuito. ,Reconhece· a educação
especial como u~a modalidade tnlnsversal aos diver:sos niveis de ensino e 'capaz de atender
as especificidades do processo deap-rendizagem dós alunos.

~à~ai0riadas localidades. a modalidadedeeducaçã() especial e oferecida· pOf
instituiçãesdecaráter filantrópico. sem fins lucrati,,;os.queITlantêm em seu corpo técnico,
profissionais especializados para atenderas singula~dadesdoalunado~de tonna gratuita ,c
sistemática. Nes~ecampo de atuação destacam-se. entt:eoutras. as organizaçÕes não
gov:ernarnentais. A rede fonnada por estas instituições atende a u rn núrnero, expressivo de
matrícula. cerca de 220.000 alunos pOt;tadores ;de de,ficiêr:"cia na faixa etária de 7a 22 anos.
e tem,dt:sen"olvido com competêllciaprogramase projetos em parceria com a União.
Estados e Mutlicípios. Em todos osEstados do Bfasil, veJl.'). Il'lantendo convênios com os
sistemas de, ensino pani a oferta ,gratuita do, ensino funda111efl.tal" qualificação, para o
trabalho, t:eCursos, especializados educaci0J"laislTlultidisciplinares.; complemetltação e~c'olar
para os~l1unos integrados na escola comum. da rede regular de ensÍIlo. fonnação ,e
qualificação dos Pl"ofessores,sem mencionar os trabalhos rcferentes,à ,educa~ãoinfalltil.à
intea;vençãoprecoce.orientação familiar e aqueles da área de, assistências()cial.e saúde;.

É reconhecido o esforço Ida rede púbHca para absorver osalurlOsque apresentaan
necessidades, educati-vas especiais" ,tanto em . escolas. da ;,' rede regular col11oemescolas
especializadas. Elltretanto, ta~bém é reconhecida a necessidade de atuação das instituições
privadas isem fins ,h.lcrativosno processo educacional daquelas pessoas. tan,tonoquese
retereàdisponibilidadedevágas quanto à ofer:ta de serviçosespeciaJizados complementares
necessár;ioà garatltiade seu aprendizado. .'

Sabe-se ~uemuitaspessoas portadoras dede~ciência'residentes RR 7QA&'-F&1.

e~con,mun-seemAcsyantagem,em relação, às demais. por Clãoterem acess<.)à nlatrícula
escolnrjustarnetlte porthlta dotrutlsponc. ~uitas v,ezes. tl trdnspOl"tenlunicipal.ur,bano ,nào
chega à ,z0tla nll;al. e quando chega. em geral nuo otcrece as adaptações necessárias às
diversas modillidáaes de deficiências.

As instituições privadas sem t1T\s lucrativos.dol'llesmo modo que as escolas da rede
pública. tentam resolver o problema dou·ansportedo escolarruraldas~aisvariadas tOrmas.
Assim. entendemos que esses alunos J"lãodevcrser excluidos do Prograrnainstituidopela
MP 173. de 2004 e. caso isto aconteça. iremos "erificar mais uma vez a desvantagem
daquelas pessoas ponadorasde dcticiência que não temas suas necessidades alcndidll5 pelo
poder público.

PARLAMENTAR

,I I I i)
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS O O O O 6

data proposição

!"ledidaProvisóría 0." 173/04

Deputado i;i •.. :.··..t.. -:,·/i,..•..t·. .

n~' do prontuário

5, c:::;o. Sub;'tiluliyo ~Iobal

alínea
4. c;;3o adlth'"

inciso
:lo X modific:atÍ"a

Parilgrafo
2. O subslituliva,

Artigo
C3o- s u pr~ssi"2

Página
TEXTO I.!USTIFIC.-\C.:\O

Dê,..se ao afio I".da MP a seguinte redação:
"Art. I n. Fica instituído o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P~ATE. no
âmbito do Ministério da Educação. a ser executado pelo Fundo ;',Jacional de Desenvolvimento
da Educação -. FNDE. com o objetivo. de oterecertransp011e escolar aos alunos do ensino
fundamental público regulare da educação de jovens e adultos. residentes em área rural. por
meio de assistência financeim. em caráter suplementar, aos Estados. ao Distrito Federal e aos
Municípios, observadas as disposições desta Medida Provisória .(NR)"

. Justificativa
Nada mais justo do que benefi<;iar esse contingente de alunos que não tiveram

acesso ao ensinq. fundamental regularem idade própria e agora vislumbram a realização de um
sonho com o aceSso à educação fundamental. Além disso, com o crescente desemprego que o
país vem atravessando, manter o trabalhador rura,! residindo no campo é premissa básica.
Portanto, a emenda, com justiça, sana este problema à medida em que oferece o transporte
escolar gratuito também aos jovens c adultos que desejem cursar o ensino fundamental público.

PAR~L~ÀR'

' \'..•.'".i7'',>:. "!~<::/ .....
/ , ..
(--~-'

Jl" do prontuário

'5..~ Substi:('lIlh-o :e;:lobal

alínea

n0 ~73

00007

Inciso

. ',1/"
~- ":·ú.. '·

~~..~. NT_AR_\'. J]
. .'-y' I

í '
'l .. ,.':

Parágrafo

proposição

Medida froyisQria nU! 73/04
data

APRESE~l'AÇÃODE EMENDAS

.-. ,' .."~!~r
Deputado :-~,>[./.,r'LVr I-.:,ti)

~ Suprcssh"a 2"0 O sUDstituth'2

Página •. .'.. ...•• Artigo.
TEXTO l JUSTlnCA,ç/i.O .•....

Dê-se; aqart.l 'i'pa MP a seguint~ fcda.ção: •. ,
"Art.• I". Ficai i,n~tituído o Prognl~a1"JilciÇ>n~l1q~ Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, no
àmbitodo )\1iJ",li$tério da Educaç:ãf\ a~er"rx.ecutadopelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Edu.caç~o.l fNDE. com ooj:)jeqfo. d.e oterecer transporte escolar aos alunos do ensino
fundament~Ie.njlédiopúblicos'fe~ide~teseIl"1á..-earural, por meio de assistcncia financeíra.em
caráter suplcI"l'}<i:ntar, aos Esta~ql>'~o Distrito Federal e aos Municípios. observadas as
disposições des~:a Medida Provisótia ;(1"!R)i' li'

.Justific~tiva
• G01l1 o crescente,. d~selupreg()(que o. país vem atravessando, entendemos

imprescindfVei~medidasque atsa~al,Tl.o.tr<3.bl:l.lha.dºrrurala manter~se no call1po. A maioria dos
alunos qu7'rel'j{te em área rural.e9uecl,.lrsa'?~?eSfinomédiotende a se deslocar para as cidades
com. oani11}\)s<i.ea\i residir, tantpi'~)el<1- persp~ç~~y~de emprego, quanto pela proximidade com a
escola. Ael1Jbrida visa sanar e$teiproblerna à medida em que é oterccido o transporte escolar
também a e.sse~ trabalhadores-alj)t)ç,s.

'. 'eliecisamos de po~;H~cas públiqas quea1l1.parem o jovem c que evitem a evasão da
agricultura•• J:)pi~. o tilho do agri'F~lt()rtem.atradição do trabalho com a terra e h"l'andes chances
de ma.ntcl:"-sc nela como empíeenÔi~dor.
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EMENDAÀ'MEDIDAPROVISÓRIAN° 17312004
.; """: i

Alter::a oA,.rt. 10 da Medida
PrO",'liSÓr::ia n'O,t173Ar2004. '~

..

: .' ,.' ,,: ~:"';\. ...
JUSTIFICAÇAO

, I,
. • , I

COrno se !eríc0r'ltrraaredação do ~r;t. lodat'1P 173~20b4;,a
assistência finanCeira!SOrnente.· se,..ia proporcionada aos. alunos db. ensir:'lo
fundàmentaldas áreas rutais. Noentanto,tódos': sabemosque'a necessidade

,.,. :'.4.';;- ',> ,.','.', "'""." ~"'". '::':, '~''', .. ''''. ',;,"ii'- ' 1:"\ ", L ":~

do; transporjte escolarir)c1iJi setoresur,bar;lOs qué, porrfalta deofe,rta e pelo
ba'ixo poder aqUisiti~oldos alunos,! r'lão dispõem det'raçspo'rtesadequados
para fr;equentar as eScolas. Talr,leceSsidade seextende também a alunos do
ensino imédio e;supeÍ':ior da rede de ensino público.

"' ..' "1'"] ::, r: ' "1 ;", , 'I" ,. " ~:,

. ,f-rt. 10 Fica ir;lstituído o Pr.0gr:arna f'.Jaéror;lal de ~poiô ao Tr2msfJO~e
do Escola~ ;:. PN~TE/,?oi âmbito d0'11i'JIistériCl,da~Educat;ão.a,ser executado
pelo Fundo Naciqnalde Desen~olvimer;1toda Educação~ FNDE, com oobjeti~o

,.~ . c,." . ,c' .,,~. ,'-,1".: 1 :-", .. ,;,,, ".' _ ' ",.J' "" i.':.

~e oferecer; t~al)sJ?0rteescola.i aos,alun.9s doe,?sir:lOpubli~o~'r:esldertes eiir1
arearúral ouemareas que nao disponham de transporte'publico regularr, per

~""'~ :~" ~:: . ''''A, '>'-;.' '-", "''':' ft', .' .:.i·'.. '".' -' ,,-" ",", .: ;\1'. " ',' "I ."" '1'. ~

tyteiofdeassisteQcia fir;Ja~ceira.e~ ,car-at~r sup'e~elk'~af"' aos Estados~ ao
Distl""ito Federal e aos ,!':1ónicípios,J,"obsel;Vadas as disposições, desta Medida
Prov.isória.' ' ,

Sala das Sessões, 23:de março.de, 2004. ,

~.

... " ....../':.~~".....~.... -"~:</'" ;!~, .•
~.. '.

Depu ~o VALVERDE
'"-

,.

.111· III I I I
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data proposi,,~ào

:\Iedida Provisória n° 173

:dlJlOr n" do prontuário

Deputado Eduardo Barbosa

Suprcssi"a 2. ~ sub!Sitituti,,-a J.. X roodificath.. a -&. ::.~ adiCh a

Página. Artigo Parágrafo inciso
TEXTO 1.Jt.:STIFICAÇ"\O

Dê-se ao ~ lOdo art. I" da I\.1P 173. de 2004. a seguinte redação:

alínea,

.. i'\rt. I " ; .

~ 10 O ,mont~nte de recursos timmceíros será repassado em parcelas c calculado l.:om base
no núlnero de alunos do ensino fundalnental público residentes etn área ruraL ou
matricu.lados nas entidades privadas sem fins lucrativos na modalidade ensino especial. que
utilizem transporte escolar oterecidp pelos entes reteridos no caput deste artigo .
..... ~ ~ - ..; - - ~'" ~ .

JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal em seu art. 208, incisos I e UI. e a Lei de Diretrizes e Bases

da Educação. Nacional (LDB. art . .58 a 60). garantiram aos alunos com necessidades
educacionais especiais, o direito ao ensino especializado e gratuito. Reconhece a educação
especialcornq Ulna modalidade transversal aos diversos níveis de ensino e capaz de atender
as especitlcidades do processo de aprendizagem dos alunos.

Kal11.aioria das localidades. a modalidade de educação especial é oferecida por
instituiçÕes de caráter fí.lantrópico.setTI fins h.1erativos. que mantêm em seu corpo técnico.
profissionais.especializados para atender aS singularidades do a]unado. de tonna gratuita c
sistemática. Neste campo de atuação desta!Carn-se, entre outras, as organizações não
governamentais. A rede tormada por estas instituiçÕes atende a um número expressivo de
matricula. cerca de 220,000 alunos portadores de deficiência na faixa etária de 7 a 22 anos.
e te:m desenvolvido c()m compet~ncia programas e projetos e:m parceria co:m a LJnião.
EstadOS e Municípios. Em todosqs, Estados do Brasil. vem :mantendo convênios com os
sistemas de ensino para a oterta gratuita do ensino fundamental, qualificação para o
trabalho, recl,.trsos especializados edUcacionais multidisciplinares, cOInplementação escolar
para. qs alu?os integrados na escola comurn da rede regular de ensino,. formação e.
qualífi'~açãoFos professores, sem tnC'ncíonaros trabalhos referentes à educação intàntiL à
interv~nção 1:':)recoce, orientação t'arrüliar e aqu~les da àrea de assistência social e saúde.

Éreçpnhecido o esforço d~ 'rede púb~ica para absorver os alunos que ~presentaITl
neeess'ida~e~"educativasespeciais; ,tanto em escolas da rede regular como em escolas
espeCipli~~dp:s. Entretanto. tambérniéreconhecida a necessidade de atuação das instituições
priv~qas'SeU') fins lucrativos noplfq(!esso educacional daquelas pessoas. tanto no que se
refere!,ád~sp?nibilidadede vagasql)anto à oferta de serviços especializados complementares
necessárjoà,garantia de seu aprenpizado.

Sabe,.se que muitas pessoas portadotas de deficiênct;: I e;::idepte.$ IPi! .iX'!!1lt .r ti! lil ...
encontram~sc eln des,..a.ntagern cln relação às demais. por não terern acesso ã rnatricl.Üa·
escolar jU$taInente por Üüta do transporte. :'vluitas ....-ezes. o transporte municipal urbano não
chega '. à zp!}a ruraL e quando chega. em geral não oferece as adaptações necessárias às
divers~áTno~alidadesde deficiências.

Al;;iJ:ilstítuições privadas sem fins lucrati ....os. do rneSITlO lnodo que as escolas da rede
pública. tentam resolver o problema do transporte do escolar rural das mais variadas tonnas.
Assitn. que esses alunos não dever ser excluídos do Prograrna instituído pela
MP 1,::- caso isto aconteça. ire:mos verificar lnais umll. vez a desvantagelTI
___--.._,_._~._ t')e~;;'SjJas portadoras de deticiéncia que não têm as ,suas necessidades atendidas pclo

PARLAMENTAR
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EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA NO 173/2004

~Itera O § 10 do Art. 10. da
Medida P~oyísória nO lÍ:3A2004.

~rt.l0

§1° 0 montante dos recursos. fi[lancei~osJselj"á r;epassàdo er'Tl
pa~celas e c(.!Iculádo co[t base ~o. ~:ú~er:ó~dê .alú~()s. doeQsif,lo;públicô
residentes .e~á~ea fjUra' ou áreas que'"rf'lão~disponhar:n tra9Sp0r:te~público
~egula~,queL.necessitel11·':Lutilizàr tr-afj1sporte?:escolar ofer-eCido pblos entes
r;eferidos no caj:>ut deste" artigo.

~. , .,;

JUSTIFICAÇÃO

'!;:, ,..", ,,' .. .: ': ,I.. :::."" .," "._.-'_

.• ...~c:o~o se enêontra a~edação dO{\IJ1:. l° ~a'~P173~2004, a
âssistência .' financei~a sori,ente seria proporciõ"adaaos aruf'l()sdb e~sino
fundamental das á~eas r:u~ais~ No entaF;'lto, todos>sabemosque:\aneceSSiaade• .••... . . '.' '., . . n··· ...• ':>., .' . . ( ••.., ·.··r·.·.· '.. .... .
dbt~agsporteesc()lar ipcluisetoresurbar'l0s que, P?r,falta de ,çferta. e pelo
baixo poder:aquisiti\l,Odos aIUr'lOS,DãOdispõerjTl,de't:ransportes adequados
para freqüe~tarasescólas. Tal t'0ecessidadese éstendetambérn a.alunos 'do
e..nsinom.. édio e:super;io17 da rede:rde ensin..o público. ' . 1;1

'.,. ....• .)d'.it' '!:'; " .-'; :1 ,;~.;

Salal,dasSeS5ões, 23.de ma~ço de,2004.

L.-.'~<--<l.."r., '.. I
Deputa ° DUARDO\fALVERDE

!I'I! !i •... , I i I~ I I -I
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1 O Suprf'ssiva

[ Página

2. O Substitutiva

Artigo
1°

Parágrafos
~"e 2°

TEXTO I.n:STIFlCA 'Ao

Incíso

5. ::.:: Substituti\'o Global

Alínea

..
Dê-se aos parágrafos l°, ZO doartígo l° da Medida Provisória 11." 173. de 16 de março de 2004, a

seguinte redação:

Art. I" , .

§ P;)O montante dos recursos financeiros será repassado em parcelas mensais. à razão de um
duodécimo do,:.;lIor pre"isto para oexercído c calculado com base no número de alunos do ensino
fundamemalpúblico residentes em área ruraLque utilizem transpone escolar oferecido pelos entes referidos no
caput deste artigo. '

§2º ?Conselho Delíberati',;o do Fl'illE di\'UJgatá. a cada exerCÍcio financeíro. aforma de calculo. o
valo!" a serrepa~sado aos Estados, ao Distrito Feder;l1 e aos Municípios..' bem assim as orientações e
instruções necessárias à execução do PNATE, observado () montante de recursos disponíveis para este fim
constante da Leiprçamentária Anual, eem suasalteraç6es, aprovada para o Fundo.

JiJSTlFICAÇÃO

Para a melhor execução do Programa Nacü:mal de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE. torna-se
necessário aS$egurar na própria MP. a periodicidade dos repasses financeíros. Creio ser temerosa a
possibilidade de se divulgar. a cada exercício fi~ceiro. tal periodicidade. Essa prática tenderia a causar
transtornos administrativos aos entes federados de menor porte financeiro.

No Brasíl lamentavelmente.,! são comuns os casos de atraso ou de postergação dos repasses
financeíros ao~ entes federados. Essa pr*ica provoca ~uitos transtornos -principalmente às administrações dos
municípios cujo equílibrio financeiro <é: mais.frágil.

Efuse tratando de um programa q\}e visa beneficiar principalmente Os alunos do ensino fundamental
público. resid~ntes em área rural, é fáçíl imaginar que, se a periodicidade for superior à mensal., algumas
Prefeituras. devido aos elevados custos. não terão condições de manter o sistema de transporte objeto da tvrP em
tela. Consequentemente. milhares de jovens. e adultos terão dificuldade de continuar frequentando suas escolas
- o que é làmêlntáveL

L.-_-------'----'- ---:-::-::-:~=:__~--------_---,-_-~l
ASSINATURA
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alínea

n~ do pronluirio

s. o- Sub'stilutho ~Iobal

proposIção

I\ledidaPro"isóriallr 1731.04 .

~, X modllitllth'.

Artigo .

2. o slIbstltulha

data

. i''''' ,\ulor r

, Deputado ~ l... V't"2M.l'\( U' ._t.. i' ~'(t&..t' ,J-h .

J o- Supresslva

Dê-se aos}1a~ágratbs lOei2° do art. IOda MPaseg'uint~ redação:,

"
Página. . .

TEXTO IJUSTIFICAÇ,\O

"~Art~ '1 c'••••••••••••••••• ~ '•••

. . • §, 1° O montante dos recursos financeiros, será repassado em parcelas mensais e
calculado com base no númerode ahmos\ do ensino fufldamentalpúblico'residentes em área
rural que utilizem transporteescolarofer,eddopeIos'entesreferidos nocaputdeste artigo.

. ,. -!'·i

. -. . -, .

" §2° O €oriselho DeliberativodóFNDE diV;ulgará,' a·cadaeXercício timmceiro, atbnna
de .cálculo~ovaJora ser repassadoaósEstados, ao Distrito FederaJeaos Municípios/bem corilo
as orientações e instruções necessárias à ,execução doPN~TE,obseriládó omoÍltante dos
recursos disponíveis para este tim cOllstantedaLei Orçamentária Anual~ie emsuàs alterações.
aprovada para o Fundo.(NR)~ , ,

0., P.ro..'..:.· gz:a.. 'ma. de. transport.... eescolali.i. co.nta n.·.a.mé!ion.~adopoa.' !.S.··.....:.c.'oma'.··.pl1..e.sraçã.o de servo.iços, .'. .. " ". ;L ..'., . .,.i...". '., "1

mensais: às '·prefeituras. Consí,derando este aspecto, a supl~entação federal ... necessita ser
mensal para queos orç3l1lentosmunicipais possam ser programadós.~·, .. : ... "

: i. ... Nãopodernos incolTer'napossibilidade'derepasses in:egula~es. nào periódicos que
câuseJl1 incerteza naexecúção do programa. Não ·há, então.como.os repasses não serem mensais.
,vistoquea execução deste programa é mensal nos Mu~icipios.

• .< ,. , ,

1I11 ' I'·" 1 I
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APRESE:"lTAçAo DE E:'\IENDAS

HPV nO .173

0001.3
data proposição

I\Iedida Provisória n° 173

autor

Deputado Edua ....do Barbosa
nddo prontuã .... io

~ Supressh:a 2. ~_ sub'Stituth:.a 5 .. \.3-- Substilutho ~tohal

alíneaIncisoArtigoPágina Parágrafo
TEXTO.! .JCSTIFIC..\.Ç,\'o

Dê-se ao § 3 0 do art. I" da ytp 173. de 2004, a seguinte redação:

.• Art. I" ' ,'.

* 3° Os recursos financeiros a serem repassados aos Estados, ao Distrlto FederaL aos
Municípios e as entidades privadas sem ílns lucrativos na modalidade ensino especial. de
que trata o § 10 deste artigo serão calculados com base nos dados oficiais do Censo Escolar.
realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira 
INEP, relativo ao ano imediatamente anterior ao de atendimento.

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição Federal em seu art. 208, incisos I e lU, e a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB. art. 58 a 60), .garantiram aos alunos com necessidades
educacionais especiais, o direito ao ensino especializado e b'Tatuito. Reconhece a educação
especial Como uma modalidade transversal aos diversos niveis de ensino e capaz de atender
as especificidades do processo de aprendizagem dos alunos.

Na maioria das localidades, a rnodalidade de educação especiaL e ofcreçida por
instituiçõFS de caráter filantrópico. sem tins lucrativos, que mantêm em seu corpo técnico.
profissionais especializados para atender as singularidades do alunado. de forma gratuita e
sistemática. Neste campo de atuação dest~cam-se, entre outras, as organizações não
governamentais. A rede formada por estas instituições atende a um número expressivo de
matrícula. cerca de 220.000 alunos portadores de deficiência na faixa etária de 7 a 22 anos,
e tem desenvolvido com competência programas e projetos em parceria com a União,
Estados e I\-1unicípios. Em todos os Estados do Brasil, vem mantendo convênios com os
sistemas de ensino para a oferta gratuita do ensino fundamental. qualificação para o
trabalho, recursos especializados educacionais multidisciplinares, complementação escolar
para os alunos integrados na escola comum da rede regular de ensino. forrn.ação e
qualificação dos professores. sem mencionar os trabalhos referentes à educação infantiL à
intervençào precoce, orientação tàmiliar e aqueles da área de assistência social e saúde.

Ê reconhecido o estorço da rede pública para absorver os alunos que apresentam
necessidades educativas. especiais. tanto em escolas da rede regular como em escolas
especiltliz-<ldas. Entretanto, também é reconhecida a necessidade de atuação das instituições
privadas i~em fins lucrativos no processo educacional daquelas pessoas. tanto no que se
retere ~ 4i;;ponibilidade de vagas quanto à oferta de serviços especializados complementares
necessáriO a garantia de seu aprendizado.

Sabe-se que muitas pessoas portadoras de deticiência residentes na z()na ruraL
encontrarn-se elTI desvantagem etn relação às dClnais. por não terelTI acesso a matricula
escolar justamente por falta do transporte. Muitas vezes. o transporte municipal urbano não
ehega a zona ruraL e quando chega, etn geral não oferece as adaptações necessárias às
diversas modalidades de deficiências.

As ínstituiçães privadas sem tins lucratÍ'v"os. do mesmo lTIodo que as escolas da rede
pública. tentam resolver o problema do transporte do escolar rural das mais '..ariadas formas.
Assim. entendernos. que esses alunos não dever ser excluídos do Programa instituído pela
MP 173. ~e 2004 e. caso isto aconteça. iremos verificar mais uma vez a desvantagem
daquelas p~ssoas portadoras de deticiência que não têm as suas necessidades atendidas pelo
poder públj,co.

PARLAMENTAR
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

d.t.

MP,V n° 173
00014

propo51ç"iiô 

.Medida Provisória nO 73
,autor,'

º~'p~_~çI~Eduardo. B~r~<?~.~_.
Il~ do pronluário

.J,X môdificath'a 4. <3: .dltiva s. o- Subs~i1utl"oAlobal

PáJJina Artigo Parágrafo. .. lnclst;) alínea
, -.- .•. .'. - " __ - .. . TEXTO I Jl:STlFICAÇÃO

r5ê~se-ao §'jõdoaJ(o 10 da jÇip 173. &~ 2004. a'seguillte ~edaçã():

c. ,'Art. ,1'0-. ..:••' '••••••••••••••••••••'.~"~ ••••••••••• "~•••,•• '.' •• '••.••••••':,••••• ~~'~ >lo ,;, .'';., .

..... •'••'.,' '' ,•• ;..- o. •••••••••••••••••••••••••••••• __ •• ~•••.• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••'••••• , ~ •• .; .

§3° Os recursosfinanceiros <a se~em repassados aos Estad9s. ao Distrito Federal. e aos
MUllicípiosdequc= trata0 § 1°deste anigo serão calculados com base nos dados oticiaísdo
nlÍmerode matríc1.lJ.as efetiyadaS no ano de atendimento. '
•••••••••••'•••••• ".'.' , " •••••••••'•••••••••• o.. "'~" ~ '•.•• " ' .; ;. ".,~, ~ ,; _•••

'. .. ..... '. JUSTIFIC;\ÇÃ.0 •... .... ." • ."
I}-presente emenda visa .evitar defasagem nos )recursos aser:ern repassados. casi, fossem
c:onsidemdos os dados do Censo Escolar relativos ao MO anterior: ao atendimento.
~= ~.-_ : -.."'-- ~~ .. 0.0._ .•.•~_.. -:-.-- ----~A~LÃ·MENTAR-··_·_o. ~ •. -.'.:~~-~ ..'- .. o . ',_ _ .

APRESENTAÇÃO DE El\1ENDi\.S

d.ta

MPV n° 173
OOO~5

pruposiçAo

Medida Provjsórian~17J/,04

Deputado ... '"'.c.' -...- • ..." t::
n" do prunluárlo

I OSuprH51.... 2. O suhslllut'''. J.X modln".II.... s. O SubSliluth'o ~lob.1

Página Artigo Parágrafo

TEXTO I JUSTlFICM;,\O

Dê-seao *5° do art. I" da MP a seguinte redação:
""Art.:1C) ,-.~'~"..... ~--'•••••••••••••••••:•• OI •••••••••• ,,; •••••••••••••••••••••••' ••

Inciso alfnea

~IIII: I i':1
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1.73

000].6
EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA NO 17312004

Altera o §6 ú do Art. 10 da
Medida Provisória nO 173/2004.

Art. 10

§6D O Conselho Deliberativo do FNDE, ao cumprir com o disposto no
<::;2°. do artigo 10 desta Medida Provisória, obedecerá critérios de prioridade
,Jôrã o atendimento de transporte escolar, de acordo com a seguinte ordem
sequencial: alunos do ensino fundamental; alunos do ensino médio e alunos
do ensino superior, combinada com o critério de atender prioritariamente a
alunos de áreas rurais e áreas urbanas isoladas,

.JUSTl:F:ICAÇAO
Devido à dimensão das necessidades de apoio financeiro para

transporte escolar em toda a rede de ensino público, em âmbito nacional,
considero . necessáriO definir critérios. básicos de prioridades que sejam
tomados em conta, de forma transparente, para o repasse de recursos aos
Estados, ao Distrito Federal e Municípios.

Sala das SessÕes, 23 de março de 2004.

Deputa~~c-':RDE

APRESENTAÇi-\O DE EMENDAS

n0 ~73

0001.7
data propo!iii~ão

Medida Provisória n" 173/04

,/ ... /\utor

OepUitado '" \.._ '("",,'),.0.. -,- \{: t. ,í' ~.-I.-t..
.' .

t (. d~ .i-(",\p\..•r:
111

01 do prontuário

(30 Supre"".,,!>

Página
~. O substitutiva

Artigo

~"4_ modificath"a

Parágrafo

4. X aditiva

Inciso
!l. C3'- Subsdtuth'o global

alínea

... TEXTO! Jl.:STIFlCAÇAo

Acrescente-se o § 1U ao art 10 renurnerando-sc os demais:
"§ 1o O disposto no capllt aplica-'se aos. alunos do ensino fundamental público da zona

urbana queresidam a mais de dez quilômetros do estabelecimento de ensino."
Justíficativa

Os grandes e médios municipios necessitam do Programa de Transporte Escolar Público
para garantir o acesso a escola de estudantes que moram em regiões periféricas.

Precisamos de políticas públicas que amparem o aluno. que evitem a evasão da escola,
que previnem a vilêncía, retirando as ruas crianças e adolescentes carentes.

Temos que .garantir o acesso desses estudantes à Escola Pública. É a única forma de
garantirmos cid-adania ao nosso povo, principalmente aos excluídos das periferias urbanas,
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MP'V :no'" ,173

00018

....dlth...3. modlncath'a

autol" .. " ". .'

SENADOR ÁLVARO DIAS

2. .sUbstltull".

Página I I Artigo I Parágrafo . I Inciso aUnea
TEXTO IJ(;STlFICA .\0

APRESENT~ÇÃODE EME~DAS
! tâ ; ~' :: '

JI"'":----='O-ac-.----oI r------.......------p-ro-p-o""':'siç-::i:"'"O--------.......--.....................----,

I Medida Provisória n° 173

I

·'Art.l" ~., ' i ••••••••• ' ~ •••••

" :';" . ,:.' - ',.' ,_.' ',' ; ,"

§6" ,lOs recursos .financeiros, a serem I:epassàdos em fa~célas. na .{o':n'la. ({o § ~ ':
consid,erarãoo€enso Esco~ar ,.e~ativo ao ano ime'!!atamelúf! .a"t,er!o,r~Oa.~en}j!""ento
até a ~onclusão do Censo Escola~dpano re.ffirente ào,'Qtelldimento.'iapartirJdequand'o
as parcelas serão réa~ustada~ ipJra,aten!J.er àqúe/~s3 qu:eing,.;sstzram.nO /énsiJo
fundamenta/público . ., .

" i ,.., t

, ..,' P;>. presente Emendapreteride torn~ e(eti~o.o :PrbgramaNacional de Apoio I ao
Trat;íspdrtedo Es~olar ;;"PN-}TE, no sentido de ltender também. aos alunos:quein~ssa~no
ensino. fUndamerital público. ou seja, não tornar o serviço oferecido, transporte escolar.
deficitário; É que, tomando·se em conta apenas os dados o~ciaisdo Censo Escolar relativo ao
ano ime~iatamenteantenoTao do atendimento. os recurs6s serão insuficientes para atender
aos novós matriculados. .. ..

'Acrescenta o §6° ao art. lO da Medida P~ovisórian0173/2004 com a seguinte rédação:

li. :. 1, .

~ ..... _ -c' .---

PARLAMENTAR

o' Z
'/;; 'or..L" 'l..,.. .•~~<.. . - ";"'

Sala das Sessões, 23 (fe março de 2004.

Destâforma, a melhor solução, para tornareficaz:a m~dida, é atlializiu-o:vlllor dos
repâsses a partir da conclusão do Censo Escolar. ..

Uma .v,ez .que,os recursos·· do PN~TE são rêpassadosemparcelas, . não. hav.erá
dificuldade em atualizar a quantia a ser repassada. O fato é que. o Imitituto,Naciona1: de
:' ,', - ' - I{ : -' " ' . " i' ':, ," • .' - "~: ' _..' , " " ,. . ;.',' _ ", '

·EstudosePesquisas Educacionáis Anísio Teixeira· lNEP. responsável pelos illdicadorese
~estatjs~icas doI\.:fi~istérioda Educação. niío realiza pesquisa que ap~:mteumà'preyisãode
novos matriculados; Realiza, tão-somente, o Censo Escolar. no ano letivoem curso.

l<'y , 'L- ", ti

I
I1I 11. I I 1.;1 ili
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APRESE~TAÇÃODE EMENDAS OO019
data Ilroposição

Medida Pr{wisória nO 173/04

Autor t

Deputado; "t l \ 't\A,"r ,.(kU ,.1...l
n') do prontuário

Página Artigo
TEXTO i JlI.STlfI(AÇ;\O

Parágrafo

4. C? adith:a

Inciso alínea

Dê-se aoJ 1° do art. 2° da MP aseguinte redação:
. H§ I(I, Omontante dos recursos tinanceiros será repassado em parcelas mensais. à razào de um
duodécimo do valor previsto para oexercício ecalculado com base no número de matrículas na
rpodalidade de ensino aque se refere ocaput deste artigo.{NR)"

Justificativa

o ano de 2004 é um ano eleitoral em que serão eleitos os prefeitos dos mais de
cinco mil Municípios do País. Visando dar maior transparência ao repasse desses recursos, em
especjalaos~1unjcípios, essa emenda éoportuna, pois não deixa dúvidas quanto ao repasse, na
medida em que nào será objeto de regulamentação posterior.
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MP,:V n° 173

00020

.I. aditiva~. modifh:ati"1I

proposlçlo

Medida Provisória n° 173. de 16/03/2004

2. substltutiVII

Data

I I' Artigo . I Parágrafo. I Inciso alínea
'---'..;;;,00.;.;.;';;;"_ TEXTO' JUSTIFICA AO

11-'--..;~_--..;__...::S:.::E::..:.N..;;.:A;..:.D=O;..:..R.=..;..;Á;,;;;L;.;;.V..;;..A..;.;.R.;;.,.O=-.;;:D..;.;.IA~S ~II n_"d_o_Pro__"__tu_ár_ío ___

éAcr,escenta o § 4° ao art.rda Medida Provisória nO 173(r2004com a seguinte redação:

"Art.2" !. ; .

§. ~" Os .recur;sos Jjnanceiros a serem7'epassades. em lfarce~as.~la.~à,.mado § ~''.

conside~a~'ão 'õ,Ce'fs0fsco{a~ ,.e!at~ro ~o an.0:/nledia~flt11entetlnt,.e';~OI;Ílo. aten~!,!,en~o
a~éaconclusão d,oCenso Esco{ardo ano '·l!~eren(eao·atend{'fell~o.ap,a~~irde~.uando

aspa'icelàs serão reaJlt-stadaspdra. a(en~e;;àqüe/esque;ngressaram'Iloens~,;o
jundamentalpúblico." ..~.,;';, ;" ",

JUSTIFlC~TIVA
.. ""':" '';;J

, p;-presenteEmenda'pr~t~ndetomaref~tivo.() PrÓ~ama Nàcio~al def'f'poio,aos
SistbaS de iEnsino para ;.-\tendimentoà EduCa~ãode. Jo\,ense~dultos, no,sentidôtleatender
tambémi aos alunos que.'ingressam no ensino fundal11el1tal~iíblico.ou~eja. não tomar a
assistência financeira. de~citária. É que.tOlnando-se .emcont8. apenas os dados oficiais do
Censo Escolarrelati'V0 aô. anoimediatamente anterior ao do atendimento. os recursos serão
insuficientes pataaterideraos novos ~atriculados. . ,

, ,

Urna vez que, os recur~os do referido P~o~ama são repassados et11 parcelas. não
ha"erá dificuldade e~ atualizar"a quantia a ser repassada. O fato é que, o Institulo'N8;cional de
;Estudos ePesquisasJEducacionais i\nísio Teixeira - rNEP,;responsá'Velpelos Ín.dicadores e
estatísticas do Minis,tét;io da Educação, não ~ealiza I?esquisaq1JeatX>nte utl1~previsão de
novosmatriculaáos. Realiza. tão-somente. o Censo Escolar no ano letiv? em cúrso.

'Desta f0l"ma. a melhor solução. pâratomar eficaz a médida.é at\131iz~ro,v,álordos.
repasses a partir da conc1usàodo Censo Escolar. " '

Sala dasSessões, 23 de março de 2004.

iuha Mista'"·~ervlçD de

PARLAMENTAR

:!I i I II I I III
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MPV n° 173

Abril de 2004

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

data

00021

proposição

Medida Provisória n° 173/04

,.. Autor ~ .

Deput.8do ~ i ··('"(lii , .. "'t I. ~ 'Ih' r '...v' . VI" ~ t.t..... ' .... ' ."Jj .• '\' \

n'; do prontuário

I XSupressjySl 2. O subSlitutha 3. modificativa 5. G Substitulivo Idobal

Pâgina Artigo
TEXTO! JUSTIFICAÇ,\O

Parágrafo fnciso alínea

Suprima-se oç3° do art. 3° da MP 173; de 2004.

Justificativa

\10 parágrato segundo já temos a orientação de como proceder com os saldos dos
.:s.friar umcomplicador com opercentual do saldo pode criar problemas na execução.

VUuV Jspecto a considerar é que o repasse devera ser mensal. o que. teoricamente nào vai
acarretará um saldo expressivo.
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APRESENTAÇÃ0 DEEMEi\DAS 00022

&~. I

\:)IT:",\ "'\ . ~ ~:]!STl:I'1'I\'ll
~\'I.:\G ..\1.

TEXTO

: ..\k1IG;\

r-11· ,11 ",. ''''''TI-t'-I\', ,\ : 71\11'"11''' \T": '\'-- . -. ... , •• ... I .. . ' J'.,~ .'. • \ ,

L...-...J .' L......-

I

..
I

• l ~1.1'RES1"'·.\

L....J

l..i .\t"':C,R i

Oep. LuizCarlosHauly - PSD8~PR
, .' .' " \ .

I··
I

EMENDA M0DIFI€ATIVA

o *5° do ano 5° da Medida Provisória nO.173/(j~, passa a vigorar coma seguinte
redação:

O' '

,.

Um dos pilares da Administração Publica ê
recursos públicos. '.'

" Nesse sentido. a presente alteração visa a assegurai; que toda a arrecadação.
execução orçamentária, bem como 'contratos iealizad~s tenham afupla divulgaçã6.~de, forma

.assegurar Obol'!troledos social dos gastos realizados no âlllbito :do F,KDE. sendo divulgados no;
, site wwwcontaspublicas.gov.br, mantidos pelo Triburialde Contas da União. 'em observància à 1

Lei nO 9:755, de 16 de dezembro de 1.998

hAn.So ~ ; :, ~ ; ~ : , ;..
§ 5!! 0~ Estados, ° Distrito Federal eosJ Municípios ri deverão disponibilizar a documentação ,

referida no *4~ ao Tribunal de Contas da União. ao FKDE~aos órgãos do Sistema de€'ontrote I

Interno'do Poder Executlvo,'Federal!e aos'Conse\hos previstos no an. 4~.destaMedidaProvisoda.
selTlpreque solicitado. bem comodivulgar, seus dados e informações deacordo'coma Lei 'n°

: 9.755~ del6 de dezembro de 1998.. '

, " ' ...
\~ _~ .L.('-' '~-. ~.)

De •LUIZ CARLOS HAUl.Y - PSDB/PR

I I: I I I III
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MPV 173

APRESENTAÇ.c\O DE EMEf\;JDAS 00023

data proposição

Medida Provisória n° t 73/04

,\ulor

THcrliA $.. ('fOrr2Deputado JO..stÉ
c:3> Supressiva 2. O SUbslilulh·a

Página
TEXTO I JUSTlFIC\Ç'.·\O

Artigo
3. X moditkatha

Parágrafo
... c:3> aditin

Inciso

n'l do pronruârio

5. c:3> SubstítlUh·o ~Iobal

alínea

Dê-se aos § 10 e *1" do art. 60da MP a seguinte redação:"* I U O montante dos recursos financeiros será repassado em parcelas mensais e calculado com
base no numero de altàbetizandos e alfabetizadores. coníonne disposto em regulamentação.
§ 2" O Ministério da Educação divulgará, a cada exercício tinanceiro. a tonna de cálculo. o

valor mensal a ser repassado aos Estados. ao Distrito Federal e aos Municípios. bem assim as
orientações c instruções necessárias à execução do Programa Brasil Alfabetizado. observado o
montante de recursos disponíveis para este fim, constante da Lei Orçamentária Anual e. em suas
alterações, aprovadas para o Fundo.(NR)"

Justificativa
Historicamente, os maiores. problemas dos programas de altàbetização no Brasil.

sempre foram a tàlta de continuidade. e a falta de recursos. Ou, efetivamente, construímos um
programa sério de alfabetização no Brasil, ou. novamente, não conseguiremos suprir as
necessidades educacionais básicasdo país.

Para a viabilização do .Programa. necessitamos da garantia da execução através de
parcelas mensais, para não que não Ocorram atrasos ou falta· de continuidade e seriedade do
Prol:,'TaIl1a. PARLA.MENT~""----· ~'."//./ ------....--.

í

MPV

APRESE:'oi:TAÇ..\.O DE EMENDAS OO024

1.73

data P .- ~ -"'-r...;"

"fedida Provisória nU 113/04

Deputado :!CS6
i,Ulor

'li..:. iYC'

ri (lU prorl .. uaJ"lo

~ Supressiva 2. O sunstilUtÍ>":a _~ X modificati>ll -I. c:3> adilh'" 5. C? Substitulh·.. el..b:al

alíneaInciso

---- ..

Parágrafo

-'

ArtigoPágina
TEXTO I Jl!STIFIC\Ç..\O

Dê-se ao..§ 3" do art. 6" da MP a seguinte redação:
"§3" O. Programa Brasil Alfabetizado deverá ser executado pelo FNDE. com recursos
consib'11aposao orçamento daquel~Fundo. ou a ele descentralizados .(KR)"

Justificativa
A emenda visa a sanear o equivoco quanto a cxecuçào do Programa Brasil

Alfahetiz\ldo. A dúvida é exatan)entese o Programa será ou não executado pelo FNDE.
Entenderrtosque os recursos de$tinados à sua implementação devem ser consignados ao
orçamento dd Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

--- ~-.

PARLAMENTAR -)
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MPV

APRESENTA~ÃODE EMENn~s 00025

data propo5içlo ,"., "",,' ,
~fedida Proyisória nO 173/,04

. ~{ .. ~

'n ,\utor

.'Deputado,··~,;~.t··' ·t.(\ i"{..t!~

•....;jl

.,.t.l .,l:!.l,-[.y\.i\....
n~ do pronruárlo

I C». Supressi\'. .2. O substitutivI J. X moditicarha ,;4.0- adith1l 5~ 00 Substitulh'o J!lobal

ParágrafoPágina ", Artigo
TEXTO I JUSTifiCAÇÃO

Dê-seao§Jo do art. 7° da MP aseguinte redação:

Inciso" alínea

~12°0s saldos dos recli~sosfinancei~os'.rec,ebidosà>conta dó P?o~ama B~asi1 Altàbetizado.
existe?tes 'e11'1' 31',•• de, dezetpbro~ de~erão ser rep~ogramados '. para o, e~e~dcioisubseq~ente.co~
estrita obsel"\'ância ao objeto de sua transterência..~os termos da reguJâmeniação do €onselno
Deliberativo 'do FNDE.(NR)" " ,

Justificativa

Todos os programas dá área da~ducação são re~IJmentados peJo €onselho Deliberativo
do FNDE, por isso éprudente quetal'rlbém nesteprogral1la..{hajaesta~bse~yància.

,0 Brasil.não,pode mais criar políticas,públicas educaciogais na área da alfabetização.que
não tenham ,co~tinuidade;e. eficiência numa época que a l11aioraspiração do po~o ainda' é o
el1lprego.~~demais,seralfabetizado é um direito mínimo, de 'cada'cidad~o.ve~ que a sua
ausênciaacabs'porinviabilizar o exercicio de, direitos' individuais ,'; básicos garantidos pela
C'onStituiçãoFeôeral.

,I, ! I 11'" j' I 1)1 ill
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MPV

00026

173

.J

5. D SUbS.ti~tiV(j Global 14. O Aditiva

Proposição

Medida Pr-ovisôria n° 173 12004

2. O Substitufiva

,--_P_Q_'gJ__·_D_a --!ll -A--=~-~-gO--'--~\"='___, __p__a__ra,..::;...or...,..a...f-o_."....._::..L.l I_D_c_is_o_--,--J ~]::-.. 1
r

'-- T~·I.=::X:::.·T~O~/:::.:Jt~·S~T~I~F~IC;;::A~Ç:t:::A:!;·O:::, _
- --_'~----,

C Sllpl"f5siva

[ Dam
c17/03104

lo

Art. 9" .

§ 4~YA fiscalizaçào do Ministério da Educação, doFNDE e dos órgãos do.Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal ocorrerá de ofício a qualquer instante ou será deflagrada. isoladamente ou em
conjunto. 5~mpre que for apresentada d<lnúncia formal de irregularidade identificada no uso dos recursos
públicos aconta dos Programas.
•• ", •••• ~.~ •• ~ "' , •••••••••• ~ •••••••• ~., ••••• ~ •• ~ ••.•••. ~ ••• ~ ••• , •._ ••• "' •• ~ •••••• ,.~ ••••••••••••••••••••••••••••• '.' '.'W".

JUSTIFICAÇÃO

o PNATE e o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à EducaÇão dt'o Jovens e
Adultos atenderão a vários municípios de grande. medio e pequeno portes por todo O país. A eficácia desses e
de outras ações públicas é diretamente proporcional ao bom planejamento e ao controle dos gastos.

A e:\:periência tem mostradoqu.e em alguns .casos, a fiscalização deflagrada apenas por denúncia
formal não lc.m sido eficaz. Temor por rep,resálias: in~uficiência de instrumentos de controle sobre os gastos das
prefeituras: ou câmaras municipais dominadas por bancadas leais aos prefeitos sào alguns dos fatores que
inviabilizam a fiscalização originada ded~núncül,

Portanto. acredito que é se suma ~mportiincia, facultar aos órgãos federais envolvidos com o PNATE, a
possibílida4e ,de. no inicio. durante ou apÓs.a execução do programa, realizar inspeções técnico-financeiras.

A ferramenta inserid3por estael9",nâacolaborará paraã redUÇão dos desperdícios e para o alcance dos
objetiyos abnejados peio PNATE e Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Eduç:aç.ãc
de Jovens eAdultos.

ASSINATURA
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•. ' i .
t-.:.-J"

f. l .

TEXTO

EMENDA ~DITI~A
.,0 , ,,~l

Acrescente o seguinte artigo àM~dida (>ro~isórianc173/04:

~·Art ......0 art. 4°" § 1°, I, da Lei nO 9.424, de 24 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido
'da-seguinte alínea '·'r', renumerand~-se as demais: .... ,

il"~'-'.. ~' '~~. ~~.'.~: ~>~: :.: ~.::~: ~ :::.~.•~.::: ::~:.'..•..:~: :~.: ~ ~ ~~:: :: :.::::::::::::::: :::.~::: :.: :~::; ~:: :'.::E::: :':~ ::::..:::..~ ..:..':.:.. :'.:: ::.::C.:'.::: :.:.:: :~.::::: :::.:::: :::::::::.
f- a· Confederação Naciona\. dos Municípios e a· Associação Brasileira dos·Municípios. em.sistem'a
de rodizio:.' , '. ~., .' . '.1, ~ !" "

Justificativa:

,.\551>;,\

.-
De . LUIZ CARLOS HACLY - PSDBlPR

Um dos pilares. da Administração Públiêâe a transparência da .gestão dos
recu~sospÍlblicos. . . . . . : ,'. ... ; . ' l:'. .

. Nesse sent ido~ os municípios. são peças imponantes nesse'p~()cesso,uma vez· que
s~o responsá,,::eis,sobremanei~a.pelo e!1sinofimdiullentaL. •..... . '.' ." . •. .

f Assim,.ê de suma importância que no Conselho constituído a nível federal para0
aco~panhamentoeo controle social haja a participaçãodos municípios, por; meio de indicaçãoisua€onfederação eAssociáção que arep~esentam a: nível nacional·

'J,. I 11" I I li'
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INDICAÇÃO Nº 2.164, DE 2004
(Do Sr. Marcelo Ortiz)

Sugere a criação de um programa pe
riódico dedivulgação para a sociedade so
bre a importância e a utilização do Seguro
Obrigatório de Veículos (DPVAT).

Despacho: Publique-se. Encaminhé-se.

Exeelentíssimo Senhor Ministro do Estado da
Comunicação Social Luiz Gushiken:

O Seguro Obrigatório de Veículos foi instituído
pela Lei nº 6.194, de 19 dejunho de 1974, e ainda tem,
como principal objetivo, responsabilizar as segurado
ras pelo pagamento das indenizações decorrentes de
aei~entes de trânsito por morte ou por invalidez per~
manente, bem como o reembolso das despesas com
assistência médica, até o limite estipulado na alínea
"c", do art.3º- da Lei em análise.

Essa lei, no entanto, é pouco conhecida da po
pulação em geral. Esse desconhecimento, aliado à
falta de informações mais detalhadas na gestão do
seguro, que é repartida· entre o Poder Público e as
seguradoras, tem provocado muitos equívocos para
a sociedade. De fato, o desconhecimento não gera
nenhum tipo de ação para obtenção do seguro, cujos
valores de indenização, que podem ser extremamen
te importantes para o beneficiado oupara sua família,
chegam a quase sete mil reais, no caso de mort60u
invalidez permanente, e a mil e quinhentos reais, para
despesas de assistência.médica.

Os valores do prêmio do Seguro Obrigatório,
por sua vez, são distribuídos atualmente em pro
porções perfeitamente adequadas à sua utilização,
quais sejam: 45% para0 Fundo Nacional deSaú
de (FNS), 50% para as seguradoras e 5% para0
Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN)
para aplicação exclusiva em programas destinacjos
à prevenção de acidentes.

A partir do segundo semestre de 1999, as críticas
ao DPVATintensificaram-se, principalmente em função
de ações judiciais que foram interpostas questionando
sua existência. Desde então, uma parte considerável
da população tem apresentado uma visão parcialou
distorcida do assunt(). pesquisas de opinião demons
traram um surpreendente desconhecimento das carac~

terísticas básieasdessEpseguro por parte de potenciais
beneficiários, ocupantes de veículos epedestresen
volvidos ~m acidentesqetrânsito, independentemente
da classe social ou econômica.

O que se verificfl é que o DPVAT~ apesar de
garantir o pa.gamert9 de indenização a todas as
vítimas. ele. acidentrsde •trânsito, com .ônus ape
nas para os propriert~riosde veículos,qlle pagam

o prêmio do seguro, não é suficientemente conhe
cido pela população como deveria ser, a exemplo
de outros direitos, como 1312 salário, férias, FGTS,
Seguro Desemprego e aposentadoria. Esta é ara
zão pela qual achamos de fundamental importância
a criação de um programa periódico de divulgação
para que condutores, passageiros e pedestres te
nham consciência de seus direitos em relação ao
DPVAT.

Assim, tendo em vista essas informações, soli
citamos a Vossa Excelência se digne promover esse
trabalho de profundo alcance social por meio de uma
campanha publicitária para divulgar os direitos dos ci
dadãos e sua importância para o DPVAT.

Sala das Sessões, 24 de março de 2004. 
Deputado Marcelo Ortiz.

INDICAÇÃO Nº 2.165, DE 2004
(Do Sr. Gilberto Kassab)

Sugere ao Poder executivo, por inter
médio do Ministério da Educação, a implan
tação de campus da UNESP - Universidade
Estadual Paulista" Julio de MesqUita Filho",
na cidade de São José do Rio Pardo, Esta
do de São Paulo.

Despacho: Publique-se. Eneaminhe-
se.

Exeelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Pela presente dirigimo-nos à Vossa Excelência

para expor e reivindicar o seguinte:
A cidade de São José do Rio Pardo é um impor

tante polo no Estado de São Paulo, por sua localiza
ção e por investimentos tornou-se centro educacional
de uma região, que atende diversos municípios, e que
há muito reivindica a existência de instituição estadual
de ensino superior;

O fato da UNESP manter convênios em diver
sas áreas com a Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de São josé do Rio Pardo, no intuito de iniciar
a vinda de uma unidade daquela universidade para o
Município;

O fato de que por unaminidade, ter sido aprova
do na Câmara Municipal de São José do Rio Pardo,
a solicitação aos Deputados Estaduais e Federais de
São Paulo, o empenho junto às autoridades para a
instalação do referido campus.

Assim sendo, reivindicamos a implantação de
campus da UNESP no município de São José do Rio
Pardo.

Sala das Sessões, 24 de março de 2004. 
Deputado Gilberto Kassab.
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Um dos mais significativos; pa~ece-rlos. são os elTl-
pecUhos'!existentespa~ a abertura o'udesrTlor1tage~ dâ.s
janelas cios ônibus, em caso de urgência. Ernque pese a

. legislaçãoobriga~a pfeseryça ~elsafdas de'~rne~gência
no veículo detranspOrte coletivo, notícias edePoimentos

.,,- _ :," -, , ' '-,_ ."",", :,!~' ." _::jf' ,'r,~I, " ••. ' ; '" ![Iih ' :~"

dao,co~ta de queo~ecursonaoe.,suflclente,co~opare-

ce p~~o~ecery!~deSa~tr~o.c<>~,idoco~.u~ô~i.~usda
Empr,esa'ltape,!,lnlTl, no Il'Jlenor:lioCeara' ocaslaoem
qUe 42..~ssagêir,o~rnOrJ;etafTl âf()gados,~sernter,cO~
ab~~ as ja~el~sdo,. V~í~lJlq: (eqUipada~~~ii.~idr,c>. fixo),
que submergiU rlas ~guas cio açude Clpo~,'::i"'!'i'"
: '. D~lato, c6nstata"sefortetendência dE{~e àrnpliar

, ,",t :,:,' :"1 :::, "(':- ' -.,_,,/" .r. ,';1.', .: '" ,..,i: o,, ""'1

a frota da ônibus com janelas devidros fixos,emvírtudé
',-:' , - ;: ".: 'I' f ,'. ';.' ;",r'tl', ,,' ;1","':' ,,' " '!" 11:, :-. ::'" ,:' " ":~' ,". ' :~-:'; '::'1, '!

da:a~oçãoda'climatiz~çã()internai deSses'autómoto-
res, o que toma u'm~ fuga ráéi~á!'h~lJen~o incêrl~lb!ou
alagallle?toHovérculo, Virtualrnerlteiti~praticágetl.
, ..' Sabemos que!inuit~~'obStácúlds!íêmque'$er su
~erl3dospãta'a;âcfE;qiJaçãode'ümprodúlo'indu'~trial
~,><?~',,, ".":,,;", :~t,:.. ,,\ ..,:.': ."," ':.,,> ,.: 1':-.,".:' -":!",'".;;I:I:"" "'.':"",' -.1"1, '-:",',r:-:·',,':',,':: :>i
ascondlçoes IdeaiS de segurança:Entretanto;!cremos

~qe~rt,a~e!él,~~I~.a·P~~a, ..~~Qcf~~~~;Ô~.~!eSUI~~do~:só
possam ser~tJng'doSarnécl!OoUiIClngoprazos..",
'~ '. . iEstamo~ convictos,rija'que V;~. com asellsibili-
'~acfe.eâcd~p~tê'~9iâq~e 1I1~'~8p~búliârés,emp~es
fará à deVidã!impÕrtânciaaesSa'questão~ ,.' .!t i;:

, "li - "" ','\' >,;:~ .:' ,- ' ..':'.' '~,I'K ',> i.f1!:., "I "'" ':. ,~' " , ': ':' '" ' ,,' " :, " : ", ' :: :"'" ,,, 'i: i " ;,,' --,' l~C -",',' "j,

. ~.. .• Sala dasiSessões, 24 de, março de 2004. -
: ' ":' '.' ':', ... ,'>1':- "'~" I ,1', '. ," , , "',,:, -,' , ',:: ,\.' ,." " ' " fl ' . '-'1 :"!' .,

Deputado Rei~al~o,.~~~ãO·i ..•. ."j :t, .... ,

INDICAÇ~ON~2.168, DE '2004
.'(D~ 'St.L:.obbe;Neto)
"," ,'!;Y'..-, :',;'- "-::':::': ,~";.:: l',~' , " , '

'. Sugere ao ,Senhor Ministro de Esta
do da Saúde a inclusão no ConselhoCon
sultivo,dâAgênciàNacional de Vigilância
Sanitária,-' ANYISA; dos 'repres'êntantes
dosC0r1selhosi~:'Federal e .. Regional de
Biomedicina."( clt .,... .

;. "c,'::'" ~,':: (""',, '~i '" ,:' "', .'
'Despacho:',: Publique~se. Encaminhe-i>' ~, ,I~:.". ~se. ,:1:

. Excelentíssimo s1nhor Ministro de Êstado
, ~, l '! i

da Saúde: ..... .' .... '. J ",: ,;.,:,'
.<- , ' !li,:"" ", ( <. ,Ih' "', I'", :[ir' , ,

f:. Lei n"i6.684~ de3 desete~br,ode1979,.dispõe
que o exercício da profissão de Biomédico é privativo
dos portaêJores dediplorn8 devi~arnente,registrado,
de bacharel em curso oficialmente réconhe6ido de Ci
ências BiC)lógieas,modaliêJade 'Í'édica.t COmposição
jurídica e de legislação que compõem e~egulamentam

a carreira dos Bi0l!lédicos são: ..... ,.,<' ' .'

I ""1Lei n2 6.686, de 11de seternbro)de19~9."Dis
põe sobre o. bxercício da análise c1íricôHaboratorial";

li - Lei; rt.· ~017;, de 30 de ag?stolie '1982, "Dis
põe sobre o dêsníembrarnento dos Conselhos Federal
e Regionais deBiomédi~o~'e de Biologia". ; ....
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se.

INDICAÇÃO N2 2.166, DE 2004
(Da Sra. Nice Lobão)

.•. sugére ao Ministério dO,sTransportes
a adoção de.medidasrelath/as à Ponte do
Estreito dos' Mosquitos, que liga a Ilha de
São LuJsao Continente, no Maranhão.

Despacho: Publique-se. El'lcaminhe-

. '

,suger~ao;Mini~trode Estado das
Cidades a proibição da instalação de ja
nelas com vidro fixo nos ônibus.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-

se. . .

Excelentíssimo Sel)hor Mi?iStro dosTransportes:
A capital cio Maranhão, sãoLuis, também'é a sede

do mUnicípiodo mesmo pome que se localiza'na Ilha de
SãóLúísju~ta~e~te êo~;.bUiros t~~rr'u~icípioS: Raposa,
Paçodo LuTiã~.~JSãoJosé.doRiba~a~rO(X)~ju~todos
quatro !11unicípiósfonnam a AglomeraçáoUrba?a (fe São
Luís;1ondexivelTllb;rcade Jm'mutlâo de pessbas.•
" ~j Ilhal~deSãoLuísir1~ê~Iiga~seao.co,:,tinente· por
meio da F>OI'\tedoEstreito deMosquitos,quese situa na
BR-135.'C6mo •.único,lelementb de acesso à.ilha e, por~
tanto, à capitâl maranhense; ~ indiscutível a importânCik

.' , " . '.',' I ,'Ih-' "',I\:.,:r, " -',,' ',' ',_ i :' ,',' ")' ~~, ,.' ,.,', _ :1' 11'

vital da obradeal'teparao Estado. ESsa impor;tância
fundamenta a'preócupaÇão de setores orga!nizados dà

. i';' 'l;" '. i: '",I'I!-' ','., _' " ,: ,: .'~ """. 1'''',' ': 'I", ~t ' ' :~" " :: ' ". •

sOciedade e da 'populaça() rl'laIS dlr~ta,!,er1tee~yolv.,lda

com a situaçãode conse~açãoprecária da po~t~,que
reclamairTIediat8inteJ'Ve~çãode(ecuê~íclção.•'
. AninguélTlhít~fes!a os prejuízos decorrentes

da. interCtiÇão,~a ~onie: desabastecirnento da'popu
.Iação i~suladae ~~~ble~as>admi~i~t~ti~o~ pel~ falta
de acesso rodovlano entre a sede aamlnlstratlva do
govemomaran~~n~eetod()oE~tadõ."!J';i,'

: .~a~:~a~ità'Co~di~o,~,"~ho ':9CIue~f,él t~rnada de
provide~l8sipara arecuperaçao da'p<>nte aSSinalada.

. Sala' dasJSessões.;24.de ,!,atço .. de 2004. -
Deputada Nice Lobão. ;'::.,

.INDICAÇÃON~ 2.167, DE 2004
(Dô' s~,i Reinaldo:Setão)

Excelentíssimo'Senhor Ministro de Estado das
.Cidades: .'..': I' 1\ ',~., ,

O Conselho Nacional deTrârysito e o Departamen
to Nacional deTrânsito, órgãos hoje sob a gestãb deste
Ministério, há m'uitodesenvolvem excelente trabalho no
sentido de ape~eiçoaralêgislaÇão e oacompanhamen
to técnico volta~os paícl a segurança do setor automo
tivo. Não obstante, problemas continuamapi:uecendo
~'. " ,li.', At' ,'I"',:....'!: !,'!" , ';'" < ' _'.'

e,'.s.em.. descanso, colocando a prova a capacidade dos
;i~ .', <: 0",' A". t-, :I:l'·.h\:( !'"

espeClahstas!e~ transito e transpOrtes.

I 1',.1
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111- Decreto nº 88.439, de 28 de junho de 1983 -"
Dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão
de Biomédico de acordo com a Lei nº 6.684, de 3 de se
tembro de 1979 e de conformidade com aaUeraçãoesta
belecidapela Lei nº 7.017, de 30 de agosto de 1982".;

IV - Lei nQ 7.135 ,.de 26 de agosto de 1983. "Al
tera a redação da Lei nº 6.686, de 11 de setembro de
1979, que dispõe sobre o exercício da análise clínico
laboratorial, e determina outras providências". ;e •

V -'- Representação Junto ao Supremo Tribunal
Federal de nº 1256 - DF ACÓRDÃO, de 20 de no
vembro de 1985 -.- Moreira Alves, Presidente - Ospar
Corrêa Relator.

Ao Biomédico, aindanos termos do mesmo diploma
legal, compete atuar em equipes de saútle, a níveHecno
lógico, nas atividades complementares de diagnÓ$ticos:
realizando análises físico~químicase microbiológicas de
interesse para saneamento do meio ambiente; realiz:ando
serviços de radiografia, excluída. a interpretação; atuando
sob supervisãomédica, em serviços dehemoterapifl" cfe
radiodiagnóstico e de outros para os quais esteja legal
mente habilitado; planejar e executar pesqUisascientífi
cas em instituições públicas e privadas, na área de sl,la
especialidade profissional; e a ..• realização. de.~valiação
clínico-laboratorial, assinando os respectivos laudos.

Embora a norma citada não assegure ao Biomédico
a exclusividade do exercício dessas atribuições, é certo
que o avanço das ciências da saúde, com as constan
tes inovaçõês e aperfeiçoamentos ocorridosnessaáre~l

do conhecimento humano, têm exigido, cada vez mais,
a dedicação integral a uma única especialidade, pata
que o profissional possa manter-se atualizado e apto a
prestar o melhor serviço que Se possa ter, em face da
tecnologia e dos métodos maismodernos em uso tla sua
especialidade. Tanto é assim, qUe, no âmbito dá carrei
ra médica, os profissionais mais qualificados possuem
especializações em umaúnica área, como por exemplo,
neurocicurgia, obstetrícia, pediatria e outras.

Também isso ocorre na área de atuf,lçãodç>s
Biomédicos.

Embora profissionais com formação em outras áreas
pc>ssam realizar análises físico-químicas e microbiológi"
cas de interesse para o saneamento do meio ambiente E:)

serviços de hemoterapia ~. de radiodiagnósticos, é certo
quea execução dessas tarefas porBiomédic(), formado
especificamente para tal mister, significa me.lhoria de
qualidade dos serviços aserem realizados.

A estrutura organizacional do Sistema Nacio~

nalde Vigilância Sanitária compreende o conjunto de
ações definido pelo § 1Q dOWt. pº e pelos arts. 15a18
da4einº 8.080, de 19 de setembro de 1990,E:)xecu
tadopor instituições da "tllJlinistração Pública Direta
elntlireta da União, dos iE§tados, do Distrito Federé,lJ

e dos Municípios, que exerçam atividades da regula
mentação, normatização, controle. e fiscalização na
área de vigilância sanitária. A Lei NQ 9.782, de 26 de
janeiro de 1999, DOU de 11-2-1999, Seção 1, pág.1,
também define a estrutura do Sistema Nacional de
vigilância sanitária.

No Capítulo 111- Da Estrutura Organizacional da
Autarquia - Seção I - Da Estrutura Básica, da Lei nQ

9.782, de 26 de janeiro de 1999, no Parágrafo único,
art. 9º, define que a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA, contará com um Conselho Con
sultivo.

O Conselho Consultivo é um órgão Colegiado que
acompanha e aprecia o desenvolvimento as atividades
realizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sani
tári?t, requêrendo informações e fazendo proposições
a respeito das ações desta.

Neste sentido, sugerimos a inclusão de representan
tes dos Conselhos: Federal e Regional de Biomedicina,
no referido Conselho Consultivo, daANVISA. E , ainda,
que fosse definido no Regimento Interno doConselho
Consultivo. ConformE> a composição definida no at!. ()Q

-O Conselho consultivo tem a seguinte Composição:

a) .
k) .
I) 1 representante do Conselho Federal

de Biomedicina;
m) 1 representante do ConSelho Regio

nal de Biomedicina.

A nossa sugestão é que o Biomédico participe
diretamente e ativamente das atividades davigilância
sanitária no nível federal, estadual emul1icipal.

Sala das Sessões, de março de 2004. -Deputado
LobbeNeto, Vice-Líder do PSDB.

INDICAÇÃO N2 2.169, DE 2004
(Do Sr. João Mendes de Jesus)

Sugere a criação de Campanhas Publí
citarias cóm o escopo de consc.ientizar a po
pulação brasileira sobre os males provocados
pela discrirninàção e intolerância racial.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor.Secretário,
Vimos, por meio deste expediente, expor e soli

citar o seguinte:
O Brasil éosegundo País com a maior po

pulação negra do Planeta, o primeiro é a Nigéria,
país do.continente africano,

Estamos v.ivendo um·.períodode várias mudan
çasno Brasil. Essas ml,ldanças talJlbém ocorrem nos
movimentosnegrQsquecolJlbaterna discriminação ra
cial. Homens e Fmulheres descendentes de negros, que
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Centros de Educação Profissional, nãoreconhece~
como razão süficienteparataldesco~tinÚidade; lJmâ
vez que desconsidera?esforço'de anos detrabal~o,

-despesas já ~e~lizadaseexpectát~s&e pa~cerias~m
várias regiões do Estado. .'1, ..,1: I' ,

'.' Dia~tedasrestrições fina~4eiras decorrentes
docontinge~ciarnentd;derecJrsos.p~evistosn8iorça
mentOdá Uniãoae20()3,ô;'pedido de:~reconsiéleraÇão,

to.'.rm.. ',· ulado p.ielos. M'un..ic..ípios. eG.o..v.e.' r.·n.,iodo~.'Es.tà.d.~o;' do
" ,d ',' ':, ',' , " ,';-' i"',,;I, '" ',Ir. ~

cancelamento da i.execução·.idós'convênios do'.PRO-
....,." i' . '. . " . '. . .....< ("~ii.:' ". 'li .... ...,.

EPno Rio Grande doSul,firmadosi'é'm2002, apon-
,'.' :, ~" --,; "~!"., ", "!""":i,i".·;",i:"''': '.. ,·d,j,,"·i;~t "~o _ ,', "~'o ·:;,"'1

tou como alter~atlv~a reto~adada execuçao desses
cony.ê~ios, fllesmO'''que 'ajustadosàSfloyas diret~zes e

. políticas educaêibnaisdoPaís,noexercfciofilla'nceiro
" ," ,: ", ::;,.-, ::,' ,-::' ,,',' ""\ :,:' ,," !:r" ,',:,a: '."::,;1" ",'

de.2004, e"itando~se,assirrl,f.rustração das'co~uni-

dades envoMdas.'... " ....,.' .") .' . .' .. :':'
,'. .... . A.êx~~çãodosco~vêniôsanteriormenteiàsSi-

rad?~ep~blic~dfs,n~o ·~~~a~ter.i~ai~o~~a~~ ~,as
. declsoes do MI~lste.rlo dai'Educ~çaocornotambem

. repercUtiria ernfOdoo:Estado do Rio Grà'hde dO,Sul
,'j-" ,<c.": ,;'1" -:,,<, ", ';'-:.": " :'. "::"",, '",,', :,:,' ..' ,',;' ,H,,;: .•

COrno ato:de.reconheclme~to doesforço'empree~dl-

dOpelas comunidades atingidas'enl suas iniciativas
ihteimunícipais?, !~:i > ..........., ! ..

,fi ·.....Segundoas iryfor;rtlaçÕescolhidas pela COmissão
de EducaçâodaAssembléiaLegislativa do RicfGran-

I' .' "~t "~o " ", .., ,~ '__ " ", ,'. "

de do Sul, essasiniciatlvas .co.r.r~spo~dem à orga~iza-
ção de uma .redeaese~içostéC~icos especializados,
aquisição,lde' i"1ó~eis.ê;trabalhosvoluntários.quede
sencadea'ramg~ande inobilizaçãdi~nasco~unidades
Emvolv.ida.s.~ No'Cà.sodas.~.': .•.P.~e.f.e.ituras.I.1t.por.,..I.àxemPl.o, s..e.rá, ' ," ,," !.I-. " ,~f';' ,,I ~" ' ,,[, ,,'/ . , "

preciso justifica~osgastoscoTaquisi~ão deimóv~is

e;contrataçãoderecurSoshUrTt~noseJecriojÓgicos
utilizados na elaboraçã~dosprojetos.. •.... ..' .•i .•
,f. .A repercussão do cancelaô1~ntoda execução dos
convê~ios do PROEP:noRioGfanCtedo Súlpod:ser
aváliada com osseguill~es indi&dores: i ,'i"

1~ Tais,cancelartlentos,envol"ém 38.628,·alu
nos (3.41 O em êursos~téb~ic~s"iê3~.218 em CuI'SO~
básicos) quemãote~ão,ide irnediat~,oportunidade
de..... fo.r...m.. ação. te..'c..nical!l.e.. m.·. nív.. e.. '.."i.,m... édio.,'po.rt... an.... t.o,n.... ã.o, !'I' ,'i~" [' : l':~ ,,' I" 'I.: 1: :"! ' , "~

lhes sendo, assim' oferêcidl:l~i!p{ePl:l~açãonecessá-
ria para o trabalho e'afpossibilidade~e crescimento
profissional. . '" .. . '.'

2.• Anão execução dosconvênios doPR'oEP,
assinados em 2002 e suspenso§ em ,2003; atinge
grande número de Muflicípios do interior, do Rio
Grande do Sul; que formam oscharnados Sistemas
Locais de Produção éseapresefltalTl como agen-

.tes indispensáveis na. 'capacitação 'de Recursos
HU"1anosparasetores' estratégicosdaecondmia
gaúcha, .tais cOrno, 6 '. courei~o-calçadista (Campo
Bom), plásticos (São Leop6ldb), conserVeir:o(Pélo-

;J;~";::fftJ~';:: {i.; -:>;<~;,:~!

i'f 'DIÁRIO DA CÃMAR~[)OS'D~~~i~~b~:':'
a~tesaceitavarri COm certa pasSividâdé asintolerân
das raciais ~rieles:vividàs, hoje lUtam contra os atos

l~ açõesdosaUt()res d~ taisyila~ias. Há alguns anos,
" os: r'll0virneptos ~égmstêrn clesÊmv~lvido projetos de

i~clUsã6l$ocial,afirlltdecohscientizár!0~cidadãos afro-
'tirt3sileirôs,so~~e'selJs .~jr~itos,fi, conseqOentemente,
unir,as pessoas;!não somente, as de raça negra,em
torno d~ssa luta: dessa jüstacausa. , '. ,.... '

•. ?!! .'. 'Uma daslTlaneiras mais eficazes de conscien-
, ,", '~": , :;iji',c ,'"", '~,r,:" ,.,~, "~'o ",_>1,' : ,',," " " " .',", , '

tiza~atodos,os',b~E:1sileir,ossobr,e a questão r,~ciale

'o,válorrquede\Íe\seli disperysadoà raça negra se
~~alip()ri!;reio,de~lca~~a~~as::publícitá~ias,c~iadase
elaboraClas pel()G()~ernoFe~e~al e dl,v.ulgaClas~os

pr;i~cip'élis~eiOs',d~tlpc)~u~icação,cor]lótele~,isão,
.• rad1o, ]Orn~lse. revistas}," ,i;: •.... 1. '....• ' '. .1....•.......•• :'

lb .••:... 1emós~iefla"&nsciênciad'eque a adoção'dessa
.medida J~staern';fI'újitôco~tri9uirá paraof0rtalecimento
ã"afi.rn..aÇão'de.'no~i~ehiidade nacional'!e.de noSSa
democ;rciciapérànteos dêmais J)aíses,}sobretudo em
lJrriimundo globà.rizadoem:que vivemos. ...:

~-r:>I::,:":; !'H~.' ',' :,1,' ";',:" .,,,..,,,, ,.''''i' '~;'~:-:i:',' , ,,:,:,,'~i·, '~I~r:' , ","," , ,<

,"i:Saladas Sessões,", 24de marçode2004.
r' ",:f-,,:,!'1h,,' ':",,' ":" "." , ", :,:' "'," ,", ,l' "," :"",, ~" ':'.' .' .',' "illll'l., ':1')

-Deputado João Mendes deJesus~
" ' '," "',',: ",:":,, li. "i

INDICAÇAoN2 2.170; DE 2004
;(Dô Sr. ~Htof1€a@ias)

." .,1~ )1;, .". '"
; Suge~e~ra~ Minl~!éri() da'.Educação a

retomada, em 2004, dos Convênios do Pro
grarnade Expansãocla Educação Profis
sional- PROEPnôEstado do Rio Grande
.do SUI,fir~a~OSeI112()02 ecom execução
canceladaern 2003.

'Despachô: PübnqUe~se. E'ncaminhe-se.
:'" ,:::" .. '::' ,:,'.' • :,: .. .- ::: ,,:', ,;:" ", :, ,",.. , ,I' • ::' ,': ',', ' ~ ~

. ExcelentíssimoSenhor Ministro da Educação:
" ~.'~li' ,:' ,',;'!!h'l~-'::,." ,;Ii!, ,:"!/'...:.rJ.,',:i" :",~i" -o,'

Cornbasenas mformaçoes apresentadas pelos
. '. " ·".i'·'· ·",,"1".;' .•.··'1, '... '
representantesda~, ~0rllu~ldade~.e.do Governo do
Rio,Grande.d() Sul'>f3m'~udiênêiélpública.rfializada,
em2003', pelaComissãei deEdll~ação, Cultura, Des
POl1:o, €iência'eTêCnologia.da P-.ssembléia·Legislati
vadaquelêEstado;'é1,i~igirno-~(),~áVossaExcelên~ia
para solicitar,() re~~à.n;eaa~ec=isãd~de cancelamEm
to da exe~ução~êfos~ônvêniosdOi Programa dà;Ex
pansãodaEdlJc~çã()p'rS~ssional .!PROEf> no;Rio
Grandedo, Sul,Jirmados~1em:2C>62junto àSecrétaria
dé Educaçãotyléala eTecn'blógica "';SEMTE6des-
se Ministério:" .. ' .., ,:' .: .

. ." Segundoos dep?illientos pr,estadosnaaudiê~cia
. supra cítada;aescassez dereeu"f)os foiajustificati
va apresentada pelaSEM,.E€ para cancelamentoda

, execuçãodoSconvênios~doPROEPno Riô[Grande
do.Sul, à~gu~eQi~J~~'~~.ÔS ~u~icrpios ,e oGo~er~o
do Estado, pá~icipântes do processe de criaçãódos

I I ! III
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tas), máquinas agrícolas (Santa Rosa), moveleiro
(Bento Gonçalves) e cerâmico (Bagé).

Pelas razões acima expostas, venho, por meio
desta, sugerir a Vossa Excelência que o Ministério
da Educação retome em 2004, deforma urgente
e imediata, a execução no Rio Grande do Sul dos
Convênios do Programa de Expansão daEducação
Profissional - PROEP, firmados em 2002 junto à
Secretaria de Educação Média e Tecnológica .-. SE
MTEC desse Ministério.

Saladas Sessões, 24 de março de 2004. 
Deputado Milton Cardias.

INDICAÇÃO NQ 2.171, DE 2004
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministro de Ciência e Tec
nologia, a realização de Seminário na Re
gião Norte, para discutir os objetivos dos
Fundos Setoriais, que foram implementados

. para apoiar odesenvoh/imento científico e
tecnológico.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

ExcelentíssimoSenhor Ministro de Ciência e
Tecnologia:

A deputada VanessaGrazziotin se dirige a V. Exa.
para apresentar a seguinte indicação:

Os Fundos Setoriais foram implementados a
partir de 1999, como forma de apoio ao desenvol
vimento cientifico e tecnológico visando estimular
e fortalecer o sistema de C&T nacional, recebendo
recursos de empresas estatais e privadas, com re"
cursos oriundo de contribuIções incidentes sobre
o faturamento de empresas e/ou sobre o resultad:o
da exploração de recursos naturais pertencentes
à União.

Os fundos tem como objetivos centrais, o apoio
ao desenvolvimento e consolidação de parcerias
entre Universidades, Centros de Pesquisa e o Setor
Produtivo, e o incentivo à geração de conhecimen.
to e inovações que contribuam para a solução dos
gra.nctes problemas nacionais.

Diante disso propomos a realização deum Se
minário. na Região Norte, para os quais sejam con
vida.dos os Institutos .cJe Pesquisa, Universidades,
setoresdoempresaria?oedostrabalhadores com
obj~tivodedinamizara.gestãodos Fundos e para0
esta.belecimento de estratégias de•longo prazo, de
fini~ã9ge prioridades e Omonitoramento das ações
ex#yta~as. ..• i.... .. ....

'i:S,alla .cJas SesSÕelS, 23 de março de2Q04· 
De~l.tta~a Vanessa GrfJzziotin.,..PCdo8/AM.

INDICAÇÃO NQ 2.172, DE 2004
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Senhor Ministro da Agricul~

tura, Pecuária e Abastecimento um estudo
de viabilidade técnica visando alternativas
para fixação de preço mínimo para comprai
venda de Juta e Malva.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento:

A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa.
para apresentar a seguinte indicação:

Os produtores que trabalham com juta e malva na
região norte do país, vêm sofrendo com afalta de política
de preço mínimo para a compra/venda desses produtos,
agravando assim a situação dos agricultores.

É necessário portanto, que o Governo Federal
viabilize alternativas para que esses trabalbadores
rurais não abandone suas plantações e se desloque
para os centro urbanos, pois a agricultura· é a base
para o sustento de suasfamílias.

Assim sendo, sugerimos deste Ministério estudo
de viabilidade técnica para implementar política de pre
ço mínimo de compra e venda da juta e da malva.

Sala das Sessões, 23 de março de 2004. - Deputada
VanessaGrauiotin- PCdoS/AM.

INDICAÇÃO NQ 2.173, DE·2004
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere à Senhora Ministra de Minas
Energia, no âmbito da Petrobrás, um estudo
de viabilidade técnica para a construção de
um ramal do gasoduto Coari - Manaus, no
município de Manacapuru.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima Senhora Ministra·de Minas e
Energia:

Adeputada Vanessa Grazziotinse dirige a VExa.
para apresentara seguinte indicação:

•. Considerardo que. o. gasoduto Coari..Manaus
encontra-se emfase de autorização de licenciamento
amQi~ptal para o início de sua constr~ção;

.Considerandoqueo mesmo atraye&Sará o muni
Cípiode Manacapuru, no estado do Amazonas;

•.. Gonsiderando.a nec.essidade di:}~edescentralizar
a inQu~trializaçãge reforçar as ec.onor;nias locais. Há ne
ce$sig{'lde de se ~e~olver a problerqátic~defornecimento

de ~nE~rgiaparapinterior do estacJ()<:i9A~Çlzonas;
>: .ponsiderando firpl~f3nte que:pa~pti~izaros bene

fícioi:>g~ mudan~ dprnatriz energ~ticapara g~snatural se



""., :",>tJ,:>:-;"'~ .' ~' ~><"'~" ,,~~., ~,...,,;:,. :','.....,}:'... ","'~":~~\~:i·:t.~~~~i:,~,:\(,-, ~

'.,~ .'~:~::::;:;>;iiti;t!:~{.?f~{:, ~:,~<t..:'; ~ ':

faz é necessário à construção de um ramal para abastecer:
o ~u~icfpio de ~a~acap~ru,estaCtodó.t!!,~?~as. A

:l !!~si~ seryd~"suge~l~os a~t~.MI~lst~~IOi. ?O a~
bito dJ Petrobrás, umestudo deVlablhdaéJe teclllca para
aco~struçãode um"ramal do gasoduto Coari;N1allaus,
~o ~ullicfpio de""'~naêapu~,u,estado dOfTaZo~as.
~."" [,i~ Saladas sessoés, 23de março de 2004'7Deputada

"'11' . .'. ' .....,,"
Variessa Grazziotin - PCdoB/AM.

I, " ":" ' ,",' .:! ,;: ", m~:: :"",'" " ,I

INDICAÇÃONº2~174,DE 2004 ,
(DaSláVanessa Grazziotin) ,

,'\ ~! ~:L!I ., .;11. .
SugereiaoSenhor Ministro das Cida-

des estudo cleviabilidade técnica visando
acriaçâodePolfticadeColeta Seletivade
LixoÍ1opafs~. . ..' ."

Despacho: Publique-se.E~carninhe-se.

,Excele~trssirno SenhortiMillistro d~~ Cidades:
A deputadayân~ssaG~~!otirt se di~ige a V. Exa.

para àpresenta~a:~~eguinte ihdicação:i'
, .. ' . De:aco~do:~oín o censo realizadopelo do Instituto

Brasileiro de'rGeog'ràtia ~ "Estatrstica-IBGE, e~ 2000,
cerca de,,102 milhões dei brasil~iros--69eyoda popula
ção - não têm~c~ssoà rede geral de esgotos.

Segundbliindaos dàdos~ô:IBGE,cerca de 99%
do.s·municfpios·éHêriderrias'nec~ssidadé.s da.. po.pula-

r~ ,i ..';' ", .. ',':'" ".,:.-1 ,''''1,:' ',; T "': .. , ,,', ", "I' ",'

çãode abasteciTento, op~oblerTla esta~o tratamento
inadequadodesáeiix()."I" ·.T· ,

A pesquisa mOstrou, na époea, que aPenas 894rnu
n.·.icfpiôs des.,...,".ti.n... a..v.. a.:..:.m... () iix... () pa.' la.. 8.t.. e.rro.s.sa...n...·itários, out~.o.. S

""'~~""';';ii~l';i,:'" '", .-,. ,'" ':1 ;1'" '" ",-:I~L'I '... ",[

5.332flão o faziarn;'~locandoern.nsco asaudeda popu-
lação.Afalta de atêrJrossanltáriosfp9de p~\locardoenças
como·&iarréia,lept~spi~6Se~. de~gueentrebutrás.

Ass'iril,·.sendos.ligerimos estUdol!dev.iabilidâde
técnicltvisandôacdaçãÓ &e Política de Coleta Sele-

! ,~~ ; , 'li:;" :' "-:1 ' "~ <li!!, ',', ' , ~

t~a:lde LIXO~() ~a~~:;j , :.. ......, , .. .'. . I

.'••'. SaladasSessoes, 23 demarç<> de 2004.-Deputada
Vanessa "Gramoti"''''- PCdoB/AM. '

i I "I'> ',:'i!m" !

INDICj\çAo.Nº 2.175, DE 2004
: (Do' Sr~ Coriolano Sales)!

-i'r. . ,
Sugér~aO.,resld(mteda República,

Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, que proceda
ao aumento, da remuneração dos servido-
res públi~os. . ,.' . ..... '

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelerltf~im()Senhor PreSidente da República,
AcreditarTl0s'que () papel do"Estado no Brasil

é der'elevânciaJmpar. Se não 'é adequadoque:ele
substitua àiniciatiVa privada onde ela é pujante eso
cialmEmte eficaz,iiLle deve sim regular atividades e

--, ':~-- : :' , " I:! i,; " ' '. : ~ ',:11, ::1:, ,,' ~', :' .:- '

fomentar o.dese(l\l()lvimento ebonômioo-social, tanto
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mais·em'ul'n "pais már~adopo~~árias .desigualdades
como o 90880. ."i.. J\ : , '. ' .

Preocupa-nos sobrema~eira/"assi~,.o re~juste
salarial 'dos funcionários prlblico~1qúeseavizilíha,"sua

:" .... ,," J' '.' '" . '. 'li" .'''"
diménsão e extensão:No ano de 2003, o funcionalismo

" "', .[t' ,I", • 0, " , ",:' ,!j;f "•. ' ,'i"

público recebeui\~u~e,:,to dife~ellc~ado po~ ca~~go~a,
sendo pouco mais de1%em média. Em ~004,nova-

>i!i'i, ,",'-" "'~lli~:"-~?~f"",' 1::lli, r:--, : '.1,' ':;"::',;I~!;'

mente ogóvemofederal acena ~orrlum au~eDto(fl-

ferenciado ~ disc~imipa~do irCiusiv"e ,os1i:aposentados
~ mas ainda depouchmortâ.Segtndd~asprevisões
até.o ~0frlento, o au~e~t():'~édiopóde~~se~d~ ape
nas 2,67%~ DeveTosclerJ:Ibra~queolPCAacumulado

.no governo Lul~é'de10;'àO%;:e; desde 1'995, acumula
122,35°1ci, coJ"!l e~cassos aurrientosno pedocto. •.••
' Mesmo diante de uma estrUtura ~dminjstrativa:rica

,; ',l: 1!l" '. .", '!i:ii:, ' ,~.': ~,"'" .,:;, "':. ' i": '1;[, ', ... I." '",I:', 'I- ',.

em recursos matenals eorgamzaclonals;elmpresCln-
,', " ;' I ! " '~' r' "':' ": ,;" li!' ;'::~" ','-',i,~ .,' .,'.',,-- '" ,i ,:! ': :'.' " A,t, :~" ~ ',:

dfvel a'qualidáde do éleme~to"huTa~o.No BraSil, com
u!1iaestrutura administllliiva deficiente; mais i~portarie
àihdaé'Q sél'Vidbr:':publlcc;;únic?~lemer1.toêapaz :de
driblar" cOrll.crla.ti~idad~ledeaiéação!ilas'idificuldades
que acar~~ciã,~~~i~e~u~~()S'Wpé>~-I~e.• (. ""' "i

;" . Assim, •. enca'tec~mo~r10ss() pedido.para que o

~~~fêt6~~g~~6e~~i:;Y~~~&61~J~Wn~:~~~~~h~~
,; .,'.:, ;'" I ~:,':[ ..-':.1 ': ":':'~ '::"''''',<'''';'''''''~i:~",!. ":'i,'".j;I'; ",,:.:,m, :.. "'j,p,:'",,: " Li:l: .~",'

em conta· a Inflaçao.·do.p~nodoealnda promovendo
umganh'o rea(de forma amanter:estímulado~lêll~rlga
jados aquelesque~V~rni'~.§t~dÔJil(fãotãôgféilide
contribuiçãóao de5êri~0i\HmentodoBrasil.' ....•.•. "!

.,' ~" ',' ",'•. ' """ ",,'":aml:"'" II~I :i\'~l:': "',<1,"",,'0' "", "", "I" ,.,., '!'il j"

Sala das SeSSÕeSl2S.~e:Târç<>de2004.;.. Deputado
CoriOla~OSales;e~t·'!:"i'i .•..••.~.. ....• ". .. '.

INDlCAÇAoj'Nº 2.176; DE2004
. (Do Sr.. CarlosNadeli)

,::,:- ,", ",i,,:,::,": , ;:"" "; ';it·,:' ,,: ..)." "',' ,: , ' '" 'c,!:" , " '~
"Suge~e"ao rvlinistério.,da Justiça a ~Ie-

vação da alfquota do Imposto sobre Produtos
, .'.. ". . ,,' '.' "',,'.' I,,"

IndustriaU~dos(IPI).in:ider-tesobre armas
e munições, classificadas nos códigos 9302
.00.00,9303.10~00,9303.20.00,9303.30.00,930
3.90.00,9304.oo.00~9.305~ 10.00.e 9306.90.00,
para 70<Yo(s~te~tàpor cento):,;: I· ,I".

Despacho:' Publiqti~se. Encaminhe-se.
, ::, ,', ' •, ' : J' i , ~' : o, :1' :: ' .,<i i

Se~hor MinistrodaJustiça:' . .Iil

Considerahdo <> 8r1lPlo rrt0~mentode coibit;oudificul
tar, porctoClosos meiosgiJso1ed'ElbuSo dasarmasde fogo
e <> conseqüente:;~lU~ento~esenfreado dos":crimes e da
insegurança coletivaqu~. aSsolamapopulaçãdddPaís;

Sugerimo~ que oMil1ist~rioda Justiça", Iadote
medidas extremas eleva9~cniaiíquotaatual de 45%
('quarenta ecínco por:~ce:~.to)para 70~ (setenta por
cento) do Impos~osobrepfodutoslndustrializados(IPI)

'incidente sObreiarm~semunições,classificadas nos
códigos:. 9302~.00.OÓ, 93b3'!~Ô:00,9303.20.00,93b3.30.

:: "" I

i.ll,' I I: I I i i II III
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00,9303.90.00,9304.00.00, 9305.10.00 e 9306.90.00.
Não sendo aplicada tal medida às armas e munições
destinadas aos órgãos de segurançapública da União,
dos Estados e do Distrito Federal.

Sala das Sessões, 25 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.177, DE 2004
. (Do Sr. João Grandão)

Sugere ao Ministério dosTransportes
que a Polícia Rodoviária Federal continue
responsável pela fiscalização das rodo
vias BR-463 e BR-376, no Estado do Mato
Grosso do Sul.

Despacho: Publique-se, Encaminhê-se.

Excelentíssirno Senhor Ministro de Estado dos
Transportes:

Uma das instituiçõ~sde maior import~nciaee"fi
cácia no combate ao contrabando, roubô deveículos e
narcotrá"fico, por via terrestre, ,especialmente próximo
às fronteiras secas do Brasil, é a Polícia Rodoviária
Federal. Desde a sua origem, ela têm se tornado res
ponsávelpor inúmeras apreensões.de drogas, de vários
tipos e procedências,freqüêntemente relacionadas à
troca de, veículos automotore~ roubados em território
brasileiro e levados para países vizinhos.

Ocorre qUê, durantê a vigéncia da Medida Provi
sórianQ 82, de 07 dedezemb~ode 2002, que teve seu
Projeto de Lei de Conversão yetado integralmentf3f3m
19 de maio de 2003, foi realizada a transferência de
domínio, da União para os Estados, de diversos tre,
chos da malha rodoviária sob jurisdição federal, entre
os quais inc!uem-se·a rodovia. BR-463 e a.BR-376,
ambasno Estadodo Mato Grosso do Sul. É importan,
te dystacar que a mesma Medida Provisória também
estabelecia que. a transferê~cia de domínio não s.e
aplicaria às rodovias consid~rada.s estratégicas pelo
Ministério dos Transportes.

Entendemos que, na prática, devido ao signifi
cativo volume financeiro já repassado pela Uniãoaos
Estados, seria inviávelarev~rsãqdas transferências
já realizadas· e, como conse9üênoia,a competência
para,fiscalizaras rodoviasPfss()u da. Polícia Rodoviária
Fedt?ral para as Polícias R0c!()viitHas Estaduais,qye
muitrs vezes não possuem. jfetivp e aparelhamento
necessário à realização de tal taréfa.

:. Desta feita, ca~o não S7ja çelebrado convênio
entrE? os •• Estado~ e a Un'ião pr~venqo adelegaçãodas
ativi~agesdefiscalizaçãoDa~Jod9viastransferidas,o
PqísilQeixará de contarc()maEPxpe~i€mGla,treinamento
e pr~pélro da Polícia Rodoviá~ia Federal, para 9qOllF
batellQ09 ilícitos nestas rôdo~ia$,!especialrnent~·nos

trechos localizados em faixa de fronteira, devido ao seu
caráter estratégico para a segurança nacional.

Por esses motivos, sugerimos a V. &ª. que sejam
adotadas providências, em conjunto com o Ministério da
Justiça, no sentido de que seja celebrado convênio com
o Governo doEstado do Mato Grosso do Sul, para que a
fiscalização das rodovias BR-463 e BR-376 permaneça
sob a competência da Polícia Rodoviária Federal.

Sala das Sessões, 25 de marçode 2004.- Deputado
João Grandão - PT/MS.

INDICAÇÃO N2 2.178, DE 2004
(Da.Sra. Perpétua Almeida)

Sugere ao Ministro das Relações Ex
teriores ação Junto aos órgãos de controle
de febre aftosa, em favor dos Estados do
Acre'e Pará.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Ministro das Relações Exteriores,
Os Estado.s do Acre e Pará vêm seguindo as

orientações da Organização Internacional de Epizoo
tias, noprocesso de combate e controle dafehre aftosa
nos rebanhos bovinos,

O Estado doAcre vem a temp9sinvestindo fi
nancêiramente e tecnicamente no combate a tal ma
zela, objêtivando adquirir o Certificado Internacional
emitido pelo órgão.

Os critérios foram cumpridos, onde o.Governo
acreanoeacorpunidade empenharam-se com esme
.ro, alcançando os índices pré-determinados.

No. protocolo para obtenção do registro,. para
análise da reunião que acontecerá em maio próximo,
qS informações apontam para mudanças dos critérios,
prejudicando assim um trabalho já realizado.

Saliente-seque o Acre vem produzindo carne
bovina de6ti.ma qualidade, visando não só.o merca~

do nacional, como também consumidor~sdos países
andinos,<considerando a política de integração latino
americana trabalhada pelo Presidente Lula.

Com estas avaliações, indico à V. Exa. ação junto
a ()rQanizfção Intern~ciona!de Epizootias que consi
derEfas açõ~s<i0AQree do Pará e emita o Certificado
Estado Livre de Febre Aftosa.

Sala elas Sessões, 25 de março de 2004. - Deputada
Perp~tua Almeida, ·PCdoBlAC.

INDIÇAÇÁO N2 2.179,DE 2004
'(i~o Sr. Carlos Nader)

"~ug~readispensadopagamento de
ta~~sp~taç()f'l~eçç~oda~!!viade documen
t~~de.'id~ntlficaç~~àsvítimasde roubo
QlI furt9,deviqamente car~cterizadaspelo

t"*"'·r i'f'~f"'"
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'Boletim de Ocorrência Policial eque per-INDICAÇAO,Nl!2.181, DE 2004
ce~am até 02. (doislsalários' rrirnimos, no(Oosr.~artos:Nad;~~)

.Muni~~l~::~;~~~~::~:~~~;~inhe~se. "su:ger!~di~pe~;~ci~pagamento de
•..••. , '.'. '. ". .....• •..... .!,;,:" taxaspara confecçãoda2!lviade documen-

. Excelentí~imoSenhorMinistroda~Justiça: tos de identificação às vrtim'asderoubo

.~e~ho~~~:ci~io~~St~,ldi"~i9i~7We.a·:~()ssaE)(ce-oufurto,devidamentecarsct~rizadas:pelo
lêl1cia'rparae~po~ereIXI~dlca~~,?~e,gulllteJ .. ', .•.. Boletim de ;b~orrênciaPolicialeque per-

Conside~nClo q.'alto .. índice .. de solicitação de 211 cebamaté 02 ,(dois). salários. mrnimos,no
viadedócurllentos'deidentificação,. enl decorrência Municrpio de ~raruama~ RJ:' ..... .. ..
rlefurtos erriubos,'e.o~alo~da taxa exigida'peios·ór:- Despac~~,: Públiqu~se~' ~~~~i~he-se.
gã6s!,re~po~sã.~eis.po~:sual~co~!eCçãO" p~atica'J1ente ExcelentíssirllÓ.Senhc)r Minís,tfo dá'JJstiça: .
erllPürra9do? 6~d~dão'~cla~~e~ti~idadepela faltade .'\fe'nho po~,!,eiode'Sta,!'drrigi~:-fuea\/ossa Exce-
recursosp~~a~pagarTle~to des~as taxas,que emsua lência~para ex"~Ii.ereivindiêa~bsêguinte: .'
maioria acarreta em pelOinenos 10% (dez por,cento) .'.' .....Conside,ranâho"ahbt~di8~'de,SoliâaÇão de 2lÍvia

'fdó s8lá~o, nfrhi~~;~'ir,' .'::!: ..,. .' "dedocumento~ de'ide~tificâÇão erndeco~ê~cia defurtbs
. ":, ·....Suge~mo~~ldispe,ryk::cfo,pagaf1)e~to·.dê ...t~as e't:Oubos;e,O~alt?r.idél'~aX~,exigi&lpel~'~~9ãos ~espbrl-
paraco~fe~oda2I1vi~deidocuTentosde .. ide~tifi- 'Sáveis PO~' suaoohf6fÇão, praticarllell~eêfTlpu~ndo 'o
caÇão. àsvítimasde,roubo.oufurtó,devidamente.ca-~idâdão'à:clarld~~~~idacJe p~1a fari~. de.:f~u~~s palfi·o
racterizadasp'elo,Boletimdee>corrênciaPolicial e que pagar,nerlto d~stastax,as,q~~e,!, suaWIl'o~aaca~et~;em
pe~ceba~até.2 (dois) sàlários mr~ifu0Si . ~elo~e~os}O%{cf~zpo~pe~t.0}do;salá~() míºi~.•

+..·.8als· das SessÕes, 29. de .março de 2004.-, fSugenmosa dlspensa.âopagarTlerlto,idetaxas
OeputadoCarios'Nader ~ 'p'a~~[c~~f~~ão;da211~iª ~e .cf<>9lJ!pe~to.sde icferl~ifi-

.. , ..... 1~óigÁÇAÔi~22.180,ÔE2004 '"f:~:fi::d~~'~~~,~bl~~i~~:~~~;~~~~~m~f~q~~
.' (DoSr..€arlosNader) percebam até 2 (dois) salários mínimos.
.,:,. "., . ,:,)::l<-,:':::-'~:'::::~" '" -,>' é- "_', . I 11' Illf ~~I~
"Sugerelldispensa~!dopagamento Sala das Sessões, 29 de' 'ma~ço de 2004. -

'd' ". t·· .. · " '0·' - d' '21' v'a de do- OeP.utadoCar.los. Nader:;, ', •..... :~.';::e lixas ,para c n.ecçao a I'.. . ...'
cumentos:deidentiflcação' às.vrtimas.de INDICAÇA§ N22.182,DE2004
roubo .OUful1~,dev,id~~ente caracterizadas (0'0' Sr.':Carlos Nader)
pelo, Boletimcfe6corrência Policiai e que :,~",
percebamatê 02 (dois) salários mrnimos, ."Sugerêacilspenss"do pagamento
no MunicfplocleApé'ribé-RJ:' de taxaspara .•confecçã~ .. da2!!via de.do-
. . .:..De.s.'pache):,publiq,ue-se. Encaf.l)inhe-se. cumentos ,de identificação 'àsvftimas de

roubo oufurto,devid~mente,caraêterizadas
ExcelentíS!)iinóS~rlho~Minist~oda Justiça: pelo.Boletim'êle,Oco.rrência Policial eque

_ ; Ve~hoPBtlci~io~fst~;iid!,~~i~~~e.a~ossa Exce- percebai1l'stê:02'(dois) salários mrnimos,
'enc'a.pa~~~~~~~~'~'?(j'~~.i,,?~,g~.'~t;L '.' noMunlcrpici.~~·Areal-RJ:'...' .. '

Consldera#oalto'f~dlcede sohcitaçao de 211 via Despacho: ~ublique-se; Encaminhe-se.

dedoCumento~deid~htificàÇão eh-idecorrêribia de furtos E)(cel~.ntiss." ...i.·!11,..oS.~bBo. r.,:I..··~,·.i~i~t.. ~oda.·.: Justiça.::
e roubos\eovalor,da'taXa exigi~'pelos6rQãos respon- Venho P9r Weio.d7~ta;(jirigi.~~me aVossa.Exce-

.sáveis po~ suâ CO~fecção,. pratica~e~te ~~purràl1do .o lê~cia;~pa~a. exP0t e r~!~!,~di~a~i"o,~êguil1t~;
cidâdão~.clal1dêstinidadepê~fartà de recursOs Para0 .' Consideral1~o ,o alto .índice' de solicitação de 211
pagaménto d~tasM~s:'queernSlJ8maiória ácarreta em via de .document~s deiide~iificaçã9~rJ1 âecorrência
pelo menos10~(d~zJ:lO~c::~i1t(»dô:saláJiO míl1imo. de furtos e 'roubos,e()'ValdrdataXa~igida pêlos ór-

.....iSulge~~s~dis~~~~',&oPi:iga~e~to.d? tax~s gãosresponsáyeis. po~~u~l~confecçã9",·.praticamente
paraco~f~c~,od~:~~~,la' dedocu~entos. de Identifi- empurrando oddadãoà:c1àhdesÍinidade pela faltade
cação à~yftimflsd~~9utJô()ufu~0;.devidamente ca- recurSos para o pagarllerlt() desta.staxas, que em sua
racteriz~das p~lo Boletim de8c9rrênciapolicial e que maioria ac~rreta em pelo'rllenos1 O%(dez por cento)
percêbarriaté:'2(d~!~)'#lários: rnrnimos. do salário rhínimo.,. .::i,'. . .'. . .."
, ". SáladâsS~ssÕes,29d~!~~rço de 2004. - Suge~i~os~diSP7~Sa'do pagal1)ento d~ taX~~
DeputadoCarlos:.Nader; para confeyçao da 211 Via de documentos de Identifl-

,,: :' I! ! ~ I I.! I I Ili
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cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO 1\12 2.183, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento de
taxas para confecção da 2ª via de documen
tos de identificação às vítimas de roubo
ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Pol.icial e que per
cebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Arraial do Cabo - RJ:'

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

ExcelentíssimoSenhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce~

lência,' para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de2ª

via de documentos de identificação em decorrência
deductos e roubos, e o valor da taxa exigida pelos ór
gãos responsáveis por sua confecção, praticamente
empurrando o cidadão à clandestinidade pela falta. de
recursos para o pagamento destas taxas, que emsua
maioriáacarreta em pelo menos 10 % (dez por cento)
do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamenteca·
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.184, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento de
taxas para confecção da 2ª via de documen
'tos de identificação às vítimas de roubo ou
furto, devidamentepa.racterizadas pelo Bo
letim de Ocorrência póliciale que percebam
até02 (dois) saláriosq,ínimos, noMunicípio
de Armação de Búzios - RJ."

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta,qirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindica.rioseguinte:
Considerando o altoíndiçe de solicitação de 2ª

via de documentos de identificação .em decorrência
defurto~e roubos, e o val()r~~taxaexigida pelos ór
gãos responsáveis por suaçpnfecção, praticamente

empurrando o cidadão à clandestinidade pela falta de
recursos para o pagamento destas taxas, que em sua
maioria acarreta em pelo menos 10 %( dez por cento)
do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de2Q04. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.185, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento de
taxas para confecção da 2ª via de documen
tos de identificação às vítimas de roubo
ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de o.corrência Policial e que per
cebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Barra do Piraí - RJ."

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir"me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando oalto índice de solicitação de 2ª via de

documentos d13 identificação em decorrência de furtos e
roubos, eovalorda taxa exigida pelos órgãos responsáveis
por suaconfecção, praticamente empurrandoo cidadão à
clandestinidade pela falta de recursos para"opagamento
destas taxas, que em sua maioria acarreta empelo menos
10%( dez por cento) do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa dO'pagamento de taxas
parabonfecção da. 2ª via de documentos de identifi
cação. às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimOS..

Sala dás Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado.Carlos Nader.

INDICAÇÃO Ng 2.186, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Suger~a dispensado pagamento de
taxas para c0t'lfecção da 2õ!.via de documen
tos de identificação às viti'nasde roubo
oufurto,dev;damente.caracterizadas pelo
BQletim de pc~rrênciaPolipiale que per
cebalTl at~O? (dois) s.al~riosmínimos,no
Muniqípi():d~!BarraMan~~.... RJ."

Despac!:'(): Publique-s~.E~caminhe-se.

Excelentíssirno $énhorMinistrb,da Justiça:
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B()I~timdiÔcorrência·.Policial eq~eper
cebamaté 02 (dois) salários mfnirrios, no
Municfpio deB()m Jàrdim- RJ:'

'Despacho: Publique":se. Encaminhe-se.
, ",,', ':.. :, " ;__, ~ '" /~::.. ~:::':'" :;:

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
!;. ,," :I~ :~ , "1 ), ' . ";",', ':, ",

.Ve~ho pOFTeio~~st~~I~d!~igi~r~e.a~oSsa Exce
lênCia;, par~ exp0f,f e.~el,!l~dlca~:.ose,gUIIl,t~t_

Consldera(ldooalto rndlce 'de solrcltaçao de 211

via de docum~ntos·.·de'.identificação·em~ecorrência
de furtos e routiOs,e,o v.é1lo~dataxa.exigida pelOs ór~
gãosresponsáveis. po~:sua';!confecção,.. praticamente

i;~;" 'I." ",,~. , , ~,,' .'I~\f" ' .. ,o'ilH ,; ",'h,'!,! OI':: '. : :", ,'"i:, ,,', ,:'~' ,i

el1'lpurrando o cldadaoaclé3,ndestlnldade p~la falta de
~ecursosparao pagélrnento â~stas taxas,que emsua
maioria acarretaem pêloFrnenos.1 0'0/0 ( C1ezpo~êento)
do saíárionl(~irno.;~L."',' .'1'

Súgeriniosa!dispe~sa...do.pagamen~o.de:taxas
para confeêção dd 2.lIviàdedoc,ume~tosde identifi
cação.àsv.ítimas deroúbo oufúrt0): devidamente:ca-

• . " H "," .U'!) , :'," ,.1... , " ' ' ,: " "\ '. ~i' '"", -'. ":'1,11 .' .~:". ',.} \.: _

ractenzadaspelo Boletim de OcorrenclaiPolrclal'e que
percebam até'2 (dois) salários mfnimosl ";' ..•.

. ' '" . ,;"", .... ;, ,'. ~, :- ~.... '" " '--'I,~ ': "il! .. ':'i!!'~i, ", "';, ' .

: Sala das SessÕes,29 deiO'larço de 2004. -
Deputado CarlosNader.,r;" ....

:', :..-"':,'; ',;" . :; -' '" " . )'i ,,:~' .

INDlCAÇAo Nº 2,.189, DE 2004
.(Do Sr. Carlos Nader)'

~ :'+::., , 't '". :~ii i" . ,,,":,,.'

"S~ge~adispensadópagamento de
taxas para confecçãoda 2!!via dedocumen
tos de Identificação.às "fUmas de roubo ou
furto, devidaO'le~tecaracterizadaspelo Bo
letim de,9corr~l1ciaponciale'quepe,rcebam
até 02 (dois)'salários mfnimos,no Municfpio
de BomJ~susdeltabapoana-RJ." ..

Despacho:. f>ublique~~e.EMaminhe-se.

,Excelentr~imo Senhor MinÍstrodã JU~ti~:
" . >.', . .- ',' ",,: ' ': 1:'I!i .,' ,'".: ',' ' ,!~:' ' ; , _.'Iii:" " ;IV "I" • ,..; .'~ji:: :' .' , ' ' , I , " : ' ,

Venho pOI'i,melodesta,:ldlriglr-meaVossa Exce-
lência,~pára exp~~ierei,!indi6ar"'0 's~'gu,intei

". .êonsiderarl~~6altbí~dicede solicitação de 211

via dedocum~~t~sdeiderítificaçãoerTl'aecorrência
de furtos e rdutJos, eovâlô'~: da taxa exigida pelos ór
gãosresponsáveis.porri'suâ'!confecção, i,praticamente

• !,' ,: ji,. :'~, : ',i . i :T"' ,: ,~I., ,.' ::'f': ,. ,', I; -': I, '.

empurrando o cidadão à clandestinidade pela falta de.' ·,.···',.1' 111· , .
recursospara0pagamento destas tax~s, que em sua
maioria acar~eta e~ Rél():):~enos 10% (dez por. cento)
dosalário mfnirno;.:11'!' •.

Sugerirnosa'dispenSa:~o pagarne'nto. de taxas
para confecçãodà 211 via .de d09Urnentos de·identifi
cação às vrtimasderoObo oufurtolidevidamente ca
racterizadas peloBol~tim deOcO~êncil:l'Policiale que
percebam até 2(dois) Sâlários mfnirnos.'.

. ..... Sala das1Sessões, 29dEHnarço de 2()04. -
Deputado Carlos Nader. .;'"

" ":,'""",.~,; ,. ':-, ': ':' _<:',,',!'.~'t:"~",, ._', ,"'.,'" ,... " ...~~..."...~,

OIARIO DA CAMARA DOSDEPl1TADOS'Abril de 2004

"Sugere a.dispensa dó pagamento de
taxas para confecção da 2!!.via de documen
tos de identificação àsvftimas de roubo
ou furto,de~idamentecaracterizadas pelo

Venho po~ meio desta, di~gi~-~ea ,<ossa Exce-
lê,:,cia~pa~ expo~1 e. reiv.irtdicar~~o seguint~~ ,

~ollsiderando oalto rrydice de solicitação de 211

viàde; docu~e~tosde .identificação·em decorrência
defu~os e~oubOs, e ovalohdataxa exigida pelos Ór
gãosi~esponSáveis. por;, 'sua'iconfecção, ... praticamente
ernpJrrand~o êidâdã()~à clandêstinidade pela falta de
recu..sbs'para o pagamentodestastaxas, que em sua
fuaioria àcarreta em pélo'''menos10% (dez porcento)
ao salário rTUnimo.~~ ." .:1\1; <I . '

SugerimOS. a;dispe~Saii'do pagamento de taxas
para confecção dá211 via dEi.docu'1lentós de· identifi- .
caÇãoàs,vrtkryas de roubo 0'1.1 fu~(»)r devidamente ca
racte~izadâs pelo Boletil1l de Ocor,rê'llcia;Policial e que
pe~ceba'1laté2 .. (d()is):Salários rnr~irTl0s~
.:. ..Sala dasSessões,23den,a~çode 2004.'-
Deputado Carlos Nader. .

, "',:" , .. ':", .,' Y .~; I

INDICAÇAo Nº 2.187, DE 2004
(DoSr. Carlos Nader) .

ii:<I,,·l ". .,.(,
'. ~Sugere a dispensa do pagamento de

taxas para confecção da 2!!,via de documen
tos de iden~ificação•. às vftimas. de roubo
ou furto, devidamente caracterizadas pelo
B.oletim de Ocorrência Policial e·. que per
cebamaté 02 (dois) salários mfnimos, no
Municfpiode Belford Roxo, '7 RJ:'

I Despacho:flublique-se. Encaminhe-se.

Excelentrisimo'Senhor MÚlistrodaJustiça:
, ',: ".;,.~~, ,,','!Ij;h'. ,: ,,:. ,',~·I~,.' .". ~':' '1i:.L~', '" I:':,

_ .~enho P<>~ ~~I?~~s~i:.dl,~I~i~-IDe.a \"ossa Exce-

lencla6~~rd::hdh~~i::t&1~~!I~:~I~h~~0 de 211 via
"', ,o:,: ':. ':""''-,' "''-ij!'' ''', .'::",', I,H,'j, ':1:',',·:" ,.. ",

de documentas de identificaÇão em decorrência de furtos
" " , . " :ii:,::," ,,;- •• lil:" ,.':' li'" :1:_ . "

e roubos, eovalor,da'taxaexlgrda.pelosorgaos respon-
,'. : ,::,j ,l! '.ili. "':';!;"~', • '-":;:' ' ",', :.::,"-. ': ..1':

savels por;,sua.:confecçao,.pratlC8mellte.empurrando·o
cidàdão à~landestinidadepelafalt~,derecursoS para o

,., ,. ·.,1" : '.' .'.', 'I'

pagamento destas taxas;queerTl sua rnaioria acarreta em
pelo meÍlos'10;~(dez JX?~fe~?)'dd'ISaIá~io mínimo.

,Suge:rirno~adispenSa ijopag3rnento de taxas
para ico~fecçã<:>dé3,'2~viâ de docul11,entos de identifi
caçãó às vítirnasd~'rou~()oUf~rto!'ld~idamenteca
racterizada:speloBoíé~im de Ocorrênci~Policiàl e que
percebamaté·f(dois)~lários;mrnirnoS.

Saladas'Sêssões,!29de h1~rço de 2004. -
DeputadoCarl~s: Nader. . .' '. . '

INDICAçAoN2 2.188, DE 2004
(DoSr; Carlos Nader) ,

.', "':1": "'i .

I I I' III i I
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INDICAÇÃO N2 2.190, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa dopagamento de
taxas para confecção da 2ª via de documen
tos de identificação às vítimas de roubo
ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que. per
cebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Cabo Frio - RJ."

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para. expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª

via de documentos de identificação em decorrência
de furtos e roubos, e o valor da taxa exigida pelos ór
gãos responsáveis por sua confecção, praticamente
empurrando o cidadão à clandestinidade pela falta de
recursos para o pagamento destas taxas,. que em sua
maioria acarreta em pelo menos 10% ( dez por cento)
do salário mfnimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos de identifi~

cação às vítimas de. roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletimde.Ocorrência Policiale qlJe
percebam ate 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004,
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO N2 2.191, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

."Sugere a dispensa do pagamento de
taxas para confecção da2ª via de documen
tos de identificação às vítimas de roubo ou
furto, devidamente caracterizadas pelo Bo
letim de Ocorrência Policial e que per<:ebam
até 02 (dois) salários mínimos, no Município
de Cachoeiras dellllacflcu - RJ."

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio dest~,dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o. seguinte:
Considerando o altoí?diçe de solicitação de2ª via

de documentos de identificação erp deçorrência de furtos
e roubo~, e o valor da taxa exigida pelos órgãos respon
sáveis por.sua confecção, pré\tic~meme empurral)do b
cidadão,àclandestinidade pelafé!.~ade recursos para o
pagamento destastaxas; qu~ em s~amaioria acarreta em
pelo mepos 10 % ( dez por cento) dO salário mínimo.

S~gerimos. a dispensa do pagamento de taxas
para cOlflfecção da 2ª via· de. dOçumentos deiqentifi-

cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO N2 2.192, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento
de taxas para confecção da 2ª via de do
cumentos de identificação às vítimas de
rOubo ou furto, devidamente caracterizadas
pelo Boletim de Ocorrência Policial e·que
percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Cambu<:i - RJ."

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto fndice de solicitação de 2ª

via de.documentos de identificação em decorrência
de furtos e roubos, e o valor da taxa exigida pelos ór
gãos responsáveis por sua confecção, praticamente
empurrando o cidadão à clandestinidade pela falta de
recursos para o pagamento destas taxas, que em sua
maioria acarretaem pelo menos 10 %( dezpor cento)
do salário mínimo.

pugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da2ª via de documentos de identifi
caçãq às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam ate 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Ca~los Nader.

INDICAÇÃQNg 2.193, DE 2004
(DoSt Carlos Nader)

"SUgere,adispensadopagamento de
taxas pata confecção da 2ª via dedocumen
tos de identificação às vítimas de roubo ou
furto, devidal'l1ente caracterizadas pelo Bo
letim deOcor~ênciaPolicial e que percebam
até p2.(dois)s~láriosmínimos, no Município
de Camposd~sGoytacazes - RJ:'

.Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

ExcelentíssimoSenhor Ministroda Justiça:
Venho,por rneio~esta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivfndicar o seguinte:
Consideranroo ~lto índice de solicitação de 2ª

via dyd()curnent0sd~identificaçãoem decorrência
de fu~ose roubos,eovalord~taXEle3igida pelos ór
gãos ,responsáv~isporsuaconfecçã(), praticamente
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Sugere a di~pensa do pagamento de
taxas para confecção da 2!!v.ia de docu
mentos de identificação às vfthTlas de rou
bo ou furto, deyidamente caracterizadas

Venho pormeiodesta, diri9ií--rne"aV6ssa Exce-
lência~pa~a expo~.e reivi~dicaroseguint~i '

Conside~ncio o'altô indicJdêsolicitaÇão de 211via
dedocu~entosde identifi~Çãoem decorrência de furtbs
e roubos; e.b ~alo~d~~aXa exigidáPelos6rgãos resPOn
sáveis por, suaoohfeeçãô•.praticamente'~mpurTando ~.o

,. ti' ,' ':I~, ' :.' .,', '.I, ,:.;'."[' . " :' :( '" ',"', r' ~:!i",'" ': :'" ",: ,"'~ I ,''',: ' ..','
cidadão à!clandestihidSde pelàfalta de, recursos para0

" ",1'; , r.::fi1 ~'': "",l~,' ,: "~,o ,,:,',. ',"" '.("_ ~ ',' ,.~' " ..., '.' 'H

pagaTentodestastaxas,que~ suamaiona acarretae~

.pelo merios.•10%{dezporcento) dosalário .. ~il'lirTlÔ.';
. ::Sugeri~os'a,dí'spepSa .ao p~ga~~rto,~eJaxas

pa~confebçãoda211 viâ ded09umentos deidentifi
cação à~:vítirnasderotbo ou furtojd~idamenté~:ca. -

, ' ' ';' ';:i ", ; >- ,'~ , " " '~,",'.' 0 " ' ' ' " " ':.- c' ,i, ,' , • " ' ""'1''':" ,I:'

râcterizadáspelo Boleti~ deOcorrê~cia:Policialeque
per,c~b~~até.'2(dois) sa.l~rios ~rnimos~ ...' .' .' ..' i'

, .Salàdas Sessões, 29;dem~rço'de'2004:,-
Deputado Carl?sNader.· .');!' '. .<.

. " .' 'IND'ICAÇAO N2 2.196, DE 2004

'(Do Sr. Carlos Nader)
::~, ' J!;':" ',' ;~

S~gerei~diJp~nsa'dópagamento de
taxas para confecÇão da2!!via dedocumen
tos' de. identificação .. àsvftimas .de. roubo
ou.fu~o;d~,".idamentecaracterizadas pelo
BoletimdejOcorrênciaPolicial e que per
cebam.·até02'(dois)' salários. mfnimos,··no
Municfpio dê Cardoso Moreira ~ RJ.

Despacho: Publiqu&:se. Encaminhe-se.
:::: :',::'.,' ::'" "'.,:..:<:' .',''''::', __ ": .,:.: " ": i~'!! ::

ExcelentíssilTlosenho~: Ministro dai:Juitiça:
A • \le~h<>p?~j~~i()~~~ta.'!,di,tigir,-~e.SIV,ossa Exce-

lenCla;i,para ~xp()~.~. r.e.,IV,I~.dICél~pse~U1pt~f .., .'
. . COJ;lsi~er~:W~<:),Pi~!t()i~di6edes()1i9itação de 211

via de..document:osideJdelltificaçª() ert1 .decor;r-ência
d~ fu~ose~out>?~;~"o;~aI8~;dataxa~igidapelos ór
gaos~espo~sá;x~e's Bo~.:~ua,~co~f~c~ao, .p~ticafl1e9te
em.. pu~rando, o cldadaoa clandestlmdade. pela faltade

~ ,,~'." .' \ :' ': ":,,,. ".,,! ','" ,: "; ,(: ," ':1-: ' " , !: ," " i,

recursos para opagamentodestastaxas;que em sua
fuaioriaacarretaern pêlo:,lrnel1os.1 O% (dez'po~ cento)

".::a.. 'Iá' "Ai·· ····l·· "'111" . .• .o'.',uO sa rrom mmo"",,".. 't:~.i ...•.. • .. Ii·',' ..
i! ,':,': ~ I:." .1""::", ·~f',,'· ',,' ,:, l'I,L ',,:' : , , ' ,; .::: f

Sugerimosa'lê:tispensa'do pagamento'dé taXas
para confecçâodâ211 via de" docur11e~t()sde identifi
cação às ~itimasdero~bÓ oufurtd,d~ida:mente!ca-

." ;)o•• ",11'11\-: :"', "", i"" .. , ! .':, ' ' ::::' ,', '.(;' , I'. ,,:, ,'j
racte~lzadaspelo Bole~il'Tl de Ocon;ênciarPoliéial e que
percebam até2(dois)'salá~ios mrniITJo$;,

f SalàdasS~ssões,29 de:ih,lâ~ço: de 2004. _
Deputado Carlos Nader~ ;i ......

INolêAçÃoN2 2.197,DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

,,',(1 l-i,

~,:' . 1,; 'c

.{;}H~~:;r"i, '•. •

eTPurrarydo o cidadão à cla~destinidadepelafalta de
recul'5ospara o pagame9to destastaxas, queerTlsua

.maioria acarreta empêlo menos 10 % ( dez porcento)
~I",., ,,'~".' "." "'!~-.''' "'~ _,'o .,:"';'1:'" ' ,,~ t-::- :'; '" A

dosalal1()I!'~~I~O<:' .;;./....". .. .'.
Sugeri~sadispensado.pagamento. de taxas

p~iaconfe8çãoda 211 via.. dedocürnentosde. identifi
caÇão àsvitimasdefobboou fUrto; d~vidamente':ca-

. . "~. "", • ," ',i" .". " >"'. '~I ..••.. .,...
ract~~izadaspeloBoletimde Ocorrêllcia1Policialeque
percebalTlaté 2 (dois)'~láriosmfnirnos1! '. .,. .

"i Sala.. das Sessões. 29 de h1arço de 2004. -
Deputado Carlos. Nader. ..'

INDICÁÇÁON2 2.194,6E 2004 .
... , . (Do Sr. Carlos Nader)
, " "',,',;' <", "':",~t ': .'" ::~~ ,:: "',,, "',, -':'~

Sugerà:àdispensadôpagamento de
taxaspar~córífecção.da 211 via de docu
meritosdeidentificaçãoàs vítimas de rou-
boou ful1oi·.devidamente caracterizadas
pelo"BoletiRl de"Ocorrência Policial e que
perc~bam até .02 (dois) salários mfnimos,
noMunicfpiode'Cantagalo- AJ.

..•.Despacho:. Publique~5e. Eneaminhe-se.
'_ :;.,:-; :::",.:':'\ >,,:'" -..':, ,-:~"" '.',"" , <'~,- I ·-;"':' .. f

Excele!:ltissi~o S~~ho.~Mi,:,i~r() daJustiÇa:
A • ~erlho r:><>~~~eio~~st~.;di~igi~["~e.aXossa Exce-

lencla." para expo!'i.e,relvlndICar,·o.sJgUlnte:.,
'., ,,' .",,' ::', .'~~, ":." :,!",.. \ ,:'''', .' , :'!11,,'. ':, ': '-: , <, jJ

. '. Conside.raQdoo'alto. indice.de sOlicitação de 211 via
dêdocu~e~tosdeidentifiCaçãoem decorrênbiade furtos
e roubos~ e:ovalordaiiaxa exigidà"pelos'6rQãos res~n-

, .: .:' '. ,- " ,IIJ." i"':;; '" ; ',,"', ' "::, . '. ' ,!, ,,:', .: '1' .: '. ,'" ' . .'"

savels por: sua confecção, praticamente empurrando o
.... '.: .... , .. ,." ...•.••.•.• 1" .... "' .•. "' ti,· ,<"

cidadão à.clap<iesti,:,icJade pelá falta de recu~Para'o

pagameryt()d~a:~téOOts;queemsuárnai6ria ácarreta em
pelo.menos;10,%:(dez po~lcefltoYd01Salário mínimo.

~~ '~:,,',".. "'I.. :',;',":,',:, '-:',' ",.".:,","':''11'',''; l'-"'" ,",':; ,t:, ~".' :" :,:'
lS~ge~~~, a"disp~~saaoJ.>.agame~to !Ide taxas

paraconfecçao da .• 211, vIa ..de documen.tos.· de identifi-
; , ~ , r,,:i ',"" ',~:: .."i;",:': ':" ,'-'>~': .,'.'-..:, " .', '.-."r.'

.caçãoàs:vitirllasderoubo ou furto;dévidamente ca-
, I ~J ,,:"!'Ii ',:. 'II~:"'" ,,:', . ,,' "ii;" "','" <t!Ii "',:', > '

".~ racterizadaspelo Boletim de OcorrêilciaiPoliéial e que
percébarnéltê.2,.(dois)'salários.mMimosl

SajadasS~ss~es,!29del'lnârçode2004. -
Deputado Carlos Na'der. ' I... '

"'::;::;;'!!:,:\":,!>J":'".',, ;.'.:<':I',,>:~,;,: ,;,:i :::,:( , ','

INDICAÇApN2 2.195,:DE 2004
:> (DoSt.Carlos Nader)

suger~~ di~pens~ dÓ pag'amento de
taxas: p~ra. c~nfecção da 211 via de docu
mentos de,identificação às v.íti'mas de rou
bo ou ••.furt~,devidaRlente .caracterizadas
pelo'Bol~til1l:~~()corrêrlciaPolicial e que
percf)~alTla~~~~(dois)salários mfnlmos,
no Municfpiod~CarapebÚsAJ.

De~pac~o~~ublique~se.Encaminhe-se.

ExcelentíssirrioSenhor Ministfo da Justiça:

:1 I1 1 1111 I I I
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pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Carmo - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Se.nhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª

via de documentos de identificação em decorrência
de furtos e roubos, e o valor da taxa exigida pelos ór
gãos responsáveis por sua confecção, praticamente
empurrando o cidadão à clandestinidade pela falta de
recursos para o pagamento destas taxas, que em sua
maioria acarreta em pelo menos 10 % ( dez por cento)
do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2·(dois} salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.198, DE2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a·dispensa do pagamento de
taxas para confecção da 2ª via de documen
tos de identificação às vítimas de roubo ou
furto, devidamente caracterizadas pelo Bo
letim de Ocorrência Policial e que percebam
até 02 (dois) salários mínimos, no Municípiq
de Casimiro de Abreu - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação qe 2ª

via. de documentos de identificação em decorrência
de furtos e roubos, e o valor da taxa exigida pelos ór
gãos responsáveis porsua confecção, praticamEfnte
empurrando o cidadãoàclandystinidade Pela falta de
recursos para o pagamento destas taxas, que em sua
maioria acarreta em pelo menos 10 % ( dez por cento)
do salário mínimo.

Sugerimos a disPensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de dócumentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca~

raclerizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos. .

Sala das Sessões,· 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.199, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a dispensa do pagamento de
taxas para confecção da 2ª via de documen
tos déidentificação às vítimas de roubo ou
furto, devidamente caracterizadas pelo Bo
letim de Ocorrência Policial e que percebam
até 02 (dois) salários mínimos, no Município
de Comendador Levy Gasparian - RJ.

Despacho:.Publique-se.. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª via

de documentos de identificação em decorrência de furtos
e roubos, e o valorda taxa exigida pelos órgãos respon
sáveis por sua confecção, praticamente empurrando o
cidadão à clandestinidade pela falta de recursos para o
pagamento destas taxas, que em sua maioria acarreta em
pelo menos 10 % ( dez por cento) do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.200, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a dispensa do pagamento de
taxas para confecção da 2ª via de documen
tos de identificação às vítimas de roubo ou
furto, devidamente caracterizadas pelo Bo
letimdeOcorrência Policial e que percebam
até 02 (dois) salários mínimos, no Município
de Conceição de Macabu - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª

via de documentos·de identificação em decorrência
de furtos e roubos, ·eovalor da taxa exigida pelos ór
gãos responsáveis POr sua confecção, praticamente
empurrando o cidâdãoà clandestinidade pela falta de
recursos para o pagamento destas taxas, que em sua
maioria acarreta.em pelo menos 10% (dez por cento)
do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa.dopag~rnento de taxas
para confecção da 2iª via de docurnEPntosde identifi-
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'caçãoàsvftimas de ~oubooufuJ1o,devidarTIenteca
raeterizad~s pelo Bolétim de Ocorrência'Policial e que
I' , :,,; " , :r: , '~ !~ ".

percebam até 2 (dois) salários mfnim.os.
':' "";,,,.;', '" _' '-- "i,_!W IJ?

.' Saladas Sessões, 29 de'márçode 2004. -
Deputado Carlos Nader. ' . j:,

< ' ~', .' ,', ' , ~::;" i J
INDICAÇAo N2 2.20,1, DE 2004

(Do Sr. Carlos Nader)
'I'. ~/

"Sugerêadispensa'do. pagamento
detaxas para confecção da 21 via' de do
cumentos de.lderitificaçãoàs vrtimas de
roubo ou furto, devidamente caracterizadas
peloBoletim~e Ocorrência Policial e que
percebam' até 02 (dois) salários mfnimos,
no MunicfplodeCordeiro"': RJ:'

Despacho: Publique-se. Eneaminhe-se.

Excele~trssill1oSenhO~ MinistrodJ'JustiÇa:
Venho po~ meio de~taJdfrigir-hle a vossa Exce-

lência~pa,,? ex~~e ~ei~li~di~~:;o s~ig~irt~L '. .
Conslderaoo? o,a!tof~lc~:de~h~~~~ode 211 via

dedocurnentos.de tdentificaçaoem dec0ll'erícla de furtos
e rouboS: e;ovalotda"iaxaexigida pelosórQãos resp(m
sá~eis porl~ua cohfecção, Praticarnente er11pu'!8ndo,o
cidadão à::cla~estl~idadepelafalta de ~eCu~Para'o
pagame~todestastaxas,queernsua fllsiôria acarretaem
pelo .pe~os;10 %{d~zpo~!ce~to)d~~Iá~,io mf~imo.

)Su'genmosadlsperysa'é1o ..pagame~tode taxas
para confecÇão da,211 via dedoournentos de identifi
cação.às vftimas.de,ro~bo oufurtd;'devidamente'ca
racterizad~speloBoletimde Ocorrê~cialPoliciaieque
percebamate 2 (dois) Sálários mínimos! .
. Salâda5.Sêssões;29.dãhi~rçóde 2004. ...;

DeputadoCarlosNader.; "::' .
, • I,

INDICAÇAoN2 2.202,DE2004
.i (DOS'... CarlósNader)' .

." :í ,o' ' '," 'i: ' ., ' ~~, ','.
;:i ::'", :':11: , ':::!..::,

~ugereadispensa do pagamento de
taxas para confecção da2!! via de documen
tos de identificação às.vftimas de roubo
ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Bolethnde Ocorrência Polic:ial e que per
cebarnat~02(~ois>.saláriosmfnimos, no
Municfpiode Duas Barras- RJ.

Despacho:Publique-se.,Encaminhe-se.

Excelentfssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho ror rneiode'sta,1idfrigir-r,lle' a~ossa Exce

lência~para ~xpo'~e'~eivindida9'o se'guinte:
eonsideiando'o,ialtolndic~de SolicitaÇão de 2B via

de'documentoS de identificaÇão :ê~decorTência de furtos
e roubos; e o valolidataxaexigidáipelos'órgãosrespOn
sáveis por suâoonfeec;ão,.praticamentee~purrando <>
cidâdãoàclarlctestinidadepelafaltEl derecurs05 para0

I I

" 'f~,'~ 'fj~';~l

'pagamento destas taxas, q~~'erh suafllsioria acarreta em
pelomeoos10%( dez por,cento)do"'Salário mfnirno.

'Sugerimos'a dispe~sa. ~opa9a~erlt0i'~e.'taxasi
paraiConfecção da· 211 via. de.docurnentoS'deidentifi
cação àsvftifllas de roubo ou furto)" dev.idamente':ca
~acterizadàs pelo Boletity' deOco~ên,cia!Policial e'que
percebam até 2 (dois)saláriosmfnimos':

. Sala dasSessões,29de'ltla~ç~de20p4. -
DeputadoCarlosNader~: " ;".1'

INDICAÇAON2i2.203, DE2()04 I

(DôSr.Carlós Nader) .

Sugere.a·dispensado.pagamentode
taxas para confecçãod~ 2!!via de documen~

tos deidentiflc:açãoàsvftimas de.roubo i

ou furto,devidameritecaractE!rizadas' Pelo
Boletim dei!Ocorrência. Policial e que per
cebam até 02 (dois) salários mfnimo~,no
MunicfpiodeDuque de Caxias .. RJ. '.

Despacho: públique-se. Encaminhe-se.
'/ •••••. • ..••.1.. .·.··'.rr: I. .'

ExcelentrssimoSenho~Ministro da Justiça:
''i'- ",' ".~w_ .":'''·,''W '.::g; '~_ ,',' -'. :I! """.:, J -,' fr

Venho por;rrieiodesta;!,dirigi~-lTle a Vossa Exce-
!ência~paraexpo~.eJeivindidario:~e~uinte~..· '.
. . Consideranêloo altoJrldice de solicitação de 211

via de, dOCumentos.deideritificação'em. decorrência
de furtos e ~ubÓs,eo"a.loi::dataxaexi:gidapelos ór
gãos "t~sp0rls~~ei~" ~?~~~U~l~coryf~ã,o;: p~ticarnente
empurra~do o cl~adao:f;lclandestlnldad~pela faltade
recursos:parao pagament() destas taxas; que em sua
maioria acarr,eta'~'!lP~lomenos 10 % (, dez porcento)
do sâlário rrifnhrio!ip:.'j!"'k , i,

, .:.,:" ~ "~li;' :H~ <,"'{" .,- ,.,'," :::1<:>,: <,/ .: .,' ," 'I ,,;: ..

". Sugerlmosardlspensa,;do pagam~r1to·de·taxas

para confecÇão.età2l1 viâde dooun'leritos ide identifi
cação à8'vfti lTlasde:ro&boou furt();':dêvidamente. ca
racterizadas pel0801~tim.deocohênciailpoliéial e que
percebam 'até2'(dois) Sâlários. mrnimos .. '

Sala das Sessões, 29 de'mElrço de 2004. -
Deputado,Carlos Náder: . ';'

\ : :>, " ,';." 'i:;... . ,::'~:" ',':.' .~,', ,',: _' ,:. ;'",/ .: ::]' ,,'

INDICAÇAON2 2.204,DE2004
(Dh'Sr:CaríosNader) :

, ..... 1, .•.• "li' ....,

Sugereadi~pensad(,pagamentode
taxas par~confecçãoda2!!viade documen
tos de identifi~açãoàs vftimas de roubo ou
furto, devi~amentecaraCterizadas pelo Bo
letim de OcorrêrlciaP()liciale que percebam
até 02 (dois) salários mfnlmos;no Municfpio
de Engenheiro Paulo de Frontim-RJ.

Despacho::Publiqu&:se. Ercaminhe-se.

Excelentíssirno SenhofMinlstro da Justiça:
Venho porr'~eiodeSta,r!dírigir-mea Vossa. EXce

lência,~para exPof,e~eiyi~di~ar o segui~tel

'i

I I,'hi' j li
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Considerando o alto índice de solicitação de 2ª via
de documentos de identificação em decon'ência de furtos
e roubos, e o valor da taxa exigida pelos órgãos respon
sáveis por sua confecção, praticamente empurrando o
cidadão à clandestinidade pela falta derecursos para o
pagamento destas taxas, que em sua maioria acarreta em
pelo menos 10 % ( dezpor cento) do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente cac
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Célrlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.205, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a dispensa.do pagamento de
taxas para confecção da 2ª via de docu
mentos de identificação às vítimas de rou
bo ou furto, devidamente caracterizadas
pelo Boletim de Ocorrência Policial· e que
percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Guaplrnirim - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de2ª

via de documentos de identificação em decorrência
de furtos e roubos, e o valor da taxa exigida pelos ór
gãos responsáveis por sua confecção, praticamente
empurrando o cidadão à cland(fstinidade pela falta de
recursos para o pagamento destas taxas, que ernsua
maioria acarreta em pelo menos 10% (dez porcento)
do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de· taxas
para confecção da 2ª via de documentos deidentifi
cação às vítimas de rOllbooufurto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percel:>am até 2 (dois)salário$ mínimos.

Saladas Sessões, 29 de março de 2004 .. 
Deputado· Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.296, DE 2004
(Do Sr. Carlos.Nader)

Sugere á dispersadO pagamento de
taxas para confecçãoda 2;lvia de documen
tos de identificação. às vítimas dE! roubo
ou furto, devidamen~ecaracterizadaspelo
Boletim de Ocorrência Policiai e que per.;

cebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Iguaba Grande-RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª via de

documentos de identificação em decorrência de furtos e
roubos, eo valorda taxa exigida pelosórgãos responsáveis
por sua confecção, praticamente empurrando o cidadão à
clandestinidade pela falta de recursospara o pagamento
destas taxas, que em sua maioria acarreta em pelo menos
10 % ( dez por cento) do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebap1 até 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.207, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a dispensa do pagamento de
taxas' para confecção da 2ª via de docu
mentos.de identificação às vítimas de rou
bo ou furto, devidamente caracterizadas
pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam ,até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Itaboraí - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir~me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando Qalto índice de solicitação de 2ª

via de documentos de identificação em decorrência
de furtos' e. roubos, e o valor da taxa exigida pelos ór
gãos responsáveis por suaconfecçãd, praticamente
empurrando ocidadã() à clandestinidade pela falta de
recursos para0 pagamento destas taxas, que em sua
maioria acarreta em pelo menos 10 % (dez por cento)
do salário mínimo.

Sugerimos a ?ispensa do pagamento de taxas
para confecção da2ªvia de documentos de identifi
cação às vítimas d~rouboou furto,. devidamente ca
racterizadaspelo B<p1etim de Ocorrência Policial e que
percebamaté,2(dq!$)M·láriosmínimos.

Sala das Se~9õer' 29 de março de 2004. 
Deputado.Carlos l'1IacJer.



13921

,
~: ""~c:,!

-~ i ,:~ i'; ~~·it1'~.~"

cação às vítimasde ~oubo,OUfLJrto;'devidárrent~Ca
racterizadas~elo.Boleti~.de0c6rrêrlcia}Policial e que
percebamaté2(dois)sàláriosfTl't~i~os~ .' , '. '

Sala das Sessões, .29' de!rna~ço'de 2004. -
.Deputado Carlos Nader~};·. ····II't ~~; .

, . :,. .' ..... !,>,·"!·,,;".t, .
INDICA9ÃO Nº 2.210, DE 2004

·(DoSr~ Carlos Naêler) . .
i ;,' "-'/'" :i-' .:.:,.-.:11 <",' ":0 ",)

"SUgere Êt"dispensa!do pagamento
detáxas para con~ecçãó da 2!! via de do
cumentosde identificação às vftimas de
roubo ou furto, devi~amentecaracterizadas
pelo Bol~Um dec)corrência PoUcialeque
percebanl,até 02 (ctois)salários mrnimos,

,'no Municfpiode Ita~c:~ra..:RJ."
,'Despacho: Publique-se: Encaminhe-se.

.,' ..•..• 'I,

Excele~tísSi~o,.SenhoriMiriistrC>iCf~'JlJstiça: .
Venho po~rileioc:fe'Sta;:'di}igirlfrlea'~ossa: Exce-

~~",cia~paraexp~f!e ~ei~i~diêafl'~ ~E!gviJl~~i,... .
!, . Gonsiderandooaltoíndi~e'desólicitação de 2ft

via. de docurllentos deidentificação'Éml decorrência
de furtos eroubõs;e oyâl&d8taxéleXigida pelos ór
gãos'responsáveis po~'~u~'lfc~nf~o;praticamente

, ·.empurrando o Cidadão'~c1ande'stinidMe pela falta 'de
,recursOsparaopélgal1le~todestas'taXas>que en;' sua
Illaioria acarreta.em pelol,'menos :1 O%'(dez porcento)
d 1'·· ..•.. "lU ,ii.:'. ':i· .. 1 •••••••• ' ',.o sa ano mlnlmo~i\,:,.t!< !í •.•. .""'!. .' '.i

SugetimoS a:idispé~sa1.dopagarnen!o de taxas
para .• confecÇão.' da 2ft.~.ia de.documentos. de ideJltifi
cação às vítilTlasde roubo ou furtô/devidamente!ca
~acterizad~s peloBolE~ti~ d~ OCo~êbci~~P~liéial,.~que
percebam até,2 (dpis)salários01~ni~o~! i ...... " • ,<

Saladas. SessÕes, 29 de,marçô'.de2004.i - .
. Deputado Carlos Nader. . .' ., . . .

. . INDlCÁÇÃ()Nº 2.211, dE 2004
(Db Sr. CarlosNader) .

, " " ., ,
~ISugere:adispensadopagamento de

taxas para confecção da 21 vlá de documen
tos de identificaçãoàsvrtlmasde roubo
ou furto, devidamente caracterizadas peto
BoletimdeOcor,rênciaPplicial e que per
cebamaté 02'(dois)saláriosnirnimos, no
Municfpiode Itaperúlla -F:tJ:'

Despacho:'Publique-se.:Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Mi~ist~o daiJustiça:
Venho por. Meio desta,:dltigi~-~ea ,\f,ossa Exce

lência;ipara expo~,e rei~indica60 seguinte':
. donsideranêloo afto rndi~eétesolidtação de 2ft

.. via dedocUmEmtos de identificação em decorrência
de furtos e r:oubos; e ovalo'~dá taxa eXigida pelos ór

..gãos !responsáveis pori i~maj!confecção, praticamente

. . .,., .~,.,:..,+:!,... ,>i" ,:: ,;;:,,~;;~~;,;c;:~,
. "DIÁRIO DA CÂMARA DOSDEPUTADOS

INDICAÇÁONº 2.208, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader) .

,;," ,,' ';:,,~; ',' .:~ "" ' ,;~

Sugere'adisperísa do pagamento de
taxas para ,confecçãoda2!! via dedocu
mentosde identificação às vftimas de rou
bo ou furto, devidamen~ecaracterizadas
peto Boletim de.,OcorrênciaPolicial'e que
percebam.até02 •.. (dois) •. salários mrnimos,
no Municrpiodeltaguar!-RJ.

.• Despacho:Publique-se. Enca~i~he-se.

Excel~ntí~imo Senho~'Mi~istro, d~Ju~tiça:
Venh0Po~meiodesta,'I:dlrigir-me a VosSa'Exce-

lência,hjáraexpo~ er.eiyi~dicai;os'~guirlt~t '.'
Considerando ô,laltó'r~dic~'de oolicttaçãode 2D via

';dedocumentos deidentificáÇão~m decorrência de furtos
, -". ,!'~; ii;""":,' ,'- ,,:"" ",;"W'-,,:·· '''-, ':" '.,:.,,' )~('I:" ',' ", _. -' # - :, _ " ",i"

'e ~~Ubos:1e;py~lo~da~a exlgJdapelos orgaos ~espon-

sáy,~ispo~s~'cO~feóção'Pratica~etrte, e~pu"!'8ndoo
cidadão àclarldestiryidadepelafalta de recursos para0
pagame~tod~tastàxas~que,e~sua~aió~aaca'retaem
pelo menos 10% ( dez por,cento)ck)'Séllário mí':limo.

.; - ''''W ,'" " .'" "-,",, 0,, o,' .\'.;:,",: __'il"'"'''' ·,"'·i ' ,,', .,. 'l:- \.
"!Sugeri~sadisper1sa d~pagameJlto de.taxas
paia?bonfecçã~da2~.Viét'dE:) docu~entos de identifi
caçãoà~vítirnas'de roóbc>.ou f~rto:rdàvidamenteca
racterizadás.peló Bol~til1lde0óohência;1Policial.e.que
percebafraté~(doi~t~lárJ()~"c1f~iTos~ ....

Sal~ dasSessoe~;'29i de"írnarço de 2004. -
E>eputadoCarlos Nader. 'íi,í~

.INDICAÇÃO·N2 2.209,DE2004
(Do Sr.Ca~los Nader)

,; , :'''' ,',;",:,},;"lt :': :~I: _',: ,i o',:

'.'j~:Sugere,adisp~nsaido, pagamento
de taxas para c:;onfecção,da 2!!"viade.do
cumentos.de.id~ntificaçãoàs.. vftimasde
roubo oufu!'t0,devidamente caraCterizadas
pelo B~I~tim(J~!.Ocorrên.ciaPolicial e que
percebamllt~02(dois)salários mfnimos,
no Mu~icfpi(),de.l~alvl1~RJ:' '.'

D~spaJh~:.publiqlJe-se. Enca~inhe-se.

Excele~tíSsimo~e~hot;Mi~ist~o d~Justiça:
. Venhopo~rnéi()ctê~ta,.:'~irigi~i~e a;yossaExce-

lênCia2~~=d:~~~~ide~vJg~~di~~~~g~~~~1ação'de 2ft
viàde docume~tos:de'Iderytificaçãoemdecorrência
de furtos ero'ubos,eo valorda taxa. exigida pelos ór
gãosr~spo~~~~eisi ~~~uâ!;çoQfecção, p~aticarnente
empurrando'o cidl1dão'à,clandéstinidade pela falta de
recurS()spara'opaga~e~~odestas taxas, que errl sua
maioria acarretl1E:)rnp~I()'!menos 100/0 ( dez porcento)
do salário rri'r~imo:)ii!(!i"it:, .'

SUgerim?;a:~ispehSado •• Pl1gamento.de taxas
para confecÇão da 2ftviadeidôcumentos de identifi-

. Abril de 2004

"1·11 I ",,1
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empurrando o cidadão à clandestinidade pela falta de
recursos para o pagamentodestas taxas, que em sua
maioria acarreta em pelo menos 10 % ( dez por cento)
do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Saladas Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.212, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento
de taxas para confecção da 2ª via de do
cumentos de identificação às vítimas de
roubo ou furto, devidamente caracterizadas
pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Itatiaia - RJ."

Despacho:' Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivíndicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de2ª

via de documentos de identificação em decorrência
de furtos e roubos, e o valor da taxa exigida pelos ór
gãos responsáveis por sua confecção, praticamente
empurrando o cidadão à clandestinidade pela falta de
recursos para o pagamento destas taxas, que em sua
maioria acarreta em pelo menos 1O% ( dez porcento)
do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para c0nfecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamenteca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deput<i\do·Carlos Nader.

INDICAÇÃO N~ 2.213, DE 2004
(Do Sr..Garlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento
de taxas para 'confecção da 2ª via de do
cumentos de. identificação às vítimas de
roubo ou furto, devidamente caracterizadas
pelo Boletimcie Ocorrência Policial e que
percebam até ,02 (ciois)sa.lários mínimos,
no Município de Japeri - RJ."

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª via de

documentos de identificação em decorrência de furtos e
roubos, eo valorda taxa exigida pelos órgãos responsáveis
por sua confecção, praticamente empurrando o cidadão à
clandestinidade pela falta de recursos para o pagamento
destas taxas, que em sua maioria acarreta em pelo menos
10 % ( dez por cento) do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentosde identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim deOcorrência Policial e que
percebam até. 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004.
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.214, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento de
taxas para confecção da 2ª via de docume!l
tos de identificação às vítimas de roubo
ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que per
cebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Laje do Muriaé- RJ:'

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
. Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce-
lência, para expor e reivindicar o seguinte:

Considerando o alto índice de solicitação de 2ª via
de documentosde identificação em decorrência de furtos
e roubos, e o valor da taxa exigidapelos órgã,os respon
sáveis por sua confecção, praticamente empurrando o
cidadão à clandestinidade pela falta de recursos para o
pagamento destas taxas, que em sua maioriaacarreta em
pelo menos 10% (dez por cento) do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até2 (dois) salários mínimos.

Sala das S~ssqes, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.215, DE 2004
.. (Do Sn Carlos Nader)

"~uger~adispensa •do pagamento
de taxaspar,çonfecç~?d~ 2ª,via de do
cumento$cie identifica~ã()àsvítimasde
rouboouJlIrtQ,devidam~nteçaracterizadas
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pelo Boletim de Ocorrência Policiai e que INDICAÇÃON!!2.217, DE 2004
percebam até .02 (dois) salários mínImos, (Do Sr. Car,los Nade~t' .
no Município de Macaé- RJ." , . .'." "

. . .' , "Sugereadispensai:do pagamento
Despacho: Publique-se:Encarni~he-se. de taxas para confecção da 21 via de do-

Excelentí~imoSenho~ Mi~istro dci'Ju~iiça: cumentos ~e '. identificação'à~vftimas.de
Venho Por, mêio desta,dirigir-me aVosSa Exce- roubo ou furto, devidamente caracterizadas

lência!jpa';8exr5ô~e ~,ei'{,i~diciaj:o~~gUi~t~~ • peloB~lêtimdeOcorrência Policial e que
:: Considéranêtoo altó índice de sohcitaçao de 21 perceba~até02 (dois) salários mínimos,

vi~ de.dOcurn~ntos de identificação em decorrência no Município de.Magé~ RJ:'
de furtos e~~ubós,.e o valor,dataxa exigidapelos ór- Despacho:.Publique-se. Encaminhe-se.
gãosrespo~sá\,.eis po..,~ua~!co~fecção, praticarnente Excelentíssimo Sen~o~ Ministro d~iJustiça:
empu,!ando.o!,~idadão:,à.dla~destinidade, pelai falta .' V.erlho ·pO~i~eio~~~~,;:d1ligir[~e.a''{f>SSa Exce-
de rec'Ó~spara opagamentÔ destas taxas, que em lêr1cia~par~ e~p?~ere.I~I~d.'ca~p ...s~9~1r1,t~: .'
suamaforia acafreta elTlpeiornenos 10 % (dez por " Considefar1~o oa'to.lr1dlc~des~hcltaçao de 2&
cento) do:'!saláriô'mrniTo: 'i~:jt I vbi de docurn~ntos ~eidentificação e~ deCorrência

Sugérirnos,â:ldispensa.dó,:'pâga~ento de taxas d.e fu~ose~~tiO~,e()~al~hd~,taXa:xigida'pelos ór-
para conf~cÇão da:2&\f,iél"de docu~er1tos de identifi- gãos 'responsavels po~,:sual:confecçao, praticamente
caÇão às:;yrtirnasd~ro~bo ou fU~O;idé\lida~e~teca-empu'rranddocfdâdãoJ~:dâ~dê~ti~idadepela fa~a~e
racterizad:sp"elo BolétirndeOcor~ência:IPolicial equerebur~os:par,ao pagarl'leQto~esta~ taxoas, que em sua
perceba~ia~é'? {d?is)Sâlário~ r:pr~i~os~ tnaioria acarretaem pêlo':menos.1 O%.(dez por:cento)

Sala" d·.a.. '5.'.'5...e.. s'so-.,eS',',.:29 de ....·a' rço d.e· 2004. - . JJ' .,,".. 'i'i .,1. ".'.i;" ., '.">'.:<.. """ "I... .;. ,
til . uO sa ano mlnlmo;"j', ..:",:,,,,,. .•........ .' :

Deputado carlosNader.suger,im6s~fdispeQ~a,dOpagarTlentodétaXas
INDlCÀÇÃON~ 2.216,ÔE2004pa~a confebçãoda2& viâde'documentos de ide~tifi-
'(Do'SbCarlos.Nader) cação ,à~ víti~as"defotb6.6ufu'ryÔ: dey,idameJlte'ca-

. "Sugere." dispensa 'do pagamento f,':,c;t:;f~~x:~t~!~~~~o':ll'o'k:iale ~ue
de taxas para :confecção da 21 via dedo- Sala 'das Sessões,: 29 de março de 2004.-
cumentosde:identificaçãoàs vítimas de Deputado:Carl~s Nade....· P:

J

:i
roubo ou furto,devidamente caracterizadas
peloB~letim de (jcorrência Policial e que
percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Municí~io(Je Macuco':RJ:'

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelenti~i~o Senh~r Ministro daiJu~iiça:
A .~enhoi>ôrl~'~io~~sia.'i,dii,~igi~-~e.aVosSa Exce·
lercla~pa,,?~x~~,e r,el~I,~dl~a~~p se.i,~~I~te=- . .

, .Conslderal"ldooialto[Í~~lce.de sohcitaçao de 2& via
dedocume'ntosde. ident~ic8ção el1l decorrência de furtos
e roubos;'e'(> vatordai\aXa exigidâpelos6rgãos ~espon

~veis PO~, s~~~feCçã~, pn:lticarl'le~e empul1'8ndoo
cidadão à!'clandestinidade pela: fattade recursos para o

;';,. .W,·: ,,;::' >':', :I!':' ,::,' :',:' 'i'i ',,' :'''. :. ,._,1 • ' ;!
pagamento destas taxas, que .elTl sua malo~a acarretaem
pelo Te~s10:% (d~z po~cef:'t0)doisalá~io mrpimo.

Sugerirnosa'dispensa.dopagamento de taxas
para. confecÇão da '2& yia de documentos de identifi
cação à'SVítiTaS'de,roUboioufurto; devidamente ca·
racterizad~sp'elo Boh~tim de OcorrêncialPolicial e que
percebarTl até,2 (dois)~láiios mínimOS:

Sala das Sessões, 29 de março de 2004.
Deputado Carlos Nader; .' .

II II :1:1 I, I I
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Sugerimos a dispen,sa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo o~ furto, devidélmente ca" .
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Saladas S~ssões,29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO N2 2.219, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento
de taxas para confecção da 2ª via de do
cumentosde identificação às vítimas de
roubo ou furto, devidamente caracterizadas
pelo Boletim·de Ocorrência Policial.e que
percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Maricá - RJ."

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª

via de documentos de identificação em decorrência
de furtos e roubos, e o valor dataxa exigida pelos ór
gãos responsáveis por sua confecção, praticamente
empurrando o cidadão à clandestinidade pela falta d~

recursos para o pagamento destas taxas, que~msua
maioriaacarreta em pelo menos 10 % ( dez por cento)
do salário mínimo. .

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos deidentifi
cação às vítimas de roubo Oufurto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004.
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO N2 2.220, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento
de taxas para confecção da 2ª via de do
cumentos de identificação às vítimas de
roubo ou furto, devidamente caracterizadas
pelo Boletim de qcorrência Policial e que
percebam até 02(doisl salários. mínirnos,
no Município de Mendes - RJ." .. ..

Desp~cho: Publique-se. EncalT)inhe-se.

Excelentíssimo Senh()r Ministro da Justiça:
Venho por meio dest~, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicaro seguinte:
. . qonsiderando o alto ín~ice de solicitação pé 2j via
de docl-lmentos de identificação em decorrência de furtos

e roubos, e o valor da taxa exigida pelos órgãos'respon
sáveis por sua confecção, praticamente empurrando o
cidadão à clandestinidade pela falta de recursos para o
pagamento destas taxas, que em suamaioria acarreta em
pelo menos 1O% ( dez por cento) do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de· 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO N2 2.221, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamentc de
taxas para confecção da 2ª via de documen
tos de identificação às vítimas. de roubo
ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que per
cebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Mesquita - RJ:'

Despacho: PlJblique-se.. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª

via de documentos de identificação em decorrência
de furtos e roubos, e o valor dataxa exigida pelos ór
gãos responsáveis. por sua .confecção, praticamente
empurrando o cidadão à clandestinidadepela falta de
recursos para o pagamento destas taxas, que em sua
maioria acarreta empelo menos 10 % ( dez por cento)
do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos dê identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim deOoorrêhcia Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Sala. das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputa.do Carlos Nader.

INDlCA9J\O N2 2.222,DE2004
(Do §r. Carlos Nader)

"Suger~a dispensa do pagamento de
taxas part) confecção da 2ª via de documen
tos de iderl~ificação~svítimas de roubo
ou furto, (lévidamente;caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrêncià·.Policial. e que per
çeb~m atéq2(d()i~~!sal~ri()sLmínimos,no

!M4nicípio' ~~Migu~1 ~ereirai _. RJ:'
Despác.··.ho:. PUpliq/l~{)~;!6ncaminhe-se.
.,... ! .



ou.furto, devidamente c~racteriz8daspelo
Boletim·de'Ócorrência Policial e que per-.
cebamaté02 (dois) salários mínimos, no
··Mu~icípiode•. NatMélade -BJ:'

'.'Despacho:Publique-se: Encaminhe-se.
':'''':i ,,:,.,:,:':.,. "" ,:;:' :';"",' 'o: ."""':!:f::' ::,'

ExcelentíssilTlo Serhor Ministro da,JuStiça:
A .~e~ho.por: Teio ~~st~;~ld~i9i~l~e.a:~ossa Exce

.lencla:~pa~aexpo~e ~elvll1dlca~osegulrlte1

Corysiderand()oaltôfndice.de solicitação de 21

via·.dedoculllertos deideritificação ern' decorrência
de furtos e r6ubOs•..~.' o valo~da t8)(a exigida pélosór
gãôs7~espo~s~,~ei~. Bo~(suálco~!~o, Pratical;ne';ltC:~
eIllPu!];a~doocldadao'fl.c1~~d~s!I~ld~de pela falta. de
r~cursos'pa~ opagallle~todestastaxas, que elTl sua

. fuaio'Í'ia .acarretaerTl pelo~.menos 10 % (dez por cento)
lJó saláriorrjrnirrio!iii:' :'[';',1 .• .... .' I • . "" ..•.

., Súgel'irndSa:i\dispé'~~a;dopaga~entode taxas
para.confecção?á21~iade doculllentos de ide~tifi
cação'àsvíti,llla~de .roúbboufurtôl!d~idamerlte·ca
.racterizadás pelo Boh3timdeOoorrênciaJ"Rolicial eque
, .' " .,,' ." , ':' '.. - '";,,,,: "",' "<:,' jj;i,;I; " " "~--_ ,:' i!'::i!. ';', '. "~!

'percebam até2 (dois) salários Illfnlfl)os'!'
;; '.' Salada.s S+ssões, 29dêl'it1arçode 2004.
Deputado.CarlosNader.'.'\··.···:';1;.. '11:"

v":~,, '::'::':":",1,'".:,;,,, :,,:::,::\,'1 \:: ...." _,:,'·,,:'!::.I:',:-', '.Ir'

INOICAÇAoN2 2.225,·DE2004
.• (Do'SL'Carlos'Nader)

"i';':' '. J;:;-i._·"L·,:,::~~i '-:: ,;!', I,'" :!!(.: '''.. ,<

"~ugerea:.dispensa:!do ·paga.mento
detaxas J>ara c()l1fecç~()da 2':via de do
cument()sdeidentificação às v.rtimas de
roubo ou fUr;tO, devidamente ca.racterizadas
peloBoletimdeOéorrê~ciaPoliciale que
perce~amaté.02...(doiS).s~lários mínimos,
no Munic:rpio'd~Nil6,,0Iis~RJ:'

Despacho: publique-se. Encaminhe-se.
,':.; ;': ;'~::';:' <:".< I:,"r:,:: ::::" ;;:";;:',;: /::':::1 :',;' :" ,. ,;:- .:-:> ',::.<::,;, "r:::I:.:

Excelemí~i~,?~~~h<?~~i;Qi.st~o.da~ustiça:
Venho p<:>r!.melo .de&ta;!idlngl~i~me aVossa Exce-

A' '. :i;"':(", '.11'>;','i_;'~~;:"!'"i'''::'<:''·'';!''''''.'·':''''''I'''.3i'" !l1''!f .":llf"!~": -'..... ,'i'~'1

le~cla;lparae~p(~.~~.~~r~I,~~'c.a~i,o,~eg~'~!~,: _
Considercmd?ôalto~ndicedt) .. sohcltaçao de 21

via de documkritos.dtridentificaçãoemdecorrência
VI . ' ' '. ':, ~I,:?:, " , 'i'!)' ",i", :,' i ,,:" ','I 'i' ",.,' "'" 1~"i I ", .- ' ,,! '•. ' , ", ~ '!...'I!,I .. ' .:: '.'

de furtos e roubos, e ovalor,dataxa eXigida pelos or-
• .... ...... , ..•",',..... .1,.. '.. (._ .. ' • .
gãosrespo~sa~,el~. po~~ua[lico~recçao. p~tlcamente
empurrando ocidadão'àclàndestinidade 'pela falta .de

,,' ',c .1,,;:,,' í':' ,: ,;,:':'-' ',1"" -,,,:'.," ",':1,', ,,':11",,:11:, ", "!'"I, '.'

recursos'parao pag~~ellto'i:lestastaxasique elll sua
rTlaioria aca~etaem pt;Io':l11enos 10% (dez por.cento)
do salário mrpirno;;'J':!'i'!,' .. . . .

SugerimosaiCtispensaido pagamento de taxas
para 'confecÇãoda ..21 ,,:.ia: .de docurrento$ de idelltifi
cação àsvítill1asde roÕbOouful1ô; dêVidamenteca
racterizadáspeloBoletimde Ocorrênciallf:>oliciai e que
percebam até2(dois)Sãláriosllltni~osl!

.Sala das Sessões, 29 de Março de 2004.-
Deputado Carlos Nader. ,.. i: . 1'1,:;

I
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Excele~tíssir110SenhorMinistro da Justiça: '
Venho Por meio desta.{~irigir-mea Vossa Exce-

~:i, ';, ',." ';"':"''''', ~ "', •• ' ~_,,!, .$11">'" :'~! ,~i'" •.' .i!"

lê';lcia,'lparaexpoG e~~I~lrldlqa~o seg~l~tet:_ .. .
•f' ..•...CónsiderandOo'altoíndl~de sohcitaçao de 21. VIa

dedocumentosde identifica'ção ém dec0n"êriciade furtos
e roub~1i a'ovalordataxaexigidà~p~losor9ãos respb~
sáveis ~r s~' confecção,. praticàlTlente!empurr:arldo:o
ci~dão àj:blaridesii~idade pela faltâdf~ redu~Parao

,~, '. ';;Ii;' ,'ii~ , • ".', ',~_', -' , . '> ,-', ' ,: _.",. f '. • .1., "'.' ..

pagame~to destastaxas, queefl) sua Ta'o~~ a~';':~ta ..em
"pelo ~e~os} 0%'.(d~z po~:c.er,to). d~;sal~~IO~I~I~O. .•..

~,Suge~I~?s.···a·dlsp~~~a.é1o .• pagame~to!.d~~ax~s
pa~i!co~fecção da ..21.~lade, document~s de .lde~t1fi
cação às~ítirT,las de roubo.ou .fu~ol',devld~Terlt~ca
racte'rizad~s peloBolêtim de.Ocorrência'Policial e que
percebam~té2' (dois) sâlá~ios rrirnimost.
·.··'J,:Sal~dasSessões, .• 29!de\Wàrçode2004.. -

DeputadoCarlo·sN.ader. . '.' ..:,•...•

. INDlCAÇAo N2' 2•.223, DE 2004
. (DI) S~. €arlos Nader)
/ :;.>: <,:, ::-; ".:fi:' , ,'~"ü ' :~,:~-; ,: _

; "Sugere a dispen!)a do pagamento de
taxas p~Í'aconf~.cçãoda 2!viadedocumen
ios. de identificação às, vftimas de. roubo
ou furto, d~Vidamentecaracterizadaspelo
Boletirnde,.OCo,rrência ..·Policial ... e ,'que per
cebamaté .02 (dois) salários'mínimos, no
Município de Miracema - RJ:' '. .'

'. Despacho: Publique~se. El'lcartlinhe-se.

EXcêlentísSilno Serihor,Ministro dai Justiça:
Venhopo~.~ei()dêstaJdi~rgir~me aYoSSa .Exce

lência;tpara expo~ereivindicar:::() s~guintê' . .
Considerand.o 6âlt6índibe dê solicitação de 21

via ded6cum~htos. de' identifieaçãoem.decorrência
defurtos.e roubbs;e ovaloi~,da taxaexigidapelosór~
gãosrespo~sá;~~is ~O~I~sllajco~f:~o,.p~tical1le~te
empurrando~cldadao:aclandestlnldadepela falta de
recurSospar~() p~garTlel'lto destastaxas,que elTl sua
maioria acarreta em pelo':'rTlenos 1o% ( dezporcento)
ao salário rrlfnírri<;::l:" ti!:,' '. ..... '. .....•

Suge~roosá:ldispe'~~dop~gafTle~to de taxas
pa~a confecÇã<>da211.viad~d{)(;u~e6tos'de identifi
cação às:~íti~asae ro~bôou Julio;:: d~:idalTlente:ca
racteriiadas'peloêo,létilll (te OC~rrê'ncia"Policial e que
percebaln~te'2 (doi~rsãr~rios mfnimos~'

j Saladas8essões;' 29d~J'marçode2004.
Deputado Carros Nader.j:1i

INDft~ÇAON~2.224,bE 20'04
: .I' (Do Sr. Carlos Nader)

··.····..!t ., ', .' .
"Sugere adispensa do pagamento de

taxas para confecção dá 2!lvia. dedocumen
tos: de identificação às .vítimas de roubo

I; ,:;1' ,.1.
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INDICAÇÃO N2 2.226, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento
de taxas para confecção da 2ª via de do
cumentos de identificação às vítimas de
roubo ou furto, devidamente caracterizadas

,pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Niterói - RJ:'

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a VoSsa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto. índice de solicitação de 2ª

via de documentos de identificação em decorrência
de furtos e roubos, e o valor da taxa exigida pelos ór
gãosresponsáveis por sua confecção, praticamente
empurrando o cidadão à clandestinidade pela falta de
recursos para o pagamento destas taxas, que em sua
maioria acarreta em pelo menos 10 % ( dez por cento)
do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO N22.227, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento de
taxas para confecção da 2ª via de documen
tos de identificaçã() às vítimas de roubo
ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que per
cebam até 02· (dois) salários mínimos, no
Município de Nova Friburgo - RJ."

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo SenhorJy1inistro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência,.·para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª via

de documentos de identificação em decorrência de furtos
e roubos, e o valor da taxa exigidapelos órgãos respon
sávei$por sUa confecção, praticamente empurrando o
cidadão à clandestinidade Pela falta de recurSO$ para o
pagaJiflento destas taxas, qlJeem SlJ~ maioria ~carreta em
pelo mrnos 10 % (dez porernto)!dosaláriomínimo.

iSugerimos a dispensa ,do pagamento de taxas
para bonfecção da 2ª via de dOQumentos de !identifi-

cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.228, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento de
taxas para confecção da 2ª via de documen
tos de identificação às vítimas de roubo
ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que per
cebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Nova Iguaçú - RJ."

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª

via de documentos de identificação em decorrência
de furtos e roubos,eo valor da taxa exigida pelos ór
gãos responsáveis por sua confecção, praticamente
empurrando o cidadão à clandestinidade pela falta de
recursos para o pagamento destas taxas, que em sua
maioria acarreta em pelo menos 10% (dez por cento)
do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagament0 de taxas
paraconfecção·da2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas peloBoletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Saladas Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.229, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento de
taxas para confecção da.2ª via de documen
tos de identificação às vítimas de roubo
ou furto, d~vidamenteçaracterizadas pelo
BoletimcieOcorrência!.Policial e que per
cebam. ate. 02 (dois) salárh;)s mínimos, no
Município deParacambi -RJ:'

Despaçho: Publique--s~.Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho pqr meiÓdesta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expore reivindicar o seguinte:
Considerando o ~ltp .índice drsolicitação de 2ª via

de docurnentos d~ide~tific~ç~?erll,decorrência de furtos
e roubos, e o valorçll;lt~exigida p~lc:)sórgãos respon
sáveis por sua confepção, praticaliflel)te:empurrando o
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cidadão à clandestinidade pelafàlta de recursos para o
pagamento destastaxas, que em sua maioria acarreta'em

." . '. . '.' . "w: .' . ".'. ':,
pelo menos 10% (dez po[ cento) do;salário mínimei;

,~!, ,. :~!' - ','. ', .': " ' .: ", .:'1: ,~" , 'i:'~'·,:.'.::", '::'Jil- ~~, ,'i' -; :i~::c.

'. .[Sug~nrnos a dlspe~sa do pagame.pto'detaxas
paratconfecção da 211 via de documentos de identifi
caÇão à~vítima.s de roÓbó oUfurto:d~vidarnenteca-

I ,', '.", '- 'i!:l .,<'9:,"', _ ,c,I',' " " 'i" "~I ':." "."'!~ "'k ' ':.<, ')

racterizadas pelo BoletimdeOcorrência'Policialeque
percebam até 2 (doisrsâlários mrnim6s~ ,

~F Salãa~s SessÕes.' 29dêhi!~rç6 de 2004. -
Deputado Carlos Nader. "';~,., ,il,

"INDICAÇA9Ns!2;230,D'E2oo4
(DoS... Carlos Nader)

;]\,,:. : ":':f' , ,: ~,':]i'
"Sugere a dispensa do pagamento de

taxas para cOnfecção da~!lvia dedocumen
tos deidentific~çãoàs,,~imasde roubo
ou fLirto,devidamentecaracterizadas'pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que per
cebamaté 02 (dois) salãrios mínimos, no
Município deParàfba:doSul ~RJ."

Despacho: Publique~se. Encaminhe-se.

Excele~tíssi~o Se~ho~ M,i~'i~~odJ Jus~i~:
Venho po~~ ~eio des~aSdi~igir~~eaYossaExce

lência4para expo~e r,~ivirldiCar~,05êguil)tei
, .Consideran~oÓ,alto índiced~s()lici1açãode 211

,via de documentos de identificação em decorrência
d: furtos e ~o~bÓ~.!e 0xalo~ida taXl:l~xigidapelos ór
gaos'resp0rlsavels·po~sua!:co~fecçao, "praticamente
empu~randa oddadão'!àclandestiri~ade pelatàlta de
recurSospa~opagarrlepto âesta~taxas. que em sua
maioria acarretae'Jl pelo:tnenos'1 O% (dez por cento)
do saláro n.:lt~i~o.:: '<li: .

Sugerirriosa':dispensado pagalTle~to de taxas
para confeb~od~2~via dedocurn~ntosde identifi
caÇão àsvítimas,dero~bo ou furtôJd~vidamente!ca-

, :;'" ;'1;:'1;',' ").,' ,,' ";i _ ." ,."""'.+'.""" _ ""'I!: .

racte~izadas ~~Io Boletimde0C?~~~cia'Policialeque
percebam até, 2. (dois)salários rTlfnif"nos~

, Saladas'~ess()es,29 de,iT'arço de 2004. 
Deputado Carlos Nader.,,:

INDICAç~eN!!2.231, ÔE2004
(DoSr:Ca~los Nader)

'''Sugeré.a.c:lispensardo pagamento
detaxasparaconfecção~a211 via de do
cumentos de identificação às vítimas de
roubo ÔUfurt~,devidarnente caracterizadas
pelo BoletirndeOcorrênciaPolicial e que
percebarn a!,é02(dois) salários mínimos,
no Mun!cípio de'Paraty.: -.RJ."

, Despacho: ~ublique-se. Encaminhe-se.

ExcelentíJ;~o SenhorMinistro da JU~iÇa:
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.i , Venhopo~ meio desta.dirigir-n'leaVossa Exce-
'êpciailpsra expó~ e ~eivirdicadoseguintet

ir Copsid~l'andooalto rndicede solicifaçãode 211

via de docur11ertosde iderltifi~açãoem deco~rência '
,defu~os e roubos. e ovalC>G da taxa exigida pelos ór
gãosr~t}spo~sá~eis por:~ua'l,co~fecçãO,.Praticart:le~te
e.mp.u.rrando. ocidadã.o. à. cI.a.".n.de.. stin.. id.ade pe.Ia.. f.altad.e

",.,', "HII'," .' ... ' ",.,.
recursos para apagamento destas taxas, que em sua

• -, 'li, ",: "': :' ~ , ;, ,- ," --: \!"" .' ' ,:~' - ,,' -': .'.' ,'" ,", , "-, ',' ~:~

~al~ri~,~c~~.r~!aeQl~éloimeryos10% (~ezpo~cerlto)
dosalano IT'ltnlmo.'~i' . é·;) ...• .' '.' '. ,.... ·i·"

': "~'" .'._,,"" ':;",,', j:,,", , .<'.:"", ,.:,,'\,.,1:, . "A:", , ,', "". ,.. ,,::, ,)
Sugeririlos e(dispensado pagamento de taXas

• 'o" • ~"I'" , ,'i, -- ,,' 1-1; " ',' .' ',,' ,,", "."i~ :'1, I"~

para confecção da 211via~d~ documentosde identifi-
cação às v,ítilllas deroúbo~u' fur,to,: devidalTlel1te'\ca
racterizadas peloBoletim de()CoiTênciaiPoIi6ia'e~ue
.percebamaté!2 (dois'>sàlãriosrrirnimos~" .:
.' '~~ ;,~ """f,<",:",:I" ;''-''-'',,'"',,'" ':' ,,', ',: '"!'~'!:'i',:iih,': ""." , ,

i'iSala das Sessões. 29 de 'março de 2004..~
, .; " " .,,' .- ,,'" , , -, " í<~11 ,~I{ .' ; , ,

Deputado Carlos Nader;',;'
, :,;",':': '.~,i~",;"·"; .. , '<'" ..;,,:,",~, ,,,' :J,l:~:' '.t: .-:':'

INDICA~Ao, N~2.232;:DE·2004,

(Do:Sr,Ca~los Nade~L '
:::i,L "..'. :':::'" ,i, :~__ " "L"." ;

. "Sugere fi dispensa do pagamento de
taxas p~ra confec:ção da 211 via de documen
tos deidentificação às "rtimas de roubo
ou furto,devidarnente carsc:terizadas pelo
Bol~tim,deiOcorrênciaPolicial e que per
cebâm até ,02 (dois)salãrios mínimos, no
Município dePatydo;Alferes "7" RJ:'

; Despacho: PubliqiJe-Se. Encaminhe-se.
" I': ,--,"':',,; ,;,~ , ,',;:.:,:, '",::,,,,'::':' i>.,:';:",::'., ,:'", ',':,:": ,".', I~;:·. <"i, '

Exc~Ie.~!f~i~oê~~~~~ ~i~il3t~o d~'Jus~iça: '
A . ;~e~ho p?~:,~ei~~~s~a:!ldi,~,igi~:-~e..~'{psSaExce
lenCla,lpa~~ e~p~~I~!f.~I~I~dlpa~r,O;I3~gul~t~t

Consld~I'a~~00aito:,íl1dIge.desol~citação de 211

via de' dOculTlentos~e:identificaçãoem decorrência
de furt()s~~ubõs,e'()i,,~lo~dâ taxsexigidapelos ór:
gãos'respo~Sá~eis 'po~! "sua:!confecção,'.,p~aticamente
empu~t~~da,o:ci~ad~ol'àc,la~des~i~idade pela fáttade
recurso13pal'a o p~g~rnel1to âestastaxas"que em sua
maioria.aca~retaern pelo!'h'tel1os10%(dez por cEmto)
do salário m(nimaJ i! , :.i'illi . ..... ' '.

(.' ' -i'!' '. !';:'Ii:',' "I~~,:, ' i, 'i • __ ', ; "!' :;, ,i. ,: , ,: ,".- " "

Suge~ll1)os'a,!:dlspel1saido pagal'Tlento de taxas
para confeéÇão dâ,2l1 via' de. documentos de· identifi
caçãoàsvítirna~deroobO oU furto!!' devidarTlente!;ca
racterizadâs,p,elo Boleti'!1de 06c?:~.ência~Policiare~ue
percebamatéi2'(dois) saláriosirryínirTl°sl~; '. . '." .. ,

Sal8: d~~:~essões;'29de irn~arçode2004. -
Deputado Carlos N~der; ..: . ! '

INDICAçÃO N2 2.233,dE'2004
'. (Do Sr. Carlos Nader) ..

',.'! .',:, ,'o' •.

"Sugere a dispensa do pagamento de
taxas para confecção da 21 via de documen
tos de identificação às vítimas de roubo

! I ' ,

I. I ~ I IIIII'! I I , ~il
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ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que per
cebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Petrópolis - RJ."

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro qa Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª

via de documentos de identificação em decorrência
de furtos e roubos, e o valor da taxa exigidé! pelos ór-

. gãos responsáveis por sua confecção, praticamente
empurrando o cidadão à clandestinidade pela falta de
recursos para o pagamento destas taxas, que emsua
maioria acarreta em pelo menos 10% ( dez por cento)
do salário mínimo. .

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos· deidêntifi
cação às vítimas de roubo oU furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO N2 2.234, DE 2004
(Do Sr. CarlosNader)

"Sugere a dispensa do pagamento
de taxas para confecção da 2" Vi~ de do
cumentos de identificação às vírirnas de
roubo ou furto,devidame~tecaracterizacjas
pelo.Boletim de Ocorrência Policia.1 e que
percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Pinheiral - RJ."

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor ê reivindicar osegLlinte:
Considerando o alto índice da solicitação de2ª via

de documentos de identificação emdaGorrência de furtos
e roubos, e o valor da taxa exigida pelos órgãos respon
sáveis por sua cotlfecção, praticarn~nte empurranclüo
cidadãoà clandestinidade pelafélltade recursos para o
pagamento destas taxas, que emsurmaioriaacarreta em
pelo menos 10 % (dez por cento)?<? salário mínimo.

Sugerimos a dispensado~a~arnento de taxas
para confecção da 2ª via df7 doc!-!~entos de identifi·
cação. às vítimas de rouboouJu~q, devidamenteca
racterizadas peloBoletimdeO~orr~ncia Policial eque
percebam até.2 (doisl.saláriosrnínímos.

Sala das SessÕes, 29 dI;} roarç? 2004. - Deputado
Carlos Nader.

INDICAÇÃO N2 2.235, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento
de taxas para confecção da 2" via de do
cumentos de identificação às vítimas de
roubo ou furto, devidamente caracterizadas
pelo Boletim de Ocorrência Policiai e que
percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Piraí- RJ."

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Exceler:ltíssimoSenhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª

via· de documentos de itlentificação em decorrência
de furtos e roubos, e o valor da taxa exigida pelos ór
gãos responsáveis por sua confecção, praticamente
empurrando o ciqadão à clandestinidade pelafalta de .
recursos para0 pagamento destas taxas, que em sua
maioria acarreta em pelo.menos 10 % ( dezpor cento)
do salario mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos. ~

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos ·Nader.

INDICAÇÃO N2 2.236, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento de
taxas para confecção da 2" via de documen
tos de identificação às vítimas de roubo
ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que per
cebam até 02 (dois) salários· mínimos, no
Município de Porciúncula - RJ."

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

ExcelentíssimoSenhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me aVossa Exce

lência, para expore reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª via

de documentos de içfentificação em decorrência de furtos
e roubos,.e o valor da taxa exigida pelos órgãos respon
sáveis por sua confecção, praticamente empurrando o
cidadão à clandestinidade pela faltade recursos para o
pagamento destas taxas, q~e emsuamaioria acarreta em
pelo.menos.1 0% (dez por cent(» de> salário mínimo.

Sugerimos a (jispensadopagarnento de taxas
péj.ra confecção da2ª via de documentos de identifi-



el1lPurrando o cidadãofã cla~d~stinidade pela falta de
recury;os'parao pagarrtentodestastaxas,queell1 sua
màioria acarreta em pelo,menos 10%(dez porc~ébnto)
do salárioflirnimoí;;> • OiI:;,}: .. ,., "f ' ~.

'" .Súgefirllos'à"l:dispeM~'do pagamento d~t~as
para'confecção déi2il yiade documentos de ide~tifi
caçãoàs~rtil1l8sde' roubooufurto:ld~idarTlentel<:a
racterizadas pelo Bol~tirTl de060n:ência,Policiale'que
percebarnaté2 (dois)sâláriosmfl'limosi .'. .' ••.. '

Salá dasSessões, 29 de miarç() de 2004.-
8eputado Carlos Nader; I' ' ,L.

II;. i: '. ;·,"":i'

INDICAÇAON!! 2.239,OE2004'
" l (90 ~.~~.:Ca~los Nade~)

',' < ,:.':1"':'<::' " .. ,,' ~" '
"!iugerea dispensa do pagamentode

taxas para confecçãoda 211 via de documen
tos dei identifi~ação:àsvrtirnas de .roubo
oUfurto,de~i~amentecara~erizadaspelo
Boletim deibcorr:êncla PoUêial ... e. que per-
cebam'ate ,02'(dois),-salários:.mrnimos, no
Municrpiode ÇJueimados-; RJ."

Despach():,publique-se..,'Encaminhe-se.
i':'''''',~;" :,','i::,:,:,~::':':,i;'<""~-""::"'" '_.>,:,,,_ ,::~:~

Excele~tíssi'!l0Se~h()~tv1inistro dàiJustiça:
Venho por meio desta~j!dirigÍÍ"~mea ;Vossa Exce-

_Iê~cia,tpà~~ expo~f'~:~ei~j~~iRâ.~osegui~t~~, _
Conslderandoo~lt()mdlce des()hc,iaçao de 211

via .dedocu~ent()sdeide~tificaç~o em decor,rência
de furtos e"p"ubos, e o'\làldtld~ taxa exigida,pelos ór
gãos responsáVeis :po~isuaíconfecçã(); pr:aticamente
,empurTaJ;ldooctdádão'!id::là'ndestinidade pela falta:de

:,,' ' iJ;o J', . ' ,.. ' . i ,.,": ' "'- .I!;, ,~, " ": ~ ',' ' !' " ", ,i .- , '

recursos para o pagamento destas taxas, que em sua
maioria acarretàempeidil'rnenos1 0% (dez por cEmto)

.. j " "," ',Ii"' ',' ';",1" "III":;!!" ,'. ' ,

do salário m!~irTl0'!:'lt ir..' ',... ..'~'.. '.~.
Suge~iinOs adispefl~afdopagamentodetaxas ,

para confebÇãoda2ilviâdedocull1entos de identifi
cação às vitimas d~ ro~bo0u furto';: dbVidamenteca
racte~izadâs peloBoletiij!depco~ência,iP()ljcia'i'~que
percebarTl sté2 (dois) ~,I~ri()Sm.f~i~6s+; i";"/'::

Salá das:s~ssõe~,29 demàrço de 2004.-
DeputadoCarlosNade~;, ..'.'.

INDICAÇAO~!!~.24()jDE ~004
,(80'si-: Carlos Nader)

"Sugere'~(Ú~pensâd~ pagamento de .
taxas para corifecçãoda 21 vi~de documen
tos de,identificllçãoàs vrtirllas de roubo
ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boleti'm'de Ocorrência Policiale. que per
cebam até'02 (dois) salários mrnimos, no
Municfpio depuissamã ~BJ:'

,Despacho: publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssirno se~ho~ Ministroda'busti~a:

"(I, ::"'.;:~•• ''f.. ,!', ,.~.~I>.~,t.~'::-!i~,~

y'," ':':~: :~:~:~:''(~:'P~ii'f:j~;~~~ -!.~i

cação àsv,ftimas de roubo oÚfurto,de~ida".lenteca

ra9terizadás p'elo BoletillldeOeorrência,Policiale que
percebam até'2 '(dois) s8lários~rnilJlos':i

Sala dasSessõe~, ,29. dÉ:rhlarço de 2004. -
Deputado Carlos Nader. .i

" ......•... "!."

INDICAÇAo N!!2.237, DE 2004
(Do S~. Carlos.Nader)

'"~ugêr~'adi:~pensad~pagamento de
taxaspara confecçãoda 2!!viade documen
tos de Identificaçãoàs~rtimasde roubo
ou furto;tfevidamentecamcterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policiare que per
cebam~té02(dois)salários mínimos, no"
Município de Porto Real-RJ:,'

Despacho:.Publique~se. Encaminhe-se.
~.- ,',:-':' :.:,,'''-.' '<, :.:,:, o);:. :,', "'" ,_.~. - .' ",'. :>~'

Excelentíssirri0 Sent1o~i fv1inisti'o daJustiça:
Ve~ho po~nleio desta,!!!~rigircme sVosSá. Exce-

.lência.lparaexp<?~éJei\lirydi?ad~ seguil1t~l .
.. ' Co~side~an~o'() altÓ,fndicede solicitação de 211

via de:dOCUmentos de. identifiêaçãoe~ decorrência
de furtos e rôutibs;.e o'~Io~data~aexigida pelos ór
gãos,~espo~sá,~eis po~ su~icoW~6ção, praticame~té
empurrando o cídádão àclandestinidade pela falta de

i. :;; _ t J" , " ' , ':'," ,,', : ',,' ,'. .'-"<' " ' : '< ~, :111 • .:" ,,' ~ II

recursos pa~ao pagarnert()d~stas taxas,.que em sua
maio'ríaacal!etae~ pélO::mel1os1O% ( dez porcento)
do salário mfnimo:J"li'J"[!!: . 1'1, .,

;~" ".,:. T::Ii; 'J'I'ljI', -<t·!",., ',: ."i:,~';~!, 'ii:"
Sugenn'\Os,a;,dlspensa'do pagall1ento·,de taxas

para co~feêÇão,da'2I1vi~\dedocull1entos de identifi
cação às vítil1lasderoubooufurto;idevidarpente'ca
,racterizadâsj)'eloBoletimde ()êo'rrênciâ1Policial eque
percebam até;2(doislsalários.rnlnirpos!
. ". Salad~sSess6es,,29dêimarço de 2004. -
8eputado Carlos Nader. . ~ ,

:::::,;.'::".:":,1:":,:,;",<:,,::,, ,';':", ,;,:'::.

.INDl9AÇA() N~ 2.238, DE 2004
, (DoS'r. Carlos Nader)

."!:,,,' i':', '·11" ;

~ :'~ ,:::.: , ,:' ~'~ , :: . ' , !, : i;,,: , ': ;', " 'J.
"Sugere 'adispensa!dopagamento

de' taxas para '.corifecção.da .2!! via· de do,
curnelltos,de' identificação. às' vitimas de
roubo.oufurto~devidamente camcterizadas
pelo Boletim dé:OcorrênciaPolicial e que
percebamate02(d~is)salários' mínimos,
no Município de Quati~-RJ:'

i Despacho: ~ublique-se. EncaTinhe-se.

. Excele~t~ssi~? ?e~hori~i.~i.str.0 da Justiça:
A .~e~h~ po~:~e,lo~~~t~,:,(jI,~lgl~-~e.a\(ossa Exce
lencla;wara~xJJOr; erelvl~dlcar;:O segUlnte~

'. Co~side~~~o'ô~~or~dicede solic~açãode 211

via de docull1en~osde,'identificação em decorrência
de furtos e~ou5bs,eovalotda t~xaexigida pelos ór-

- " -, ,;' li' .. ' '. , .. ,'" ',I!I" ~ ", li . ,'" ,,,, , _ ':. '" • '

gaos responsayels,por'sual'confecçao, praticamente

I II :i ;Ifll I i I: :t
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Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce
lência, para expor e reivindicar o seguinte:

Considerando o alto índice de solicitação de 2ª
via de documentos de identificação em decorrência
de furtos e roubos, e o valor da taxa exigida pelos ór
gãos responsáveis por sua confecção, praticamente
empurrando o cidadão àclandestinidade pela falta de
recursos para o pagamento destasta"as, que em sua
maioria acarreta em pelo menos 1O% ( dez por cento)
do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois)salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.241 ,DE 2004
(Do Sr. Garlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento
de taxas para confecção da 2ª via de do
cumentos de identificação às vítimas de
roubo ou furto, devidamente caracterizadas
pelo Boletim .deOcorr&ncia P()licial e que
percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Rese.nde - RJ:'

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência; para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª via

de documentos de identificação emdecorrência de furtos
e roubos, e o valor da taxa exigidapelos órgãos respon
sáveis por sua confecção, pratic~mente empurrando o
cidadão à clandestinidade pela falta de.recursos para0
pagamento destas taxas, que em suamaioriaacarreta em
pelo menos 10 % ( dez por cento) do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos de id~mtifi

ca<ffio às vítimas de roubo ou furto,<devidamente ca
racterizadas pelo BoletimdeOcorr~nciaPolicial eque
perqebam até 2 (dois) salárioslTlínimos.

: Sala das Sessões, 29 démarço de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃONº2.~4~,pE2004
(Do Sr. Carlos Ni:lder)

"Sugere a dhsp~nsaldo pagamento de
taxas para confecção da ~ªviadedocumen

. tos de identificação às vítimas de roubo
iOU furto, devidamentec~racterizadaspelo

Boletim de Ocorrência Policial e que per
cebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Rio Bonito - RJ:'

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª

via de documentos de identificação em decorrência
de furtos e roubos, e o valor da taxa exigida pelos ór
gãos responsáveis por sua confecção, praticamente
empurrando o cidadão à clandestinidade pela falta de
recursospara o.pagamento destas taxas, que em sua
maioria acarreta em pelo menos 10% ( dez por cento)
do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da2ªvia de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO W~2.243, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento de
taxas para confecção da 2! via de documen
tos de •• idetttificação às vítimas de roubo
ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que per
cebamaté 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Rio Claro - RJ:'

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor ererivindicar o seguinte:
Considerando 0i:llto· índice de solicitação de 2ª via

de documentos de iQentificpção em decorrência de furtos
e roubos, e o valorqp.laxa exigidapelos órgãos respon
sáveis por·sua. confyéção, praticamente empurrando o
cidadão à clandestillidade pela falta de recursos para o
pagamento destas taxq.$, que emsua maioria acarreta em
pelo menos 10% (d~i por cento).do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas·
para~onfecçã9 da?ª'vi~ de documentos de identifi
cação às vítimq.$ d~rbupo ou furto, devidamente ca
racterizadas p~'q~?I~till) deOcorrênci~Policial e que
percebam até 2 {çJWr)i:~láriosmíni~os.

Sala. das S~T,~~e~,29 de março de 2004. 
Deputado Carl()si~fl~~r.

• i..1 r"
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INDICAÇÃO Nº 2.244, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

'".,',.J:( :\ '<!
;"SlIger~adispensa'dopagamento de

taxas para confecção da 2!1via dedocumen-
. tos de identificação às vítimas de roubo
ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de '.Ocorrência Policial e que per
cebarn até, 02 (dois), salários.mínimos, .no
Municfpiode RiodasFlóres -RJ:'

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
:', " ' :"" ; .<> ' _j~A ir;

Excelentí~imo. Senho~ Mi~istro d~~ Justiça:
Ve~hoPormeio desta,~dltigir:me aVossa Exce-

'Iência,~pa~ exPórt ~.~~i~li~d.ica.~;e ~~~ui~t~~, "
Conslde.rafldo o ,alto Indlce de,s911citação de 211

v.ia de I docurn;elltos,d~ideri!ificação~~ decorrência
de furtose. roubos. e ovalofida taxa exigida pelos ór-
gãos:r~spo~~~ei~" ~~,'su~l[co~f~~ã9' •p~atical1)ente
empurrando o cldadaoiaclandestinidade pelafaltade

! ' ~ :.. , , '" , ,',,', ': ;" •. .' ,.,,, .,F .,:' -"i ~ ·:'11. ' ,'~ ,:

recursos,para ~. pagame~t()destas taxas,que em sua
maioria acarreta empelcúnenos 10 %( dez por cento)
do sâlárO~(~i~ô.ii~! .!';i~:,!:',< ..,"
'Sugerimos,aldispen'Saido pagamento de taxas
i ; ",1. ','l,!i,'i~i'';:..':',i,:'" li:'·,,- .-""ii~:'-: .. ',r, '.,,,;'. ,,-~~'Ii ::'-:1

para confecçaoda 211 viade, documentos: de identifi-
li '" li·, I' .. ,r' '. ''',..,<''~ ,'i' : Ü~ _' ,;'", "::ii"~" -'~':" ," ~:

cação ,as,Víti~l:l$ de roubo ou furto;: devidamente,ca-
'racterizadJspeloBoletim de'Ocorrência~IPoIiCiàle'que
percêbamàté'·2(dôis)'Sãlârio$ri1"tnimo~:'

: r Saía das; SessÕes, 29dê!hiàrçode 2004. -
Deputado Carlos Nader. ' ','. 'i; •

,:::,,:,:,:, ::' I , . ::,.". ::,:': ~,"",' ' : .. ,:>,,::'" :';~

INÓICAÇÃPNº2.245, DE 2004
,(0'0 Sr~ Ca~los Nader) ,

"Sugareia cli'~pensàd~pagamentode
taxas paraconfe~ção da 2!1via de documen
tos de identificação à.svíiimas de roubo
,ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boleti.nde'ºcorrência Policial e que per
cebam,até 02 (dois)'salári()s mínimos, no
Munic(piodeRi~das Ostras - RJ:'

Despacho:'Publique-se; Encaminhe-se.
:':';:':" :', ,: "o "","! .-

Excele~tíssiTo.Senhor, Ministro da Justiça:
Venhoporr~l3iO desta.1dirlgir-me'a Vossa Exce

lência,;para expô'~i e ~eivindiCa~'o~éguinte:
Considerandooattóíndieede solicitação de 211

via de docurJ'lentos de identificação em decorrência
de furtos e ~()YbOs, e~~I()~:da~axl:l exigidapeios ór
gãos ,responsáveis po~: :sua'~confecção, praticamente
empurrand&'o cjdadão~ clandestinidade pela falta de
recurSosparaopagamentode~tastaxas, que em sua
rJ1aio~ia aca~r,~t~ ,~!!' peloi~enos1O%(dez porcento)
do salário niínhno;:':' "ri: "

Quinta-feira 12 , 13931
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Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
paracollfecçâo da2i! via de documentosde identifi
cação às.víti'Jlas,deroLboou furt6,'devidamente'ca
'racte~izad~s ~~Io B~leti":l ~~, oco~~llci~lpoliêiai'eque
percebamate,2(dols) salanos mmlmos•

",' ,'o ,', . '_ "'. "'," "",'~i,. b,I,...; rir" .,'.',' I

•••. Sala",das, Sessoes, 29 de março de 2004. -
Deputado Carlos Nader. .' 'f ,', ,~,

INDICAÇÃ() Nº2:246íDE 2004
'(Do Sr. Carlos Nader)

'i, "'i'i ,·i

"sugerJ adispensa d6 pagamento de
taxas para confecção da 2!1via de documen
,tos de identificação às vítimas ,. de roubo
oufurto,de"idamente caracterizadas' pelo
BoletimderO~()rrênciaj:)oliciàle qu~ per
cebamáté02 (dois) salários mínimos, no
Município de Rio de Janeiro - RJ:' '

Despacho:'Publique-se. Ellcaminlle-se.

Excele~t~ssimo Senh~rMinistrodJJUstiça:
; A • ,!enho PO~';R~io~~~aA~f~lgi~-~e. a\1ossa Exce-
lencla~paraexp~~erelY,IRdlca~í~osegUl~tej
.,' Considera~dooalto. í9di'Ce de solicitação de 211

via dedocurTléntosde i~entifi~açãoerrléJecorrê~cia
d~furtose rOu.tJô~,eo~~lo~!da taXá~xigidapelos ó~
gaos iresponsayels p~~ ~u~'lconfepçao,;pratlcamente

, empu,!and~ o Cidadão'à cla'nd~stipidade pela falta de
recursos paraopagamentoae~tastaxas,que ernsua
maio~iaacarreta e,!, pélorrrenos.~ O%(dez por cento)
do saláriio .rriíl)if!)o:\:i> .. I:l.J" .•...... .... .....•.. '. '

Sugerimosa',dispen8a!do pagaf!lento de taxas
.'para copfecçãoda ...2I1 via •. de documentoS'de identifi
cação às·vítiTa~de~otbo .oltfurtô!' d~idamente;ca
racterizadas peloBoletinldebcorrê~cia:IPolicial eque
percebam até 2 (dois)sâlários rriTnimost'

'. ' , " ",,, 'c': , " -: ,",:, ! ':'1' ':,' ':"1': ,11~" :I!II ,",' :1
Sala dasSessoes, 29de.lllarço de 2004. -

Deputado Carlos Nader. ,. . 'i: .'

INDIC~ÇÀ(lNº2.247,DE 2004
(Do Sr.'Carlos'Nader) .,

; :'~, ;, :::.-: , ,:, > }Ii:"; , , '":"'"
"SlJ~réa dispensa do pagamento de

taxas para confecção da2l!Jlia de documen
tos de identifi~açãoàs ,vftimas de roubo ou
furto~de~idarrl~"!tecaraêterizadaspelo Bo
letim dêOcorrência P()licial eque percebam
até 02 (d~islsalári~slTlrnimos,:r:'0 Município
de Santa Maria Madalena:- RJ."

Cespaêllo: publlque..se. Encaminhe-se.

Excelentí~imO'S~~hor; ~inif)t~o da:Justiça:
Venho pormeiodesta,'iidirigir:-me aVosSa Exce

lência;{pa~exP0H e~,eiyih?ida~o ;~e§uirltet
. ConSiderando oailo í~dice'desolicitaçãode 211

via dedocumerito$ deidentificaçãolem decorrência
:1:1, ,':" i
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de furtos e roubos, e o valor da taxa exigida pelos ór
gãos responsáveis por sua confecção, praticamente
empurrando o cidadão à clandestinidade pela falta de
recursos para opagamento destas taxas,·que em sua
maioria acarreta em pelo menos 1O%( dez porcento)
do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO N2 2.248, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento de
taxas para confecção da2!! via de documen
tos de identificação àsvítlmas d~rouboou
furto, devidamente caracterizadaspeloBo
latim de Ocorrência POliciai e que percebam
até 02 (dois) saJários.mínimos, nC)Niuflicípio
de Santo Antônio de Pádua - RJ."

Despacho:PubiíqUe-se. Encaminhe-se.

Excêlentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me aVossa.Exce

lência, para expore reivindicaro seguinte:
Considerando o alto índice de solicilaçãode .2l! via

de documentos de identificação em decorrência de furtos
e roubos, e o valor da taxa exigidapelos órgãos respon~

sáveis por sua confecção, praticamenteempurr~f1do o
cidadão à clandestinidade pela falta de rl3Gursos para o
pagamentodestastaxas, que em sua maioria acarret~em

pelo menos 10 % (dez por cento) do salário mínimo:
Sugerimos a dispensado pagamento de taxas

para confecção da 2ª via. de documentos de i?entifb
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletimde OGorrência Policial e qLje
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Sa,la das Sessões, 29 de março de 2004. ~
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃOf\J22.249, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader) .

"$ugereadispensado pagamento de
.taxas para confee:ção da~ª via de documen
tos. de. identificaçãoà~ .vítimas de. roubo
pu furto, devidamente caracterizadas pelo
~oletim de OcC)rrên~ia>PC)liciale qu~ per
~ebamaté02(Ç1ois)~aláriosmínilTios,no
!\I1unicípio de.S~oFidéUs __ RJT
. Despacho: Publique~?e. Encaminhe~se.

:'.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª

via de documentos de identificação em decorrência
de furtos e roubos, e o valor da taxa exigidà pelos ór
gãos responsáveis por sua confecção,praticamente
empurrando o cidadão à clandestinidade pela falta de
recursos para o pagamento destas taxas, que em sua
maioria acarreta em pelo menos 10 % ( dez por cento)
do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO N2 2.250, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

'''Sugere a dispensado pagamento de
taxas para confecção da 2!! via de documen
tos de identificação às vítimas de roubo ou
furto, devidamente caracterizadas pelo Bo
letim de Ocorrência Policial e que percebam
até 02 (dois) salários mínimos, no Município
de São Francisco deUabapoana - RJ:'

Despacho: Publique"se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª via

deÇlocumentos de idertificação em decorrência de furtos
e roubos, e o valor da taxa exigidapelos órgãos respon~

sáveis por sua confecção, praticamente empurrando o
cidadão àdandertinidade pela falta de recursos para o
pagament? destas taxas,que em sl.la maioria acarreta em
pelo menos 10 % ( dez por cento) do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2!!via de documentos de identifi~

caçãoãs vítimas de rombo ou furto, devidamente ca
raeterizadÇils pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Saladâs~es~ões, 29 de março de 2004. 
Deputadd:Ca~lo.s ·Nad~r.

rINIPICAÇÃO!N2 2.251, DE 2004
(00 Sr. Carlos Nader)

i"Sugf:!re*disp~l'l$~dC) pagamento de
taxa$para confecção d~,2ªviade documen
'tO$ d~ iden~ifiicaçãoàs vítimas de rO~Jbo
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ou furto, devidamente.·caracterizadas·pelo INDIC"ÇAO.•·Nk 2•2S3; 6E·200.{,;,;i
t:Ü<i,

',Bolelim de Ocorrência Policial e que per- '(00 Sr; c;arlós NàéÚ~r);L;.~'i';::'·,:j
'cebamaté'02{dois) salários mrnimos, no , . ',•.,,"" ......•...........'. \ç.r';·: .'
Munic(piode São Gonçalo ... RJ." '. "Sugere a dispensado pagam,ento de

Despacho: Publique-se. Eneamirihe-se. taxas paraconfecção~a 2!! viadedoéumen-
, ' ". ..•... ./i;; •.•.... •....• . .;:, ;!:.' tos de identificação àsvrtimas de roubo ou

EXcel~rltrssimo~e(lho~;Ministr()d~Justlça: furto,deviciamente caracterizadas.pelo Bo-
·".e9h(),po~;m~i9. des.t~,~~di~igi~-~e.a"o~ ~ce- letimde Oc0.rrênc'ia policial equePercebam
'êrlcia,::paraexJ?O~e~ei~i.~dl?S~[.()s~gUJnt~Lf' .'. àté 02(dois)saláriósmrnimos; nó Munlcrpio

".' Considerando o altoírldk:ede solicitação de 211 de São João de Marlti ~RJ:.'. . '
viá de doclJn,Elrltos!de identificação emdecOrrênciaDespaCho: F'lJbliqu~~s~.EnCâminhe.se.
de fUrtos e rOubQs,.e ovalorrda taxa exigidapaios ór- '.. .,: .......•........... ·>::.!,;ii.,": ........• ' ....•. ',.::.)
gãos.'responSéiyeisi·pO~~ua:jconfeCção,.• praticame~te ExcelentíssimoSenh'orMiriist.ro..da:Jus!iça:
empu·rTanddOcfdad.ã~!.ã cla'ndesti~idade pela falta de Venhopormeiôde~ta;~d~ígir:mea:Vossa Exce-
recurs<>s"para o pagarne~todestastaxaslque .em sua .l,~pcia~pa~~ exB0r~~i~",.i~d.~~~;~~~}~~9Ui~i~j! _

. a~oa.saior,iáa.'n..a''o·.ca.'mr-.,.~.,.en· ·,. !,..ma.'."oe.:T..,'.;,.•....p'~.•...'.I..O.•...., f,•.•. '.m.,.;.,"••........',:i.•..en.. :, ,.•...·.o.s 10.'.'.. ,%.(dez. porcento),. •..•. CO~sldel'él.~dooaltol~dlc~.(fe solJcltaçao de 2
11

II . . via •de' dOcun"lentosd~:!déntifiiaÇãc>\~m· decorrência
.Sugerir1ío$';a+~i~perisaf~c1opagamentode t~asâe furtoseroubos.eoval~·b·dataXa ..exigida pel6s ór- .

para·co':lf~cÇãô'~a:2~,yi~,d~idO?u~eníos·de identifi~ gãos}r.esponsávêis po~:~ualtc0ntecção, •.. p~ticalTlente
caÇão asvítimás!de:l'()ubo. oúfUl10;'devid~menteca. empurrandO'o ciidadão:â claridestk'idade pela falta de
racterizadàspelo8çletinl de Ocôrrê'nciâ'Poliéial eque . rêêurSospara.o pagaTentoâêstàstaxas,jque em sua
peréeba~~té2 ·.(doisjsa.l~rios. rrtfhin"l0s: .' maioria aéarretaem pêlo'imenos1o 0/0 (.deZpo~ cento)

,Sála.. das'.Se.'.sso.N·es.·29... cle'"in'árço de 2004.- ··.àosaláriorrllnimo.)! :';r~;\·r.:,· ........•.•.. ,,):': i:'!::.
DeputadoCarlos'Nader.';"'. ".<! . ' ;',I~'; ,'i 'i:::' .'. ; .1

"';:!:>;'Í" "'" '" Suger"·Tl()sa.dlsp'e~sad.o pagarpe~to~etaxas
lNDICAÇÃ9'Nº2.252·,DE 2004 'para collfeêção .da'2I1vi~décd()cumentos.deidentifi-

.'(DhSr.CarlosNader)· cação ~svíti~sdero~l:>00ufurtô;!d~idàmente:cá-
':r;'~:Y .... ....cc... t racterizád~s peloBoletiT deO<x>n-ê~ci~I~01i6ialeque
"S~geréa.dispensado pagamento de percebal!laté2 (dois)sal~~i~sijjrrii~?·~h:.. . '

taxas.para confecção dá 2l!via dedocumen· Sala das Ses~ões, 2~ dein~rçb.'de2004.. -
tosde identificação àsvftimas de roubo ou Deputado .C.arlas Nad.•.. e.. r. '.' .. , '. ' ,.i.' ..,••.•...:..•..'.' '..•• '.:.'
furto;'devidamerite caracterizadas peloBo-'. . " " '" .
letim deOco~ênciaPol.icial e que percebam INDlCAÇA() N2 2.254,'DE.~004
até 02 (dóis) salários mrnlmos, no Munic(- (Do ShCárlos Nader).; ji,!',;",':
pio déSãoJoãodaBarra-RJ."· '. . . , : ." . ir! ,d .: '[i ;>;: li .

Despacho: publique-se. Encaminhe-se. "Sugere'adispensadC? pagamento de
• '. i.' ".....! ..........•. ,•....... '.."fi.( taxas para conf~cçãoda2!!vi~de documen-

Exce'elltí,~i~o~e,pho~,~illiffi~P.da Justiça: , tos deJdentificação'às vrtiJ1las de roubo
• . ,!enho:p~:m ~~i~,~~~t~~;dl.~igi~.~e.a.'{,ossa Exce~ oufurto, deyidamellte caracterizadas pelo
lencla.par;ae~J)().~~~,~.I~.I~~I~i:~se,gUl~t~;.... ' Boletirndê:ocorrênciaPoli~ial.equeper-

, .' ConsidelCin~o ti alto. índice.de solicitação de 211 cebam até 02 (d()is) salário!, m(nimos, no
via de documentos de i~erítificação emdecolTência Munic(piodeSã()Joséde'lJbá~RJ ...
de furtos e routibs;eovéllo~clataXa exigida pelos ór- Despacho: Publiqu~se: Encaminhe-se.
gãosresponsávàis'Po'rsua'i!confecção, praticamente V

':

empurrand6 ocfdadãoj~Clahdêstinidade pela falta 'de Exceléntíssi~o Ser'/ho~~inistrodaiJustiça:
reêu~s pal"ào pagamentodéstâ~ taxas, que em sua Venho por meiodeSta,'ldirigk~me 'a:~ossa Exce-
maioria acarrétaêrn:péta::rnenÓ~i10 % (dez porcento) lência:;para exPor e reivihdicarioseguinte:
lIôsaláriorrtrniITto:~'~" ':':::~ '.' ,:~ ,.',. Considerando oaltôíndice de!>olidiação de 211

sugetitTiô~âl:di~p~nSa'dopagal'Jlento detaxas ' via de documentos deiidentificaçãoem decorrência
para cO~fecÇão'dâ.c2~viâdedocu!1lentos' de identifi- de furtos e roubós, e O~a'(>Iid~ taxa exigida pelos ór-
caÇão àS.vítimà~de.~oubo·ou.fu~o::devidamente ca- gãos~esponsáyeis Po~.~uá'i~confecçã~,praticamente
racterizadasp~lo Bolétim deOcOr~ência'Policialeque empurra(ldoo Cidadão à chindestinidade pela falta de

~e~ceSbaaml·.a"·.•ad}.ae.'.·.:'s::'.2 ·.··S(de·?s'.·.i.Ss>.o-.·sae.'s·.:.'.•.',.a..'2~09s.•.. :..:fmeiit:rm,:i~a'OSr~.ço·' d'e 200'4. _ recurSospara o pagarllento destas taxas, quéem sua
a r:naioriaacarreta em pelomenos 1O% (.deipofcento)

DeputadoCarlos:Nader. .' . do salário mínimo.' " ' ,

I illll I IHI· I I
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Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões,· 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.255, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento de
taxas para confecção da2ª via de documen
tos de identificação às .vítimas de roubo ou
furto, devidamente .caracterizadas pelo Bo
letim de Ocorrência Policial e que percebam
até 02 (dois) salários mínimos, no Município
de São José do Rio Preto - RJ:'

Despacho: Publique-se. Encaminhe~se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa EXce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª via

de documentos de identificação em decorrência defurtos
e roubos, e o valor da taxa exigida pelos órgãos respon
sáveispor sua confecção, praticamente empurrando o
cidadão à clandestinidade pela faka de recursos para o
pagamento destas taxas, que em sua maioria acarretaem
pelo menos 10% ( dez por cento) do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policiare que
percebam a!é 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.256, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento de
taxas para confecção da 2" via de documen
tos de identificação às vítimas de roubo ou
furto, devidamente caracterizadas pelo Bo
letim de Ocorrência policial e que percebam
até 02 (dois) salário$ mínimos, no Município

-de São Pedro da Aldeia __ RJ."
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhorf\liinistro da Justiça:
Venho por meio destÇl,dirigil'-me a Vossa Exce

lência'lOara expor e reivindicar o seguinte:
C~>nsiderando o alto íngice de solicitação de 2"

via de;?ocumentos de identificação em decorrência
de furt9S e roubos, e o valor gataxa exigida pelos ór-

gãos responsáveis por sua confecção, praticamente
empurrando o cidadão à clandestinidade pela falta de
recursos para o pagamento destas taxas, que em sua
maioria acarreta em pelo menos 10% (dez por cento)
do salário mínimo. .

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confeéçãoda 2ª via de documentos de·· identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Saladas Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.257, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento de
taxas para confecção da 2" via de documen
tos de identificação às vítimas de roubo ou
furto, devidamente caracterizadas pelo Bo
letim de Ocorrência Policial e que percebam
até 02 (dois) salários mínimos, no Município
de São Sebastião do Alto.,.. RJ."

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª via

de documentos de identificação em decorrência de furtos
e roubos, e o valor da taxa exigida pelos órgãos respon
sáveis por sua confecção, praticamente empurrando o
cidadão à clandestinidade pela falta de recursos para o
pagamento destas taxas, que em sua maioria acarreta em
pelo menos 10 % (dez por cento) do salário mínimo.

Sugerimos a· dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ªvia de. documentqs de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.258, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensado pagamento de
taxíls parílconfecção da 2" via de documen
tos deJdefltificação às "ítimas de roubo
c;>ufurto,devidamente caracterizadas pelo
~ol~til1ld(;)Ocorrência Policial e que per
eebam at~ 02 (dois) salários. mínimos, no
Municípi~deSapuc~ia.,..RJ."

Despacho: Publjque-'se. Encaminhe-se.

Excelentíssitno Senhor Ministro da Justiça:
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ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que per
cebam até 02 (dois) salários mfnimos; no
Municfpiode Saquarema -: RJ:'

.Despacho: Publique-se. Encamirlhe-se.
: .. ";:, '. ' I:' :::,,'

ExcelentíssimoSe~ho~ Mirlistro da:Justiça:
Venhopo~l11éio desta,~dirigir~me, a;:~ossa Exce-

,Iênciafpar,a expo~ e ~,ei~i~dica~,b5egui':lt~l, ,
'Considemndo osito índice de solicitação de 211

via de dôcufTlen!os·,de .. identificação ,em decorrência
de furtos e rOubOs,eo,~,aIO~dataxaexigida pêlbsÓr
gãosrespo~sá~ei~ Bo~.'sualfco~f~c9ã(); .p~tica~e~te
empurl"8ndo o,cldadaoa cl~r1destl"ldadepelafaltade
reeursos:parao pagarflent()destastaxàs, ~ue emsua
maioria acarretaem pêlo','mel1os 10 %(dez por dento)
-, ' .. '. ,'~"'. ".,::," . ",'!I',! <' " "'"
do salário l11ínimo.?))!:I, ',' .' '.
" .SJgerinlosadispeh~a/do pagarne~to d~taxas
pa~aconfe~ção dâ2~~ia dedocul1'1entos de identifi
cação às vítimas de I'OUb<>ou furto): devidamente~'ca
racterizadas pieloBoletirIJ de0C()~e~cia~;iPolicial:e :que
'percebam até'2(dois)'fiàlários'mfnimos

i!.' . , '.•
Saládas~essões,~9dehj'ârçode 2004.-

DeputadoCarlos Nader; .i;:",,·"" '.'
;:; 'i::,,'>:_~": :.-;':,'", :..::;. ':':',·L,.',::\:-,~:i,,: ;él_'

INDICAÇÃO..N2·2.261';DE·2004
(Do s'~. CarlosNader)
',o -" ..,_':,.,,:/::} :,'.,' ,·,i::;,,':"/': ':":"'} "'. :' ';

"S~ger~adispensa do pagamento de
taxas paraconfecçáo da 211 v.ia de documen
tos de identificaçãoàsvftimas de, 'roubo
ou furto, deyidamentecaracterizadas pelo
Boletim de:Ocorrência;~oliciàle que per
cebam 'até 02 (dois) salários.mfnimos, no
MunicfpiodeSeropédi~-RJ." .

Despacho: Publique:se;'Encaminhe-se.
;. , ,:<.,.. ' :;":::::,,',;' '-:,'.'" ...,'" , );. ,. :"

,Excelentíssil1'10 ~enho~ Minist~o da Justiça:
Venho por,meio desta,ldirigir~me a voSsa.Exce-

• ~_ " , " !,f'_'~:'11;' ~,I """. '.",. '.,<b~)-,'!:':II:","Ti,'-'lU!'~·,,-_. '~, .<

lê~claiipara.exp()~~,~~I~;I~~I~.~":~.~e,gUl~t~r _
Consideran~o oaitolndlc~,de sohc~taçao, de.211

via de docu'Tleritosd~'identificaçãoerl1.decorrência
de furtos e rOUlJos,eo"âlo~dátax,a'exigida pelosór
gãos" ~~spohSá~eis pO~L'~~~lé:~~!~~ão" Pratica~ente
empurrando o cidadão a clandestinidadepela faltade
recurspspara o pag~~~~~o~~~t~staXas, quee~ sua
maio~iaacarreta~l1'1pelornenos 1,1 0,%,(dez porcento)
do salário m'ínirt1?;,: "t':,i,~1. " ' I '. '.,. ...• ".

Sugerim05a:dispê~sa,dopagamento de ta>cas
paraconfec~oda2I1viâ,de!dôcumentos de identifi
caÇão às vítimas de ~o~b() oufurtô;:,devidamellte,ca
racterizadas pelo,Boletim de 0C()rrê~cial;Policial e que
percebamaté2(dois)s8lá~io~'~íbiTo~i .. '

Sala das Sessões,. 29 de março de 2004. -
Deputado Carlos Nader;,' ,i"

Ve':lhopo,,'!'eiódesta, dirigir-me a Vossa Exce
lêllciaipara ex~o~e reivi~d.ica.~l;osegui~t~:~_

Ai .Conside~ando o alto uldlce de sohc~açao de 211

" viàde"docurnentos de ide~tificaçãoem~eco~ência
de furtos e roubos, e ovalo~da taxaexigidá pelos ór-
gãosr~espo~Séi~eis ~~.sua!co~!~c~ão,. p~atical11eryte

'empurrando o cldadaoa c1andestlllldade pela faltade
récuf.~bs'paraopaga~e!ltodestas taxas, que em sua
maiori'a acarreta em pelo menos ~0% (dez por,cento)
élosálário mfnimo:!!} "'::[::.1 .' '. ..., '.

, 'I ; .",.", 'ol':~,,,, ':.:' <,., 1:-1:" _ 'j,

Suge'rirnos aldispensado pagal11ento de taxas
paraco~feê$ão da 211 ~~a de docu~e~~~sde identifi
cação àsvítu!1as deroubooufu~o;' devldamenteca- .
racterizadJs peloBolêti~de 0cofrê~cia:Poliéial eque .
percebam até 2 (dois)5alários I1'1fnirnos;
. '!~Sal'adasSessões, 29 dê!!imarço dá 2004.-

",,' '.' ",.", .,',': "'~,I'f" "" ,
Deputado Carlos Nader. ';i' .

;" o,.; _", ';:/~i;,' -i';

INDICA9AeN2 2.259, DE 2004
'. (Do Sr. Carlos Nader)

.'... ' I
"Sugerêa, dispensa'ido pagamento

de taxas para confecção da 2!1via de do
cumentos .de identificaçãoàsvftimas' de
roubo ou furto, devidamente caracterizadas
pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 02 (dois) ,salários mfnimos,
no Municfpiode Varre-Sai ::-'RJ."

. Despacho: pLblique~se. E~caminhe-se.

Excelentíssi~oSenhor Ministro dâ; Justiça:
Venhopormei()desta,jciHigir-rnes \fossa Exce

lência~para éXpo~ e reivindida~~oséguint~:
COrlsiderfin~o>b.ahofndl~~de solicitação de 211

via de docurpentos,deidentificaçãoern. decorrência
de furtos e rô'ubbs,eoyalo'r;dataxaexlgida pélos ór
gãos 'respohSáveis por,suà'~co~fecção'i' praticamente
empu~,ra~dd oct~adão'~c1,a~de~ti~idade pela falta de
recursospara o pagamento destas taxas, que em sua
maioria 8"cafretaêni p~16i~enos10%{dez por cento)

'!",: ,,' .": , • ': ; 'tW:":',~,; ":j!?!!.:" :;",_, ':_~:!':~<',: ,.> ,~

do salanomml~o."ji ,l;i ',' .'
Suge~J1josa"'dispe~Sa l,do paga~e~to de taxas

para,confeC~o. da, 2~~iéi de docur;ne~!os ,de.identifi
caÇão às~íti~~~de~?ub<>ou ~u~~,lid~~,ida~~nte ca
racterizadfis peloBoletim deOcorre~claPohclal eque
perceba~ ~t~i~ (d()is~sáJários rprn,i\!,os>.. '

I Saladas Sessoes, 29 ide março de 2004. -
DeputadC:> Carlos'Nader. '. 'I

IND'~Áç~ON22.260,~E2004
,(Do Sr. Carlos Nader) .

, '",I" ';
,"Sugerea dispensa do pagamento de

taxas para confecção da 2!1 vIa de documen
tos de Identificação às vrtimas de, roubo

I Iril'i.; 1 i'
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INDICAÇÃO N22.262, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento de
taxas para confecção da 2ª via de documen
tos de identificação às vítimas de roubo
ou furto, devidamente caracterizaclas pelo
Boletim de Ocorrência Policial. $ que per
cebam até 02 (dois) salários mí""imos, no
Município de Silva Jardim - RJ."

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice desolicitaçãode2ª via

de documentos de identificação em decorrência de furtos
e roubos, e o valor da taxa exigida pelos órgãos reSpon
sáveis por sua confecção, praticamente empurrando °
cidadão à clandestinidade pela falta de recursos para o
pagamento destastaxas, que em sua maioria acarreta em
pelo menos 10 % (dez por cento) do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos. de .identifi
cação às vítimas de roubo .OU furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletimde Ocorrência Policiale que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Sala das SeSsões, 29· de março de 2004. ~
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO N2 2.263, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento de
taxas para confecção da 2ª via de documen
tos de identificação às vítimasderoupo
ou furto, devidamente. caracterizt'i~as.pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que per
cebam até 02 (dois) salários mínimos, no
Município de Sumidouro - RJ:' .

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação.de2ª via

de documentos de identificação .em decorrênciade furtos
e roubof), e o valor dataxa exigidapelosórgãosrespon
sáveis por sua confecção, praticamente empurrando o
cidadão à clandestinidadepela'falta de recursos para0
pagamentodestas taxas, que emsua maioria acarreta em
pelo menos 10 % (dez porcento) do salário mínimo.

S~gerimos a dispensado pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto,devidamenteca
racterizêldas pelo Boletim de8corrência Policial eq~e
percebam até .~ (dois) saláriosrnínimos.

S~lada~ Sessões, 29 d~ março de 2004.
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO N2 2.264, DE 2004
(Do Sr.· Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento
de taxas para cónfecção da 2" via de do
cumentos de identificação às vítimas de
roubo ou furto, devidamente caracterizadas
pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 02 (dois) salários mínimos,
no Município de Tanguá - RJ."

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª

via de documentos de. identificação em decorrência
de furtos e roubos, e o valor da taxa exigida pelosór
gãos responsáveis por sua Gonfecção, praticamente
empurrando o cidadão à clandestinidade pela falta de
recursos para o pagamento destas taxas, que em sua
maioria acarreta em pelo menos 10% ( dezpor cento)
do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
paracbnfecção· da· 2" via de documentos de identifi
caçãoàs vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
ract~ri:zadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Salà das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃONº 2.265, DE 2004
(Do sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamento de
taxas para confecção da 2" via de documen
tos de identificação às vítimas de roubo
ou furto, devidamente caracterizadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial e que per
cebam até 02 (dois) salários mínimos, nop
Município de Teresópolis - RJ." .

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se

ExcelentíssimoSenhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir"me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª via

de documentos de identificação em decorrência de furtos
e roubos, eo valordataxa exigida pelos órgã()s respon
sávei~por .sua cpnfecção, praticamente empurrando o
cidadão à clandestinidade pela falta de recursos para o
paga~entodestas taxas, que emsua maioria acarreta em
pelo menos. 10 % ( dez por cento) do salário mínimo.

Sugerimos a dispensado pagamento de taxas
para confecção da2ªvia de documentos de identifi
cação às vítimas de.rQubo ou furto, devidamente ca
racterizadêls pelo Boletimde Ocorrência Policial e que
percdpêlmaté2(dois) sal~riosmínimos.• t

!Saladas SessôE3s,·. de de.20Q4. - Depu-
tado parias Nader.

il4ifflllfl "Afi'P, f"'4l9"""!~1F~-
. I.
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, ,FIMDe oeCUMENTe
INDlbAÇAON~2.266,OÊ2004
, (Do,Sr.CarlosNade,~)

>. ,"i'-':~,:".' ::: ... :f:t,: .. " '-.<1,:;-'
"Sugere a dispensa do pagamento de

taxaspalllc()nfecção da 2t.via de documen
tosdeidentificação àS'!ftirrias de roubo ou
furto, 'devidamente caraCterizadas pelo Bo
letim de Ocorrência Policbd.e que percebam
até 02(dois).saláriosmrnimos,no'Municrpio
de Trajano de Moraes .....RJ:' .

Despacho:Publique-se.. EnCaminhe-se.

Excelentr~iTo Sen,h()~:Mi~istro da Jusfiça:
Venho Pe>~:.rriêiodesta:'dii;gir~~ea'Vossa EX:ce

lência.;para expo~'e reivindida~io~êguinM: '.. '. '.. .
Conside~a9~oo'flfto I rndiéede'soHcitação .de211

via dedocurn~ntos de identificação em decorrência
de furtos e rôul5os~'eovald~da:taxa.exigida pelos ór-

. gãos "responsá\leispo~,' suaI11col1fecção, .. praticamente
empurrandd oddCldã()àclahd~stipidade pela falta 'de
reêu~sparaopagàrnento.destastaxas;'que em sua
maiOriaacarreta empelo'"rnenos 10% (dez por,cento)
do salário mínimoJ!': .i, :: "

\" "'_~"~!i;F;jo:,,,,y,r"',,,,-,~,·,i!~ ,':, ::"i:: .",':",' <, ,': ' ~

SugeriTosa,ôispensado pagamento. de taxas
para. copfecÇãoda!~II\Ji~~dedC)Curnento~ .. de ideptifi
cação à~vítim.a.sde ro(.bo0u furto!: devidamente'ca
racterizactãspbl() Bol~tim de0corrênci8'!Poliêial.e que
percêbam 'Elt~2 (dois)~láriosmf~i~os:

". SaladasS~ssões,29 (fã hliuço de 2004.-
Deputado Carlos Nader., .~

INDIC~ÇAo Nº2~267,' DE 2004
,1.1,(00 Sr.'Carlos Nader)
·.··v i:li ..~:.i .
<:i~!,Suger~adispensa do pagamento de

,taxàsipa~;coflfecçãoda 2!l via de documen
toscleid~ntificaçãoàs.vftimasde roubo

,"',1<1"'-",::"";':.:1:1: ' , ..... \ ,"-,; ',' ':.;,' ",,;"., : ' ':'

oUfurto,·.devid~rtlent~c:aracterizadaspelo
Boletil11:~eÓcorrênciaPolicial e que per
cebamafé,02:(dois) s~lários'mfnimos,no
Municfpi()deiTrêsRios:" RJ:'

Despacho: Publique-se.'Encaminhe-se.

ExcelenUsSimo Senhor Ministro da Justiça:
l" i: _",', .;' ,:",,~, " '. ,":~;, ':':' 'I i.l", '" ,,'

Venho~~,rJ;Ieio desta"di~!gir-rne aVossa Bece-
lência;wa~e~po~le ~ei~j~dica;10 segui~t~: .~

ConsIderando oaltorndlcedesohcítaçao de 211

vjadeidocum~ntos deide~tificação em decorrência
de furtos e. rc)ub6s;eo\,~I()b~a tsxaexlgida petos ór
gãosresponsá\l~is PO~~U~:CO~fecção, "praticame~te
empurra?dd o cldadãoà c1andêsti~idadepela fa&a de
recurSOs para0 pagamento destas taxas, que em sua

I, "".,

':::["f{r~Ú~;::.;!;;
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~aioriaacarretaempelomenOS10%(d~zPOr.cento)
>', ,"'" .":",,,'. _,",':' _ ,"':, ;,'::::',', -:.:,", ;. ' :i'

do saláriornrnimo.:';i'i-:,j:~;', ..'
SugeHmosadispen~a;:dopagamentod~.t~as

paraconfehção da2l1vi~de docurTlentosde identifi
caçãoàsvrtirnas.i.de roubo ou fUr1oj'.devidarTlente;ca
racterizad~spelo Boletim deOeorrênciaPoliêiale que
~,i , ," ".. .' "':: <o" t-; ,', , o,: >. :.:: ': ,:i'" :~" ":~ ,i.. ...:

percebam até 2 (doIs) salários mrnilÍ1Os."',: '.
",~:.>, ;:,"". ';, '",," I)., '.' -'. ,el!,;' " ~ ::~;-" " ' .; ,,',. ' ;.'

; Saladas ,Sessões, 29·de:m'arço,de,2004. -
Deputado.Carlos Nader; . ,i., ",

INDICAÇÃO N~ 2.2(;8,'DE:2004·
(Do'Sr. 8arlos Nader)

~ ..::,~' -: '.,!!,":-'-'::'::<H-,:. ,:", :': :"!":, !

··Sugere;a •. dispensaJdo pagamento
de taxas para confecção. Cla211 via dedo
cumentos':deidentlficaçãoà~~ftimasde
roubo ou furto; devidamente caracterizadas
pelo Boletim:de ,dcorrênciaP~liciale que
percebamat602(doisl salários nírnimos,
no Municrpio,de\lalença ";'RJ." "

,l ,"'" ,'''' "Ic ..' •

Despacho: 'flubliqu&-se: Encaminhe-se.
,', L,::' ': ,:i~':J': ";,,',,'~,':" ',I: , ;: ", '

ExcelentíSsimo Senhor Ministro daiJustiça:
... ::,;'~' t",:,~', I" ,',,":'\; ': ',l, "h'.lí,,~' ,:I',!,I:"': :',:1

Venho por'meIo desta,(dlngl~-me aVossa Exca-

··Iên.cia~pà~~ e~o~e~e.iy,i~dicaÕ~:~1gUi~t~; _
. ...•. . ConSlde~nâo o~~?fnd~e de~hcltaçao de 211

via de documé~tósde.igeritificaçãoel1l decorrência

d: fu~oseroptJb~f,e ~~~I~'~id,aj~~iigida .pelos ór~
gaos[~spo~s~~~ls '~~~,~~~j!~o!~r~~~o,pr,atlcamente
empurrando o cldadaoa clandestinidade pela falta de

';',' '·11 ' ' ', ." , ,'; ,~ "~' .'. :' ,[1-' " "-i \;! i: ~ : ,:':',..; :,: .', ,;,';
, recursos,para ogag~Jnent()~~stastaxas, que em sua

maiolih acarreta ernp~lo1menos1 0% (dez porcento)
d'>"i'; ·,.. tr··, ti,;· '::::!;>i,· .

o sa anornnlrno:"I','dH' ."
, Sugerimô§lâdispensa;Ctopagamento dé taxas

'.!.'(_';i'ioi." :'\:, ''o,:,.". ..' .:\111.' I ,:-j" ' """ ~:,::i', ',:' '. •

para confecÇélo ida2l1,.vl~ldedocumentosdeIde~tifi-

cação às'vrtirnas,defblJbôou furtd:d~idamenteca
r,acterizadas pelo Bóletim'de 0Co~ênci~Policial eque

, percebam áté2(dois)'sâlários mfnimos.·.•.
'. ,.' ',' .•' '''''1' lj"

.'. Sala das Sessões, 29 de março de 2004. -
Deputado Carlos Nader.. ' " , 1i :,'

:', ~' , ,:-.::: ,; }.:: ,: ,~. . i' , ;1: '_~

INDICAÇAON~ 2.269, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader),

!I ,,:' . ,

"Sugere a dispensa do pagamento de
taxas para confecção da 2!l viadedocumen
tos de identificaçãoàsvrtimas de roubo
ou furto, devidamente catacterizadaspelo
Boletim de/Ocorrência Pol.icialeque per
cebamaté 02 (dois) salários mfnimos, no
Municfpio deVassouras-RJ:~ ,

Despacho:f>ublique.se~ E~caminhe-se.

.1 IIU ' I 1.111; I I
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Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me a Vossa Exce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª

via de documentos de identificação em decorrência
de furtos e roubos, eo valor dataxa exigida pelos ór

gãos responsáveis por sua confecção, praticamente
empurrando o cidadão à clandestinidade pela falta de
recursos para opagamento destas taxas, que em sua
maioria acarreta em pelo menos 10 % (dez por cento)
do salário mínimo.

Sugerimos a dispensa do pagamento de taxas
para confecção da 2ª via de documentos de identifi
cação às vítimas de roubo ou furto, devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e que
percebam até 2 (dois) salários mínimos.

Sala das Sessões, 29 de março de 2004. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.270, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a dispensa do pagamen
to de taxas para confecção da 2ª.via de
documentos de identificação àsvítinías
de roubo ou furto, devidamente carac
terizada.s pelo Boletim de Ocorrência
Policial e que percebam até 02 (dois)
salários mínil1l~s, no Município de Volta
Redonda - RJ."

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho por meio desta, dirigir-me aVossa EXce

lência, para expor e reivindicar o seguinte:
Considerando o alto índice de solicitação de 2ª

via de documentos de identificação em decorrência
de furtos e roubos, e o valor da taxa exigida pelos ór
gãos responsáveis por sua confecção, prGlticamente
empurrando o cidadão àclan~estinid~depela falta de
recursos para o pagamentod13stas taxas, que em sua
maioria acarreta em pelo menos 10 % ( dez por cento)
do salário mínimo.

Sugerimos a dispenl:ia <J0pªgamento de taxas
para confecção da 2ª viape.9.0~umentos.deidentifi
caçãq às vítimas de roubQo~furtp; devidamente ca
racterizadas pelo Boletim de Ocqrrência Policial e que
percepGlm até 2 (dois)sGllários mínimos.

pala das SessÕel:i,cledei4004. - Deputado
Carlos Nader. .

REQUERIMENTO Nº 1.455, DE 2003

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADAA APRECIAR
E PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nº 574-A, DE 2002, QUE "ALTE
RA A REDAÇÃO DO ART. 29-A DA CONSTITUiÇÃO
FEDERA!.:'(PERCENTUAL DEDESPESAS LEGISLATI
VAS MUNICIPAIS)

OFíCIO Nº 33/03 - PRES

Brasília, 4de dezembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Considerando o interesse deste Colegiado em

exaurir a pauta de debates e ª necessidade do Depu
tado Zenaldo Coutinho, designado reJGltor do vencedor,
em ouvir em audiência pública o Prefeito Marcelo Dela,
Presidente da Frente Nacional de Prefeitos, solicito a
Vossa Excelência nos termos regimentais determinar
providências no sentido de prorrogar o prazo destinado
ao exame de mérito da pec 574 ora em exame nesta
Comissão por mais 10 sessões.

Contando coma acolhida de Vossa Excelência
a fim de que esta Comissão possa cumprir sua desti
nação regimental, subscrevo-me

Respeitosamente. - Deputado José Eduardo
Cardozo.

REQUERIMENTO Nº 1.456, DE 2003

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECERA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO NQ 431-A, DE 2001, DO SENHOR
EDUARDO BARBOSA, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS PRIMEIRO ESEGUNDO AO
ARTIGO 204 DA CONSTITUiÇÃO FEDERA!.:'

(DESTINANDO 5% DOS RECURSOS DO
ORÇAMENTO POS ESTA,DOS,

DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA
O CUSTEIODA ASSISTENQIA SOCIAL).

(RECURSOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL)

OFíCIONQ 12/03 -- PRES
Brasília, de novembro de 2003.

A Sua Excelênciao Senhor
Deputado João Paul(j> Cunha
DD. Presidentedª C$lmarª dos Deputados
Nesta.

Senhor Presidel1te,
Na qualidade dePresidente da Çomissão Especial

destinada a proferir I?arecerà Proposta de Emenda à
Constituição nº 4$1-,1\, de 2001, do Senhor Eduardo
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).

.Justificação

., Conforme Já informado a~teriorl11ente,temos em
preendido a rnaior:;êeleridade:poSsív~1 aos tr~balhos,

',), .- '. . i?", -. ',- _, ," . ~;

com ointuitoide cumprirmos:o temio estipulado em
".': /,. ';::; " '. /'<" ,:i ',::-!}:, '. :' - .' ",~,p';

leLAs in~estlgações;no'éntanto~ demonstraram uma
'- ~',' '.' "\, ,';1 " -~ , 't', ,':, " "t", lJí. ",I;. j , : • ' c' , ,l', .. ,,_~

gravidadeainda maior: dos fatos que incentivaram a
constituição dest~'co~issão:ÉrTlboranão.~ej~ imagi
nável abranger;tucio oque reclama áção desteÓigão,
se'ria uma enorme irresponsabilidade encerrar o~ tra
balhossernexaurir,'pelo, Ihel'l0s, as imtestigaÇões' já
iniciadas e 'ainda não concluídas.

Dessa forma, encareço a Vossa~Excelência a
necessidadeda prorrogação, cujo úni&o objetivo se
prende ao fato de pretendermos concluir,como êxito
que a sociedade espera e merece, a incu'mbênciáque
a Casa houve por bemnos:atribuir. . ..•..

Respeitosamente" - DeputadoM~deirÓsJ Pre
sidente.

Senhor Presidente,
'. Noãter~sdo §~, do art. 35, doRegimento In
terno, esta êomissãoParlarT\entar de Inquéritorapro
vou, hoje, ~equ'erimento deátrtoriado Senho~lRêlator,
Deputado Josias Quilital, "solicitando prorrogação dos
trabalho por mais60~sessenta)dias".i";
. .' Na qualidade de;p~side~tedesteé>r9ão, requeiro

a Vossa Excelência seja submetido àdouta considera
çãodo Plenário:da Casa a prorrogação cios trabalhos,

, ", :... ..... .f".".. :"
nos termos do requerimento! süpra citado.

." j.>1
. .Brasília, 16'de março de;2004
. "'.',:" :"."',,

A Sua Excelêné'iao Senhor" , . ,
8eputadoJoão Paulo Cullhiâ
Presidente da'Câmara dos Deputados: .'
Nesta)

. '.
COMISS~()PARI{<MENTAR DE INQUÉRITO

COfl1'ft.· FIN~L1Dt!JE DE "IN'{ESTIGtR F{\TOS
RE~CION~'oOSAtPI~TARI~DE ~HODU!OS
INDtJST<RI~L1~DOS E~SONEG~Ç~O FISC~L".

(€PI-PI~T~RIN . \
, ~~ "( :' "~ :!: ' "

REQUERIMENTO N2 t.638,DE 2004

OFrCIO Nl!566/2004-PRES:

Barbosa,que"acresce"ta pa~ág~afos pri~eir.o e se
gu~do'ao artigo 204 dá ConstitúiçãoFêderal,j(des
tinénd05% é1osrecursosdai:União, Estados, Dist~ito

Fede~le ~uricípios para ~ c~st~ioda.~ssistê~C:ia
Social) - Recu~~os pa~tss'steD~'a ~oClal,e a~~sta
do interesse ~anifesto'de um malor,aprofundamento
da ~atéria objeto deste Cofeglado;·solicitô a VoSsa
Excélência a prorrogação do prazo. desta Colllilssão,
po~vintesesSõês:; , , '.' .::

;', ~rtecipando'ag~decirnentos,re~o"o a'i\(ossa
Exb~l~ncia rnapifestações dêlapreço eê:o~sideràção.
- Depu1ado'~amll Murad,Presidente;i~'

~:~ :,'.:: " , 'w',:',

Defiroad referendum do. Plenário, nos
termos dó parecer da CCJR, em reCurso vo
taCJo em Plenário no dia 1216/,01, referente à
Questão de Ordem apresentàda l1á sessão
do dia 16/10/99.

Em: 2~3-04.-Joao'Paulo Cunha,
Preside'nte. '

Adreferendurtldo PI~nário,hos t~rrnos
do pa~ecer'daCCJR,.enlreClJrso~9tado'em

; Plenár,iono dia 12-6-01;refere~teà Questão
, de 0rdem apresentada na se~São do dia 26-

10-99. .:'.1:' " , '
Em: 2-3-04: -JÓão Paulo Cunha,

Presidà'nte. '

REQUERIMENTO N2 1.574,DE 2004

OFrCIO Nll 78/04~PRES

BrasOia,16 de fevereiro de 2004.

Exml!.. Sr DepútadoJÓão Paulo Cunh~l .:•.
DD.:F)residenteda Câmara do Deputadós i

Senho~ Presiderit~, ;; '. " ',.'
. '. Na'qulilidade de Pfeside"ta da GOlJlissâo Es

pecial Destinada aProeerir Parecer: à Proposta de
Emenda àConstituiçãd Nll'iS4, de 1999, do Sr.Celso
Gigliô, que acresce"ta artigo ao ato das disposições
Constitucionais transitórias" (Dispondo que o pessoal
emexercício,que~não tenha sido admitido porconcurso
publico; estável ou não,'.passaa integrarouadro tem
porário erne,ttinção,i àr:nedida que:vagarem os cargos
ou empregosftespectiv0s), solícito'~ v,Ekt seja prorro-

'. .gado;;o prazoIde •tuncioryarTlentodesta. COmissão Por
.mais~inte sessões,! tendo' emvista a necessidade de
uman;lplo debate sob~e'<> 1ema'~ .', .. .

Atenciosamente: - Deputada Láura Carneiro,
Presidenta. ' !

1111111, I I hi I ,



REQUERIMENTO N~ 1.634, DE 2004
(Do Sr. Paulo Rocha)

Requer desarquivamento do Projeto
de ResoluçãoR 20112001.

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

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exa o desarquivarnento do Projeto de Resolução
nº 201/2001, que dá nome ao corredor de ligação en
tre o Edifício Principal e o Anexo 11 da Câmara dos
Deputados.

Sala das Sessões,16 lTIarço de 2004. - Deputado
Paulo Rocha.

Indefiro, por falta de amparo regimental, já que a
proposição foi arquivada definitivamente, nos termos
do art.164, § 4º, do Regimento Interno, restando, por
tanto,ina.plicável a regra constante do art.1 05.

Oficie-se. Publique-se.
Em 31-3-04. '- João Paulo Cunha,

. Presidente.

REQUERIMENTON2 1.639, DE 2004
(Da Sr" Zelinda Novaes)

Requer voto d~ pesar pelo falecimento de
dezenas de pessoas vítimasde atentado terro
rista na Espanha, dia 11 demarço de 2004.

Senhor Presidente,
Requeiroa V. EXª, rostermos do art. 117, inciso

XVIII, do Regimento Interno, ouvido o Plenário, seja
registrado nos AnaisdaCasa voto de pesar pelo fale
cimento de dezenasdiepessoas vítimas de atentado
terrorista em .Israel, âia19 de agosto de 2003, sendo
esta. iniciativa comur(liçada ài,Embaixada de Israel no
Brasil e ao Ministériq das Relações Exteriores.

Em mais.uma ~ç~oirra~ionalda escalada terro
ristaqye não ob~deGt7aregri'lsnemafronteiras, cen
tenas,de pesso~~ forp:Mmçrias na cidade de Madrid,
entre elas pelo mendsr'd~zeÂtrangeiros, .e mais de mil
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REQUERIMENTO N2 1.641, DE 2004 da à Constituição nº 431-A, de 2001 , do Senhor Edu
a.rdo Barbosa, que "acrescenta parágrafos primeiro e
segundo ao art. 204 da Constituição Federal" (desti
nando 5% dos recursos da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios para o custeio da Assistência
Social) - recursos para Assistência Social, e a vista
do interesse manifesto de um maior aprofundamento
da matéria objeto deste Colegiado, solicito a Vossa
Excelência a prorrogação do prazo desta Comissão,
por vinte sessões.

Antecipando agradecimentos, renovo a Vossa
Excelência manifestações de apreço e consideração.
- Deputado Jamil Murad, Presidente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A PROFERIR PARECER À PROPOSTADE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 534-A.DE2002,
DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA

O ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
PARA DISPOR SOBRE AS COMPETÊNCIAS

DA GUARDA MUNICIPAL E CRIAÇÃO DAGUARDA
NACIONAt..:' (GUARDAS MUN!CIPAIS)

OFíCIO Nº 3/04 - PRES

Referendum do Plenário, nos termos do
parecer da CCJR, em recurso votado em Plená
rio no dia 12-6-0l, referente à questão de ordem
apresentada na sessão do dia 26-10-99.

Em 10-3-2004. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N2 1.682, DE 2Q04

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMEN

DAÀ CONSTITUIÇAO Nº 431-A, .• DE2001 ~
DO.SENHOR EDUARDO BARBOSA, QUE"
ACRESCENTA PARÁGRAFOS PRIMEIFtG

E SEGUNDO AO ART.204 DA CONSTITUIÇAO FE
DERAt..:'(DESTINANDO 5% DOS RECURSO~DO

0IlÇAMENTO DOS ESTADO$, DISTRITO
FEDERAL E MUNiCípIOS PARA O CUSTEIÇ)

.. DA ASSISTÊNCIA SOCIAq.
(RECURSOS PARA ASSISTÊNCIASbCIAL)

OFíCIO Nº 13/04 - PRES

Brasília, de março de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD..Presidente da Câmara dos Deputados
Ne&a .

Senhor Presidente,
Na qualidade de ~residenteda Comissão Espe

cial destinada a proferirparecer à Proposta de Ernen"

Brasília, 16 de março de 2004

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

Senhor Presidente,
Dirijo-me a V EXª para solicitar a prorrogação do

prazo de conclusão dos trabalhos desta Comissão, por
mais 20 sessões.

Ao ensejo, renovo aV Exª votos de alta estima
e consideração.

Atenciosamente, - Deputada Iara Bernardi,
Presidenta.
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ta informações sobre.número de acidentesde trânsito
ocdiTicl6s conrtrajl~rs: (~ .~'\ •..... ' .~,,'.k f

:flSala dasSessões, 24 de rt1a~ço de20Ó4.~Depu-
tado'NeutonLirna. >~]

f', r

Defiro.·.Oficie-~e;ptibliClu~-Se
Em '31:.3-04;:""Joao Paulo Cunha,

:':"""".".f,"::', ,', > , " - , •

Presidente.
1·. ..... \'. .' ....

O SR. P~ESIDENTE(lnocê~cio Oli~eira)- Finda
a leitura do expediente; pasSs:'se':ao I i~

'i! ,,' , ':'l' \: ,_ f" 'tn,- PEQUENO EXPEDIENTE ..

.' ConcedÓa'pal~y~a ao s~;DePutad~lLae'~ate"a.
. .0 SR. LAELVARELLA'!(PFL-MG. Pro~Uncia

Ó.·.seguinte.·discur~o;) 7,S~.Presidept~, .Sras.•e. S~s.
Deputados,~ãopo~e~~~ica~o~iss~s.:diahte das i~"
vasões de terra promovidaspelo Movimento dos Tra-'.> '. .. _,,' . '-'it'l, , '_. ii -'>;'ií ,II~ -' .::" " , ,'" ; , '" ~ 'ri\!. ',1111 ' ~' : ' ~ , - """

balhadores Ru~alsse~,.erra - MS:r..f\JeJlhuma naçao .
do ll1undo progt.~diu Is~~.o:.~ésp~~~'ko~grado direito
depropriedade;·!.' ({'ii!:V., l' '.
.:j,cômefeitÕ.~·arneaç~"ldolíderdoMST.João Pe
d~o'StédÚe,:d~"infemizarc>Brasil Com iJ~onda.de
irwasões~ ,teve. efeiioss~melhantes.:i!segúndoopor-"." .' .'''~ .. '. ';." , .' ......"'., .' ." ..... ,

tiJha. col"llpa~çã?tdojo~~B:tCc)rreio~raziliense, ~o
do ciclone·Catanna;que1matouduas:pessoas'e fenu

.,-,_. , " •.":,,, _ 'i ' "j" l :" ::., ,1' .'1<:;1,',,,:, ',.. :'

mais delf70noSuJ;' ",i1t;;' ." . '. '. .'
Stédile.cofTlafrase,iinc~ndiária.estimulouinva

sões em 7 Estadose"mobil'i:zôJ 5 mil famflias serTÚ~r
ra. ParsaS militantes do MSl:o"abrilvermelho,~.lsoou
, ,,_o: ,: ' ,,"1: ...>' 'I'''.: ' _' ','-~It ':"" .. .t,', " ':;>: i" I; :",' ".•~

COrno 'ordem IfTledlélta; com~çou.antes.doprevlstoe
não;tem;daia ~ara.acab~r!'IPelo·fflenos24 ocupações
ocorreraÍ'ndesdê sábadoi!'~rn4'reglões.. ' ,..

:J:.s reações doGoverno~ da sOciedade;não inti
midaran'l o mO~liTe~to.puilf lí?e~ido ~~;r, João Paulo
Rodrigu'es, disseq~e ~socupaç()es continuarão,'pois
às ações corístitUemufflàformá(h~ prêssionaro Go
verno aagilizaia~reforrna:agH~ria.il, .... .J
•.... ' ParaoPresldente,êta0rdem dosf\dvogados

do Brasil. Rob~rto:Busat();:St~?ilet passolJ.~os limi
tes.Segundo S. Exa~.: as declaraçõ~s dolíde~do'MST
tumultuam a 'vida da sOciedade .civil brâsileirae São
compáráveis~sdeumte~orlstâ.)'~ j ..... i

,Bu$ato;po~deroú:"Ligüeia1N:evi o novo líder
do;gr~poterroristaHamasidiz~~doia. fTlesmal

,coisa;
que vaitransformar,abriliemúm(mêsdesangue; um
abril vermelho". . ." ... .... "" ::'

Sr;Presidehte; taisaoontecimentos não vêm se
não contirmar;minhasrepetidasacIVertêndas e!C1enún
cias desta.tribuna. Confessàndo.minha perplexidade
diante da inércia de nossas.aUto~idades para enfrentar
taisameaça~e chantagens; pergunto como <> jornalis,:,

• , '," "_ , .;~. "_, ~_ " --':', ,', ''';:: ." 'I' : -, '_, I i _' I

ta gaucho Dlego Casagrande,'efTl sua coluna: "Oque
esperar do líder deuma entidade criminosa é margi-

·11,. o,';;.:., '-" _'o I

REQUERIMENTO.N!l1.672, DE 2004
(Do Sr:NeUton lima)

I,::: '~:, ~_'i, <, ,.j~ ".,:':t,_'
Solicita.a· retirada do Requerimento

. de Informaçãon~1561/2004.

Senhor Presidente:',:"
RequeiroaV.'Exa; nos termosdo art. 104. capm.

do Regimento I.~têrno.aretiradado Requerimento de
Informação~ 1:561~2004;deminhaautoria.!quesolici-

outrasforamferidas.i~cluil)do o brasileiro~deiltoll dos
•.••·Santos.vítimasde ur~a seqüência coordenadade dez

1 ' explosõe~ de' bombas erll trenseestáçôes de trens
na capitalespanhola.~!:: :}, .' 1 "

.' Nada há quejustifiquea;rnorte de inocelltesem
qu~lquerlque seja ,o collflito;,~,cuSto da".i~a.ªa. ~o~,~

,da perdasãoirrel'aráveis diante de qualque~rel"mdl
.cação'deordem polítiêaou religiosa. " .. {~)i<
.. . . ,0sefeitoslidail1sEmsatezultrapasSammaisluma
.vez as fronteirâ'sdo;país\litimado espalhàríl:lo medo,
insegurança e, i~certezasobrê. O·afTlaríhã de todasas

. nações'..~ um'.~staêfo deexpêctativa'decaos que ex
pressa a'afir.mélti~adeJesusCristo:"quandose apa
renta ter. pazW,Sobrevêm repentina destruição':.
L,'j ....•... Espel'élrnosCJlIe;êom rapidez.' as deyidas ações
ae'ijustiçasejâmex~cutadasa fim de quea ill1Punida
dêinão geremaisintole~ncia.';:· . .'"

,~'i Man~esfárno.~.nossascondolências aÓgoverno
espanhol; ao'qual pàraberlizamospelas iniciatiyas,to
rnadàsi emfavor,dasvítimélse,,:seus.familia~es.'.
";J.. .' ~IiCtarizamo~nós. êómos .espaflHóis,!e déscen~
dentes quevivêiTl 'pacificamelltÊl em solo brasileiro..,

li Desejarh'Ô#lue oEspínto:SantÔConsolador,esteja
I10s corações:dosfamiliares;:árnigos'e de todos que terão
que collv,i,:,e~icoll1<i<!a~o~uausê~cia das v,ítimas. ,..
. ,Sala,~da~Sesso~s;16defTla~çode 2004. ~ Ze-
ImdaNoyaes; D,eputada.,i" .•

" Publique-se.
) ..,Ern31~-04.-João Paulo Cunha.
presidente
.",'1 '.
REQUERIMENTON!l1.671,DE 2004

(DoS'" Neuton Lima)
.. ,.' '" '!.":': f·t
Solicita a retiràdado Requerimento

delnformaçãOni[:t56~004.· .

Se~hori, Preside~te:]!!},;1 .... '. .
RequeiroaVrExa; ~ÓS~e~mos do art:104, caput,

.doRegirnento l~t~rno,ai~etiradadoRequerimento de
,lnformação'~1562J2004:idell1inhaautoria.1que 'solici
ta infOrmaçõessobrenúmero;deacidentesde trânsito, 'd'r .. , ' ,'i, "1'1 ,;, "

oco~n osco~ trc:ueS~:i~~'<! .', ,I.' . '. .' ...•
:i,Saladas S~ssoes. 24.demarço de 2004.- Depu-

tadei Neuton Lima. .
;Defiro.'Ofich~-se?Publique-se.
. Em 31-3-04; - Joao Paulo Cunha,Pre-

sidentêj':f.:r I. .

I_--:" ~,,Ir'I ~,.-""';"-----"117i,IrTUF ";~-.,..-,----_:!-,.I~,,,I ':-""-+----:,~!----------------1
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nal, ao contrário de ameaças?" Das ameaças estamos
vendo os fatos: o terrorismo instalando-se no campo
para espalhar-se pelas cidades.

A tranqüilidade do povo brasileiro foi esbofeteada
alto e bom som pelas tubas da imprensa. O direito de
propriedade foi jogado por terra.

E aqui cabe a pergunta, Sr. Presidente: quem
aproveita tal descalabro? Certamente não são os pro
prietários nem a sofrida sociedade brasileira, com seus
milhões de desempregados. Senão são as pessoas de
bem e honestas, quem, então, aproveita tais delitos?

Muito obrigado.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Sem

revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, estamos todos acompanhando apreensivos a
greve dos agentes da Polícia Federal que se arrasta
por vários dias, sem que seja encontrada uma saída
que busque atender às legítimas reivindicações dos
grevistas. Sou, desta tribuna, um dos mais ferrenhos
defensores de todas as justas reivindicações, tanto dos
agentes da Polícia Federal quanto dos patrulheiros da
Polícia Rodoviária Federal, porque sei da importância
estratégica que essas instituições representam na ma
nutenção da ordem e da nossa soberania.

Pelos transtornos causados pela greve em todo o
País, Sras. e Srs. Deputados, podemos dimensionar a
vital· importância da Polícia Federal em •nosso cotidia
no. Vale ressaltar que, apesar dos transtornos, consi
clero legítimo esse movimento, principalmente porque
q5 reivindicações apresentadas .podem e devem ser
atendidas pelo Poder Executivo, que· está há .8 anos
sem cumprir a Lei nº-9..266,de1996, que reestruturou
a carreira de policial federal e transportou para o nível
superior os agentes, escrivães e papiloscopistas da
Polícia Federal.

Apesar da vigência desse dispositivo, até a pre
sente·data nenhuma providência foi tomada para o
seu cumprimento, não obstante oTribunal de Cqntas
da União, a Justiça Federal, a Procuradoria-Gerqlda
República e a própria administração do Departamento
de Polícia Federal reconhecerem esse direito.

Há um claro e deliberado equívoco, eivado de
má~fé, de passar para toda a sociedade que a greve
dos policiais federais é motivada pela reivindicaçãode
aUmehto salarial. O que eles pretendem na realidade
é a pura e simples aplicação da Lei nº-9.266, de 1996,
além da Lei nQ 5.645, de i1970, qUe define cargo de
nível superior comoaqqele:em qlle se exige, para o
ingresso, o curso superior: completo.

É público e notórloque o quadro da Polícia Fe
deral.é composto deser,vlclores c;lamais alta estirpe
e à;;tl~ura do que exigél.lmp~ísidé~imensõescqnti
nentais como o nosso. Todos os agentes são detento-

res de nível superior e a grande parte com cursos de
especialização no exterior. Basta constatar a eficácia
de sua atuação, principalmente na repressão ao cri
me organizado e ao narcotráfico. Deixar de valorizar
a categoria é um contra-senso. Os prejuízos que se
abatem sobre.o Estado com o desaparelhamento de
suas instituições, principalmente em relação à Polí
cia Federal, são indubitavelmente maiores do que o
atendimento a reivindicações, ora objeto da greve dos
agentes federais.

Ressalto ainda, Sr. Presidente, que, comparada
aos juros escorchantes que são diuturnamente pagos
aos agiotas externos, essa reivindicação representa
muito pouco. Segundo informações do próprio Poder
Executivo o impacto financeiro será de menos de 600
milhões de reais. A contrapartida será uma Polícia
Federal mais motivada, com o conseqüente aumento
de produtividade.

Não posso deixar de frisar, Sras. e Srs. Deputados,
que os agentes federais não reivindicam isonomia com
os delegados federais ou aumento salarial. Querem
simplesmente o reconhecimento de direito já contem
plado pela lei: o enquadramento no nível superior.

Aproveito o ensejo, Sr. Presidente, para encami
nhar pedido de informação ao Exmo. Sr. Ministro da
Justiça, Márcio Thomaz Bastos, para que esclareça
quais osmotivos que emperram essa negociação. Te
nho certeza de que S.Exa. iráenvidartodos os esfor
ços possíveis para solucionar esse impasse.

Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero também fazer o registro de que hoje são pas
sados 40 anos do golpe militar de 1964.

Muito obrigado.
O SR. OR. HÉLIO (pOr - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidehte, Sras. e Srs. Deputados, de
acordo com o Regimento Interno, art. 91 , inciso I, so
licitamos à Presidência. que transforme a sessão ple
nária em Comissão Geral, para debate do reajuste do
salário mínimo. O PDTnão concorda com o aumento
estipulado no Orçamento, com acréscimo de apenas
19%. Concordamos com o Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva no sentido de que é necessário haver ganho
real nos4 anos de Governo; para isso, o aumento mí
nimo deveria ser de cerca de 30%.

Aç;asadeve c1iscytir o assunto em uma Comissão
Geral, instituídapela presidência e pela Mesa Direto
ra da C;;tsa, a fimdequé tenhamos ino mês de abril
discussão eficiente, p~ra que o trabalhador receba o
salário mínimo que merece.

Mllito obrigado.
O SR. ~OSUÉ. Bi:NGTSON (PTB - PA, Sem re

visãodqorador.) ~Sr.pJesidente,façomais uma vez
um apelo ao MinistériOda$aúde.No final da semana
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passada, fo~a,!, distribuídos 34'!1ilhõesde ~,eaispara

atendimentodascidades que sofrem c0rTl a iryundação
~o No~êJe~tt;;~o Sul e,eT out~$I!~giões...1, .
>:, O Estado do Par:a te"," hOJe ~als de12 "1Ul)lcíplos
atingidos pelas enchentes. No caso de ~a~abá, o Rio
Toeantinsestá a13 rTletrosacirnado nível'nor/Tlalhá
quase 2 meses; Não é:iap~ryasuma enche1,té;niâs algo
que dUra '2 meses,easpessoa~1~stãoác~rnpàdas em
bar,racos.Sâbem quantofoi destinado.aornêu Estado?
Ne~1 ceQta~oJ'{á~ioS' ~u~icrpi6s~oPa~á estão, co~
problem~s'deenche~tessem quet~ryham recebido
sequer~"~'ce~tayodos:.34 rnill,'ões de reais ijestinados
às cidJdes qUe

l
:lofreram e'nchentes!0Pará tarnbémé

", ' ,'I~I .. : ,', .' '. 'f ," ,I~ .'. "'" '" , ' '. ,,;' , '~\1"

Brasil. OsparaerysestalTlbém são filh~sdeDeus.
Fazerl10seste apelo!ao:Ministroda Saúde para

queS;Exa!~blheparaoflosso EStado.
'. Muitôiobrigado. :i1i:.····

ÔSR. MAUROBE'NEV.IDES (P~DB - CE. Pro
nunciélo st;guintediscurso;)~'Sr. Presidénte,já.se acha
fixado, peloCornando da.6,.e~riáuiica,p~uao próximo
dia 6 de abril, ri,i'lreiníciodás atividades do:Gorreio Aé
reo Naciomil (CAN); numaretomada de encargos que

'. ',::1\.,.,' ·":~I: " : ',"i ",11;, .".iI'! '. IU!"I,' . """ .' '.. .1,1'" ,

tanto beryef'c'ararn asma's1d'stalltes regl?esCloPaiS,
~ocumpriment6·detarêfàsàrriscádas.de incontestável
significaÇãb para 0 noSso esforço,irytegrabionista.

>tiNo passado,elegeu-se bBrig~deiro Eduardo Gé>
rTles corno' f>at~ono da portentosa: inicil:ltiva,que teye
éOmopioÍ1ei~osbstenentes!!:C~semirdMontenegro Filho,
ceare~sedosmais iluStres'; €i LavanerY,Vanderley, que
empreenderamopril1lei~ovôociômde5tiryo ao interior
claAiTlazônia;:'paljticülarmenteao'Estado.do (\cre, em
algurijàsde.suàs cO,!ll.ir~sêleacessomais dif,ícil, pelas
vias terrestre e.fluviâl. i ',. : ,.)! ,I"~

i' 'li:.<, JI:!:'",,; , !II~ :'. ,,,'. ," " • " .':: ,t , < 'i,,".'~

, .. ,Recordo,comlmensaalegr1a,que,quando Se-
'~ador~d~Repúbli&tfUi ~T d~so~ado~,es, corr'O ~p~e

sentantedoPKII[)B;:rla sessao ~olene levada a efeito
erri'1981,palCr;aSsinal~ul'o dnqüenterlário .do·CAN,

, nUrn 8cóntecimento mareante,i!a queest~ve presente
oentã()Ministr()8élioi!'Jardirn cleMatoseoutms auto
ridadesq'l.ae;rlaépoca'~.odupavarnpostos de evidência
na vidà públicanacionab;!:;;", iiJ. ". .'/
" ·.tléIT!.dei rrlirJl", p~ofe~irarn Saudação aOi Correio
Aereo) Naclonal~'o::Sehador!lacreanoJorge Kâlume;o
saúdoso.'S~p'a9o~Ga~~ã()~,tIf1~lle~~:,eo~~esiderlte da
Casa,Jarb~si~assél~nh(),t()dos erlaltecendo a extraor
dináriaob~e&ip.~!'l~~aid~pf:}lo c~N;~o desblavamento
de cOlltat()s~,'!~lspa~~o,~o~J:'~I~,_:,;! , .
;. ~el~!I)~,~()',lJ~ch()d.~,o~~ç~o:queentaoipronun

Clel, p()~!deleg~~ode]TlJnhabancada,o PMDB, e por
indicação de seu Líder" ~aroos Frei~e, quando se lê
explicitamente:' ',!Ii ,I, '

'I' '::ri:" :,,: ,r" , ,; ,; , :::i: ;, '-:~:;~' :.- ':' ';
',;i;:r '''No' t~anscprso do 4~ aniversário do

eAN.,(j~ene,andôrBriga}jeíro Eduardó Gomes,
fi~~ra pa~ad/gwa~b'esuàrJ}i1na,com exemplar

trajetória de luta emde(esados prÍflcfpios de
mocráiico~, áosabdli~ bI;'re~idedte da8epÍí
Jjlica~recordpuque,! tolios~os arios, nestâ'data,
.a'liaviação'!mílítai;,'re"dé clJlto âo ciclopiorielro
I~",a~~a e!eito, iRe'#le~~áutica;êI11Prp~i~O
desef1volviinentodo fafs"&: .' .,::~ .....ir ."i:, ':

Inte!k,ie~fuIH6sd~bare~~co~a~ârtesi~lid~~ds,
os SenadMes'L~(lrival~apti~tâ ~~arc~s\F,reire, :alllbos
sirytonizanAo ~ómtafnossa!linhade;enaltàcimenio do
profícuo I~bo~ 1~~~dê>"aca~;,'p~la~ossa.te~gl)áútica.

Para o Senadó~ Jarbas PassarinHo/dirigente
• ~!:t',', j":" ,:. : ,'i;U 0<': ;,~,;,.'":', "i'!";~': ': ,.,",:, -:.. ",'!:~

máxlmordo CongressoNac,09al, a data .quet;rytao
festejávarnosmerecia de 'sua parte a seguintel,elapi-
darmençâo: H) ,. I ,,' . "'r'
" ' 1 . ',' ,,~. ''lI t

, . ;'Ai:list6riab8sílarm~f1te, essericialmente,
': ~:11" : ,: ' ': ,;" ,:' " """ "~',:' , I'!:, " ,'~" "";",, ,~l:"

buscas consolidação dos testemunhos 'do Seu
'.. . ..., ." ' '.' 'r ... ' ,I' ...., ' ... ' .l"~··'

..'povo, dos cOntemporâneos destál7ístória. Eaqui
'i ".! ," 't·'· .. .'"l' ":' .'1[" '" \:' ,'" "fi "'I.' ,,'e o,:",

...• ~írnos des~(la~,!e'a pa'~~fé31etodf>s os Ifpres8Q
i tantes dosPartidos pollllcoscom assentono!Sena~

rt' ' '. 'I:ç',,:,' c' ,Jfl:. ",i I ;" ,," ~',',:', li!!:' II~ 'i .:;! ":i~\"" ',i!,
do federalnaoapenastestemunho, mas,também

I, .. "!' ,,' 'T' .,J,,;; ::f ':' il!,:,: ,"'. oi ,-.' :-:', ': I·"~. ';;", ' ':, : I/Ifl'" ':

~isa~da~p,~. ~~'Pe~~gef!r~. 0Jfb~ fXJf1:,t~~ps
os t'llf{osJustif/~~os,lafC?~~~r:ea.Btas{!elrae
às orige?s doCo"eio t'~reoNaciona~,

Sea so'eniHaJ~deH~981\I~Jnh~e~ ~elêvoa'saga
heróica doCANiagora ~()s'ca6eéxaltar,a~etO'Tadade
suas .atividadés,fa\,orêcendo'oeXtrerrt?n()rt~,espe
cialmente as lo~gí~quas:cidadesdo'l~d~equéseinter
comunicarão c0n1>m~isassiduidadei!ind~ interCâ0bio
dos)mais êlogiá,~éiS Pél~osdésti~os"dôil~aís.:',("

)Por tudo isSo; entendi de rrieu,'dever: regozijar-
, ','~ "", In ,',,: I'i';:,"~ 'IT'::,",',," ': '''~':!',I'' ,'", HiH!" ":!'I, '.! , :",

me,·. desta tnbuna,',peladecisãodoC::omando·daAe-
ronáutica,c0'rhapoi.odô:Presidentedâ'República e
do: ~inistérioiJ<t~Defesa,· emir~abílitar. o trafeg?das
aeronéÍves do:Corrt;idAéreo'Nabioryal; glória!denoásas
mais caras tradiçõesdeibra\Jura'~~ecivisrno"i ...•

O SR. ENIOBACCI (pÓy,LIRS;ISem revisão

do ~~~d~r.) - SFP~esid~~~e;~s~as.:~.s~,~:Dêf>U~~d?s,
partiCipei :esta semana'd~u'TlEmcontroem 'Lajeado,
Rió Grande doSu.j:ond'~ se bbscbu.'môbiliz~r'~socie
dade nãb só daquele!f!Município, mas!!8etoda'a.região
do Vaie do Taquari,h~senticfo'He:i~plantâml0sno

. "~o "i, ,.:::!~: "'" ,.:, ',i.'- .,~! I. i _',,: ': ,: ,," 'li' '11 ',"':" ,w', I :,' "li,.';' I

HospitalBruno'B()rn,ll:localizado .naquela cidade,: .um
centro de radiote,rapia;;, ..... ' ...i ': .' .' "

O hospital,4irigidopeloDr.Emany,Bender e, pela
administradoraÂngela; busca recursos\nesSesentido,
inclusive 'por interit,édio da bancada galJ'cha,eprecisa
desse credenciamento pa~a viabilizar que asdézenas

"'Im,i~ '. j, I·' ,,' ':" , ':II'! , :' :' ' .'" !;:. ' .,: p i": '

ou centellas depessoasque fazerrlradloteraPlaeque
hoje precisam sede~locar,até Porto Alegre;di~tante
120 quilômetros'de I..ajeaefo"tenham umatendimento
mais próximo,e mais, hUwa~o. i ,'1:1

, ,
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Então, -em nome da comunidade de Lajeado e
de todo o Vale do Taquari, fazemos este apelo porum
centro de radioterapia no Hospital Bruno Born.

O SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo a tribuna hoje para falar sobre o
resultado do encontro dos 8 Governadores do nosso
partido, o PSDB.S.Exas. estiveram reunidos segun
da-feira, dia 29, em Fortaleza, onde manifestaram a
necessidade da retomada do crescimento naciOnal. O
estímulo às políticas de, geração de renda foi um dos
principais assuntos da reunião realizada no Palácio Ira~

cema com os Governadores Lúcio Alcântara, do Ceará;
Aécio Neves, de Minas Gerais; Geraldo Alckmin, de
São Paulo; Cássio Cunha Lima, da Paraíba; Màrconi
Perillo, de Goiás; Simão Jatene, do Pará; Ivo Gassol,
de Rondônia; e MarcelO Miranda, de Tocantins.

Todos aproveitaram para trocar experiências
bem~sucedidasem políticas públicas estaduais e
propuseram, em carta lida pelo Góvernador L.úcio Al
cântara, a realização de um encontro suprapartidário
de Governadores de todo o Brasil, no dia 26deabril,
aqui em Brasília,.com o objetivo de discutira retoma
da do diálogo entre Estados.

Os Governadores cobraram do GovernoFederal
agilidade na tramitação da reformatríbutáriae da PEC
que trata da'distribuição dos recursos da CIDE para
Estados e Municfpios, com retroatividade a1 f! de janeiro
de 2004. No caso da reforma, a principal preocupação
é com a criação do Fundo de Desenvolvimento Regio
nal, para que este estimule ocrescimento sustentável
e amenize as desigualdades regionais.

A reunião abordou tambem os temas da seguran
ça pública e infra-estrutura. Os Governadores destaca
rama necessidade "urgente deliberação de recursos
do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e do
Fundo Penitenciário (FUNPEN), além de soluções ime
diatas para reconstrução das rodovias federais.

Acredito ser de suma' importância a abertura
deste canal para a manutenção d~ estabilidade eco
nômicae política brasileira, principalmente nesterpo
mento, quando a avaliaç:ão cJO Governo do Presidente
Luiz Inácio Lula' da Silva sofreu u~l3piora acentuada,
segundo pesquisa do InstitlltoS~nsusencoll1endada
Pela: Confederação Naci0!1lal,dos: Transportes (CNT).
A avaliação positi\/a caiude39,9~ em fevereiro para
34,6%agora em março, er)quantq ~ negativa subiu de
15,1% para 19,4%.

Sr. Presidente, Sras. i3:.Srs. ,Qeputados, o" outro
as~~nto que me traz hoje!a'i3:sta:tribunadiz respeito
a()crescimento da econqn1iad~gstadodo Ceará,
crEfsçimento esse que está condicionado à obtenção

de recursos financeiros adicionais que melhorem a
relação dívida/PIB nos próximos anos.

A situa.ção em que se encontra hoje o Ceará in
viabiliza qualquer projeto de Governo, visto que o ritmo
de amortização da dívida do Estado impõe um ajuste
fiscal exci3:ssivamente forte. Em números concretos,
o cronograma de amortização da nossa dívida, pelo
atual calendário, prevê que 50% do seu valor devem
ser quitados nos próximos 8 anos para um prazo de
financiamento oe 30 anos. Nessa condição, para os
próximos 4 anos as amortizações programadas supe
ram o volume de investimentos previstos no PPA.

Desnecessário discorrer aqui sobre o impacto
pi3:rverso dessa situação para um Estado ainda bas
tante dependente do investimento público.

Diante desse quadro, a obtenção de recursos fi
nanceiros que possibilitemo financiamento parcial das
amortizações de curto prazo e indiretamente garan
tam o financiamento de novos investimentos e gastos
de custeio transformou-se em prioridade máxima do
Governo cearense.

Para isso, o Estado está solicitando ao Banco Mun
dial uma operação de crédito que corresponde a 40%
do total de amortizações previstas para os próximos 6
anos. Com tais recursos, o Tesouro passa a contar com
um perfil de amortização futura muito mais homogêneo,
evitando cortes finalísticos nos custeio e viabilizando uma
aqequada oferta de serviços à população nas áreas de
educação, saúde e segurança pública.

A nosso favor temos a tradição de uma sólida
reputaçãode disciplina fiscal e gerenciamento criterio
so das contas públicas, características que não serão
negligenciadas.

O Governo' Lúcio Alcântara vem tomando medi
das di3:controlefiscal efinanqi3:iroque tesWmunham a
disposição governamental em aperfeiçoare racionalizar
qs sistemas gerenciais de contas públiças. Entre essas
medidas vale citarainsfítuição do Grupo Gestor no Es
tadodo Ci3:ará; a criação da Ser;retaria daCbntroladoria;
a disposição sobre medidas de redução dedespesas e

"decompatibilizaçãp da execução orçamentári~ à dispo
nibilidade do TesouroNacion~l;e aregullaml:H1tação da
licitação namodalidade Pregão E1etrôrlico.

Sr; Prrsidente, Sras. e $rs. Di3:putad?s,a lista é
tonga e não quero abusardo meu tempó.Masfaço aqui
um ap~ldao Governe) Federal no se'ltidode que dê
o aval neqessárioao Ceélrá para quep()ssamos levar
fi. termoaproposta de empréstimo qUEl sujeitamos ao
Banco Mundial.

Gomo contrapartida pi3:la operação deórédito, o
Estadodq Ceará aSSUrni3:'O ~mpromi~sodemanter e
acelerar refqrrT)as ,estruturais emsuag~stãoeconômi
ca e social,reafirmand0l'l0~a posiçãp'de referência
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:;QISR.J)RE~IDENTE: (Inocêncio Oliveira> - Gori- impressas em cores;,separadasern cadernos tematl-

cedoarpala~r8a().oeputado':Coriólano Sâles. ;. cOs;'o Diário .a:o,!f1i()Do~ ~~t~m.e(jiçõ.?s:âiá~iaspela
. O~R~'CORIOLANO SALES(PFL- BA.Pronu~~ .'Intemet,facilitalldo ().aces~ al~formaçoessobrea re-

ciaoseguiDtedi~c:urf)()') 7"". Sr. Presidente, Sras.e 'Srs. . gião!a tooos oSiTIlh.os d~;~aladares;ijPati~ga edoleste
Deputa~o~;:~:~n,~o~:est~~n.bUrl~f~egistl:a~:a pas~gerl1 rninéiroque resi~em elTl()~ras cidades brasileiras e até
do 80jfa~i~~!;Fâ~lodafl~~fo S~~eda~eê{aBa~la, f~to no exterior, eme~eeiâl ~osEstad<>s:Ul1idos;;' .
lembrad()p~loSr.Wans()n Marclliodos;Santos, que por, i. Ointeressf).da di~eçãodo jO~l1alcorn o leste de

q.. u.a."'.s.. e.... ·.2.0... ·.....a.. n.I,. 6..•....s.·•.....',o.'".'.' (.E~.l~ld.• a... ~o."..~'e.....·,.:.I.llt..fê. rp.....r,e... t.e .ao. R.'I.. ,.a..•..'.'.~.to ~epó,,- Minas não éapena~ circunstancial!:Há14'anos,opi-
ter A-4, 110 'jornal ATarde,i:do dia 23 de ":!arço:deste ário do Rio DocemantéT'~ suS:suCul'Salrepresentada
ano:;S?btotítulo~~g{()~?9feda~e 'fz8oa~bs~,,:.. nojorflal \(ale~~~çb,~ue.c:i~~laexClusi~~rp~~te~as

· ...... '. "t~ádi()~()cieilade nasceu no dia 24; de ri)arço cidades do Vale:do~ç(),~I~el~o,semp~e:p~tlca~do a
de 1924:se'ndoàquâ~d e~issorade rádiodo Brasil e necessária isençãoj?rI1alística;irna~sendo fiel aos fatos
a prirTleirada..Bélt'lia,&rnO,pr,~fixo dePR~-4.l,\rádio é atuando erh;'d~fe~Cta~erdadeedâcredibilidade.
tem'colTlo ide~1 seryir;~d'povobaiano ê ao seu Estado, NesseS4~'i~nos~~'luncionarnentÓ,. O' Diá"io do
oferecê@oel1t~~t~ni~·e'n~o:ê.il1formaçãoverdadeiras, Rio Doce comp~~~que,al i~pre~sa',~i~eira cOl1ti~Ja

.fazJndd!:ju~ti~"~ d~f~nderldo osmaislleêf)ssitados. a ser pioneira evang~à'~ista'! ~quel~s:muitos, pro-
iP-rJÓS ~uperar; muitas •.~ris~s!;":cons,eguindo con- fissionais.·brilha~t~si~quej~iciaram .••esSabela .•·histól-ia

til1u~~~If;l~"~b~'~ci~~ ~epo~s 'da ~~Iê~ciá~()s ~i?~iose do jor,nalismob~sil~i~~,~s~oS5~~h()menage~s.to
Emlssoréls~~cladoseconqulstarmUltasvltonas,a mesmo tempo, o 110ss()r~conhec'lTl~ntoaospr()tjs-
ráclioreSsu/ge comolJm'fêhixgraças ao empresário sionais quehojecorti~uaTàdef~rde~os inte~ess'es

. Ped~():~I~uj§*~e~pt~Sá~i?J~:zi~estime~~o~ba rádi~, de'Governador ValaCfa'resie. região,':os seus cidadãos
fazendo',comque.ro:r;Jord~stel'elase eqUiparasse a e suas;famílias.• ~' .'. ·i..." ,
RádioGlob~idoRiôd(3'Janeiro. 'ARádioSOCiedade da Sr.Presidênte, Sras. e Srs. Deputados, quero
Bahiat9r~a~sêPb<:terosa!j '.." .1,:.'. ' ta,:"bémco~sig~a~:nos~hais ~~Gasa u~~onho a~ti~o

•Erri!:',997i.ela.f~i adquirida pelo grupo dá Igreja dapopulaçao d9Vale do~equltlnh9nha;Mlnas Gerais,
Unlve~~J' do~~ifloi~e ~Deus,~as. flão ~udouseus tornou-se realidéldé ra tJltil1'lasé~a~feira,26 de rJla~ço,
princípios; Po~ i~teragil"lcada vez mais com o povo,qúándo o Preside~tefLula i~aUgurou ~a ponte que liga a
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cidade de Itinga à BR-367, sobre o rio Jequitinhonha.
A obra foi erguida pela Companhia Vale do Rio Doce,
em parceria com o Governo Federal.

No início do seu Governo, em janeiro de 2003,
o Presidente Lula foi pessoalmente a Itinga lançar o
Programa Fome Zero e anunciou que a ponte seria a
primeira de uma série de obras que iriam beneficiar a
população do Vale do Jequitinhonha.

Passados 13 meses, o Governo Lula entrega a
obra à comunidade de ltinga, dando provas verdadeiras
de que suas palavras não são promessas vazias.

Durante muitos e muitos anos, depois de vários
governos que sempre prometeram a construção da
ponte, o Presidente Lula pessoalmente dá um exem
plo concreto de como se deve comportar os políticos
comprometidos com o desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha, especialmente.

A ponte de Itinga vai conferir liberdade de ir e
vir para a população regional, além de facilitar o es
coamento da produção local, ajudando a movimentar
a economia e gerar novos empregos.

Para demonstrar que tem estreita ligação com a
região, o Presidente Lula aproveitou para lançar também
em Itinga o Programa Luz pal1:lTodos, que será realizado
em parceria com a CEMIG paraatender, a princípio, a 62
famílias que moram no lugarejo conhecidocomo.Jacaré.
ltingaé a segunda cidade de Minas Gerais incluída no
programa. A primeira foiUnaí, no noroeste do Estado.

O Presidente Lulatambémreforçou que irá cum
prir outra promessa relacionada àcomunidade de Itinga:
a reabertura do hospital· local. Atualmente, a unidade
está fechada por divergências entre a Prefeitura e a
fundação que administra o hospital. Mas o Ministério da
Saúde, por determinação presidencial, vai intermediar
umasolução para o impasse.

A nota triste na festa que marcou a inauguração
da ponte de Itinga foi o fato deá Prefeitura estar em
atraso em 6 meses o pagamento dos salários dos ser
vidores municipais, provocando arevolta da população
cohtra o Prefeito Heitel Pêgo. Quer dizer, enquanto
o Presidente da República, líder máximo da Nação,
promete e cumpre, num prazo> bastante ágil, antiga
reivindicação da população 10cª,l, o Prefeito deltinga
nãoçJá o necessário bom· exemplo de como se deve
governar ao lado do povo.

Espero que as dem()n$~raçges de vontade política
e~eempenho pessoaldoPfésid13fil1e Lula em relação à
população de ltinga e do ValFdoi~equitinhonhasirvam
de exemplos claros paraarnud~nça de conduta dos
pqlftiposque atualmenteg?Mer~~rna cidade.

•••.••• i Parabéns ao Pre~identeL~IFpela firmeza e de
te:~minaçãoem auxiliarno#eseQyolvimento de.ltinga
e ~f;J~ião. Parabéns tambémià P9pulação de Itingaque

agora tem motivos de sobra para continuar acredi
tando que o Brasil está mudando, que Minas Gerais
está mudando e que o Vale do Jequiti{lhonha está
mudando para melhor. . .

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito a
oportunidade para falar sobre o desafio da gestão das
regiões metropolitanas, tema que está sendo debatido
pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior
da Câmara. Trata-se de discussão bastante oportuna,
tendo em vista que a solução para os graves problemas
das cidades conurbadas está, justamente, na capaci
dade de mobilização dos Municípios vizinhos.

Trago aqui o exemplo do Vale do Aço de Minas
Gerais, que reúne as cidades de Ipatinga, Coronel
Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso, além de .
dezenas de pequenas cidades. Pelas características
urbanas, geográficas, econômicas, sociais e culturais
essas cidades reunidas formam a Região Metropolitana
do Vale do Aço, que vem a ser um dos mais prósperos
cenários de desenvolvimento para Minas Gerais nos
próximos anos.

O Vale do Aço representa atualmente cerca de
30%.do Produto Interno Bruto de Minas, sediando
importantes empresas siderúrgicas e.de celulose,
além de possuir comércio vigoroso, malha viária
de excelente qualidade e um setor de prestação de
serviços de grande relevância.

No entanto, problemas comuns às grandes cida
des, como desemprego; violência,. cobrança desigual
de tarifas públicas, especialmente nas áreas de trans
portes, abastecimento de água e telecomunicações,
podem muito bemser enfrentados coma participação
conjuntadetódos os Municípios, tendo o ,apoio dos
Governos Estadual e FederaL .

Por outro lado, os fatores de desenvolvimento re
gional podem reunir osinteresses CClmuns das cidades,
a exelTlplo da exploração do turismo de negócios ou
de lazer, como fator de geração de empregos, rendas
e novos atrativos econômicos.

A constituição daRegiãoMetropolitana do Vale do
Aço estáem andamento, inclusive coma mobilização
da c1asf>epolítica, c;\as Prefeituras locais, dos empre
sários, dos ~indicatoseda sociedade em geral.

o exemplo do VaiE.' do Aço serve para continu
armos ayreditandoque nossas cidades têm plenas
çondiçõe~decrescer e de garantir qualidade de vida
para. sua. gente. A formação das regiões metropolita
nas;nes~econtexto,éum caminho pragmático e 00
lido'lTlerecendo porparte das autoridades brasileiras
todo O apoio e incentivo.

S~..~residente, solicito aV.Exa.a divulgação deste
prof"lpn~i~mlfl"lto nos órg~osc;\e comuniçação da Casa
e nq. prpgrama A Vozd~.8rasil. .

Era o que tinha .apizer.
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o SR. JOSÉ ROCHA(PFC::" B~. Se~ ~e\I.isãodo
orador.)~Sr. Presidente. Sras.e Srs. Deputadós,~gistro
que sê estárealizando. desde o dia 29 próximc{passa
do. na cidade de 19aporã,seminário so~t-e oagropolo

, ,.' ,:. ""'".'''
dal.'ssociaçãodosMunicípios da' Serra!Gerale Vale
doSãoF~.~cisco.;.. t~~,!ALE,e~tidade p~~stdida ~elo
Prefeito daquelacida~e. Sr. DeuSêfete FagU~des. :

'.' o agropolo é umiprograma de geração'de ernpre
goe re~d~:quevisa.pr,~~o~eriodese~~.o~~,iTe~tC;êtsú~
tentá~e,lerTl.17Mumcfplos balanos:BoqUlrai!~otupora,

CàclJ.i~.·.c'áetité!;éaturarna;Dól11 BasíliorGuànéÍmbi.
Ibiassucê;lgaporã. Lagoà~eal.~·~acaúbas.Malha~a,
Matina,'Oliveirados Brejinhos. Palrnas de Mdhte Altó,
Para'mirim~ Áió dos Pires.:i;1 )i . '~ ,

~~. ,.,,;," I~, l.,,'_" , ',', .<" " ',' " " ::: , I. ,- •.. "':'" ''''''; ,..l',

;:' "0ila~ç(3l11ento desse programa' que venraoen-
controdo:~eséjo;dapopLJla@o!dâqueles Mu~icípios.
co~tôu com a prêsençadetbetososseus ~rdfeitose
,~: ."':""'" ',"',' ....•. ",... .•... ' ....,' "1"\

com o apoio do Governador doEstado, Paula'·Souto,
.: il!l!t,;:, "~'o i' ",0" .:",.>,: oi; t ',' ':',,':' "', : 1- :1"1' ,. ;' -, i 'i!i' '" _. , , , -: -: ':::', , .~

pa~'.~.'.i,..',.qu.,_e..'..',e..,..•S..S,e,' ,'.p.'6.. "." I._,0.,.•,..d.,e,'.d.. e,s.·.".e.,~y.lt•..O.. I.v.,.Jm..'", ,".en.,.;t.o,po.s.•....•'.'.s~.te..r'.,.todaa ençaodos orgaos credlHclos afim de contnbulrpara
,.. ,!i" " • , : : ,:! i . , ..: . ,-: ,I'!'" . ," :' 'I ' " ," '",. :'U,,~, ( ''', ., "l .

o esenvolvimento efetivo daqueláregião.:!
; EfJ!edse ô',registro~quegostaria def~zer.
ii~': '''II~ "" " ., i; :!"", '''. -'I, dij. ',~ " '11',: ',/ ; ",i:,," :

, .' .. O!~~.R. ~r:l. HELEN(),(PP- RJ.p~o~u~ciaO,Ségui~
te .ciscUrso.) ~Sr. Presidente,.Sras~e Srs'. Deputados.
, ': ,:-- . ,,,l, ,'. :'.::. "Ia:"; ",i!! ","i '''''-''1,;'''''' ",: ',o "":" ':>-'" ',':

um.. trab.a.. lh.o. -.''. co.in.. o semp.r.e...•.e.fic.ie..n..t.e -. e.xe...c.u...t....àd.o pelo
"";' '!"" ': .' -, ' ,;.,,' li"'I'~" -' ',!II"'" .i'l" . ,,'" 'I' " , '" .' '11''': ' ". " '

Instituto Brasileirode6ébgrafiáeEstàtística(IBGE)
:" ::' I':, ':',1''' . ]~i; , ' " ':." ~.:It ;" ,:', ',: :;,: :;':' 'N, '-' '. :', ' " '.' .' :.:,' I! , ~:

mo.,.stra.umverdadeiro raio x: da saúde da. p..opulação
~i, "'i>"',, Ir.,:>.::,i: :Im :, "!:I."~ ,," ..: Ji.' , ,i,:' ': '::....<,,' !:',: -',- ,,',::1. '"," :": ,-':"",,:

brasiIElira{enif~nção':deumsan~a~e~tó básico defi-
dtá~.io. Nêle~o::àp~ésen~Ei(jas~itsaltasA~rasde'102
~ilhÕe~ de ~~s~Oas:~ãoat~~didasp?ri~~dêdeesgoto
e.'40,.6~il~Ões~e'!l!âceSS()'àá~ua'erca~ada.

~benç~sCornbdellgué;m~lária;:hepàtitetipo A.
leptospirose;tifo,,!febreâmareía.·.emesrllO .. a,diarféia.
que poderiarntElIf"sidOeVita~as,âtrnêntarri'a cada
instantea!"suainêidência1ltllldecórrêndâ da falta de
• ,:.. '!:"~'" ",.', ,-"" ';--:' , ' , ',,:', ,,: ~"': :,~" : ,i..-,' . . ;1:,·:., ,r "i~"", ::";!!;i ,,': -' ,", ' '.' ,:llliJ!I! .' W': _

Investimento nessesétor;:,: ....,;:'1
"'T!;'''''1'-r'' '.'~,,;!~:" """,,;-""" ..I!"':"""':' ",o, ,:::~,~.:,,,M, ;, ., .:,i ". ,9~~c:IUI. ~e~t.u~~~o'IB~EClue:~O p!a~~ja~er:'to

das cl~adesossls!emasde.drenagernprecisam ter
u~~oa~~~~o'~.áp!d().d~ságuàs.. pIH~,iais,. visando
melho~Lga,:,~tl~~asaude:da ~pul~ção.'!i' .' '.;
'. .Rece,:,tement~,a0rganJzaçao ~as:Nações Uni

das fez; uma' a~aliaçãosobr~ o rndice dJ Desenvolvi-
,;'" ,!Ij~:·.~~ '-",:"',;:1'-11I1" . ',;-.',. ,:~ ":!' i'.,' ":! ''',: ':',: ',': ,,:'

me?toHuma~~:(IDH)'.~~ .. Brasil.jcheg8~do. àconclu-
são.dequ~i,~Utrosserviç?~públicos,CÓn,o a saúde e
a eduCélçãO~ ta'mbéT~'bSenciais,:corlt~âistarn com o
sanearnentobásico.i'pr~?cà~do· urn8itotal.derrubada
nesse:'rt:'dice. .··.i:\i~i 'i:";
'. . Éi'preciso. pois, qJ~ oGo'(er~o do Presidente

Lula ';to~é p~o.~,idêr:'cias :"wge~t~~ pa~a' co'I,lgir essa
defasage~,ur;va~~z qu~ar:aossa população já en
frenta.problemasde saúde decorrentes de uma má
I· ",""_' ::::,.Ii . , , I,H

a Imentaçao.f,:;!!

i 1,11i1!1'
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·,'Éimportántedestaca~tâmbêrn que essa sit~ação
não'.éde.re~po~sabilidade exclusiva do.Governo do
P~e~ide~téLula;',~istoque~pesa~~afeb~ede pr!~~ti
zaçoes do Governo do Presidente Fernando Heli~ique,

'S.Exa. ew.r:aada!iJ'udou e~e~odelo.:!" '" .. ,' X;,; ' .. , ".
Mas Issopoéle edeveraser;mudado:O Presidente

Luizln/3.ció Lula da Silvadeseob'riu, enfim; que o sal'le
arnerlto básico poder,~jSe~ur;r;ladas âti~idades queIirá
alavancar!a>economiabrasileira;·Paralelamente a isSo,
S.EXa. te~. uma oportunidade 'fmparlpara 'ColOcar. 'eSse
setorern~deliguald~décom outros krviços. utilizando
se dâ pâr6eriapúblico~p~ivada(ef>p), C6rn isso, e\iiÍaria
urnasé~ie ~e do~~ça~,em:,.,:,osSél 'popul~Ção; ·tJe1ZEmdo
urna grandeee090rni(3 para'aáreadasaúde.,'i.:i;A:

ÉP.'.reciso quê. paraielam~nte à implantaçâode
;' ", '" '.' '- ':;'ij" :'", 'i' " ;:l"" ,l';." - "

uma novalestrutura de saneamento básieo, os Gover-
nos Fedêrkl,Estadual e, MIJniéipatcorrijamta~bérl11 as
perdas notadamente nofornecimento'!de agúa}'qiJêsão

') ,'li ,~;' ... ::: :::"", "il, '\i!r:L'~"';"': ,.,,~,~ ,.*,'" c"~ " ':' ,.:" •

absurdas.:.. ce!Pide 4~1o ~a":lédiabrasileirct .' ~nquanto
'em paísesdo\Primeiro'Mundonãochegarn a20!'ol:
". ~parceria!pt1bli~o-pri~~dâ,que tern sido ampla
rnentediscutida ~oiPlenáriôdestaCasa:eqUe desde
algUm ternPOi~e~,se~Cto,'p?sta ie~npr,áticai nO'Tún
do, de~,er~ se~~ldeg~a~de.I,v~liapara q~~ o Governo
do preside~te~:;Lu'apo~al~xti~p'a~I;,~steite~~í~eí~al
.que, oco~r,el POli!!~~asll::g~~~d~~u~e~ode' excluídos
na area de.!sanearnento:ba,slco.:i'i:'l' ,... . '. .'

Sr.presidente, .~I'as. e~rsJ)êpUtados, ta.mbém
viemOS âô plenáIiOdesta Cas~'\'paraparticipar,Eltodos
a realização de gta~defesta p<>pular,eml:nossàcidade,
Duque de Caxias,nofinaldaúltirna!~errlana,quando.
no Bairro P(3ntanál!~uMâv~rdadeira'!I1lJltkfão calcula~
da em ~ais de .12 rni'!:pe~o~s,~recêbeu a.·co~iti~à do
PrefeitoUoSé.CarnilotZit<>idosSantosFillÍo .' .• ;",.;

Lá;est,iyewOsp~e~e~~es'f'p<Ssu~aré~epçã6 ca
lorosa, forarnl~(3~gurtldas9ruascornObras dedre
nagem.'pavilTl(~l)taçã<>e:ilurni~ação'â:'vapck de sódio.

Vale s~lie~ta~qUe6 P~êf~ltoZito.'~ó;naregião do
Pantanal,.em DU'qJé de'CaXias; já urbanizóu 215 ruas.

, I. I, " , ' "" ;, 'I', " , ' ,,' ":, :"'" " ,:1":,:" . I' ~" :, ' . '.

perfazendoFum.total· de:1 005,· r~asben~ficiadas icom
obras dê pavinlentação,'eapeamento ~'Sfáltico.diena-

'~ , .' ".li, ,1!~:;,_':-ii',,<,,;.•'''!':'''''' ", '.':""".',:I~!!,,,,'·,:!i:~" ':" I' "', ",:"

gem e Ilurmnaçao:-I~sorne~te!n?'2l1.Distr,ito.J.

Pat;a' Y!Exas; ier~m' Urna!"ld.~iada.dirnensã~ da
gr(3ndezadá(obra do.Br,êfeitô'Zito.go~taríam~slde des
tacarqu~ o Munlcípiodebuqúe de Ca)(iásé':constit~ído
de 4 [)istrit9s.se~d~ Clue todosjá.f?~~~o~templados
com centenas de ruas: com toda 'uma mfra~estrutura

•• ~ ;" 11,. ' , . " ,:'; ..-,;, !"!l':' :: I, : :

aquI Ja a,:,unclada.!;!:L,. "'1:\ .,..
Gost~ríarnosaindadeenfàtizar:qtie': n04~Dis

trito.Xer~rry•. 0igr?feito Zito já i~iciouru'!1ccmJlJ~tode
obras no bairro Vila .Santa Alice. Naquele lOcai 'serão
~",aliza~os· trec~os ~ol:~iôlRa~os. coT, a u'Paraiza
çao da area, queco~ta~aalndaleo~a'~nstalação de

i 111,1.
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brinquedos e o plantio de árvores no seu retorno. A
população de Vila Santa Alice recebeu, com muita ale
gria, o início das obras, pois, segundo os moradores,
há anos aguardavam seu início.

Também em Xerém o Prefeito Zito já entregou
138 ruas devidamente urbahizadas com drenagem,
pavimentação e iluminação. Vale ressaltar ainda que
naquela região está em andamento a urbaniza,ção da
Estrada Beira Rio, além da recuperação da ponte so
bre o Rio João Pinto.

Outro ponto alto da administração Zito é flosetor
daeducação. Quando assumiu a Prefeitura, S.Exa. en
controu um contingente de 35 mil alunos matriculados.
No ano passado, esse número elevou-se para 85 mil,
sendo esperado este ano chegar-se a 100 mil crianças
matriculadas. Para isso um grande esforço foirealizado
na ampliação e recuperação de centenas de escolas,
além da construção de dezenas de novas outras.

Somente à guisa de curiosidade, naregião·.do
Pantanal foram construídas mais 8 novas escolas, com
destaquepara a Escola Municipal José Camilo Zito dos
Santos Filho, na Vila Rosário, e a Escola Municipal Pro
fessora Vilmar Bastos Furtado, no Parque Comercial.

No Bairro OlavoBilac, no 1QDistrito, está em fase
de acabamento a construção da Escola Municipal Olavo
Bilac ea Escola Municipal Prainha está sendQ recons~

truída em novo local, com o dobro de salas de aulas,
No Bairro Figueira, o prédio do SENAC foi adap

tado para novas salas de aula, onde funcionará mais
uma unidade de ensino municipal. Em Xerém, anexa à
Escola Municipal Oswaldo Aranha, foi adquirida a. Esco
la Moranguinho e ampliadas as suas salas deau!a.

Outros prédios particulares já foram adquiridos pela
Prefeiturapara serem transformados em novél.sescolas.
Portanto, o objetivo de 100 rnilalunos matriculados será
alcançado dentro de, no máXimo, 90 dias. É mais uma
meta a ser atingida pelaa.dministração Zito.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. CHICO ALENCAR(PT - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Dr. Heleno
falou da importância da, ed~cação,daampliação da
escolaridade. Quero enfatiza.risspapartirde uma pes
quisa, publicada ontem pelo jprnalQ (l/obo, feita com
jovens, do Rio de Janeiro,.entre1óe21anos.

Porincrível que pareça,e~se$joven$, que.estudarn
tanto em escolas e universidapes públicas cOrno parti
culares, são muito desinformados a respeito de.nossa
história mais recente, e a responsabilidade télmbém é
nossa, dos educadores.edos,sistemas de ensin9'

NeSsapeSql!isa, 7~%dos entni;vistqdos disseram
descol1hecer o que ocorreu pqpont? de vista histórico,
social y político há 40 anaR IDesconhecem, portanto,

o golpe de 1964. Além do mais, 57% deles erraram,
em 4 opções, o nome do Presídente deposto. Alguns,
mais de 30%, viram em Joaquim José da Silva Xavier,
o Tiradentes, um dos torturados pelo regime militar.

Como se sabe que quem não se recorda do pas
sadotem grande possibilidade de revivê-Io, é bom que
nós, nesse trabalho educativo, cultural, inclusive com as
divergências frontais de posição - falo isso olhando para
o meu colega de representação, Deputado JairBolso
Ilaro '-, tenhamos a preocupação com a nOSSq história
e com a avivação da memória da nossa gente.

Por falar nisso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o golpe de 1964 não foi uma simples quartelada.
E a ditadura que ele suscitou não foi uma experiência
que possa ser encerrada. A dominação prolongada dos
militares sobre a política esteve associada a uma tradi
ção autoritári.a que a precedeu e a processos que não
acabam quando ela termina. O tempo autoritário de 1964
e o contrapontoradical quelhe ofereceuresistência, de
certa forma, estão presentes ainda hoje. São sobrevivên
cias, espinhos cravados na ferida cicatrizada, camadas
geológicas da formação política brasileira.

A primeiradimensão dessa sobrevivêncjq diz res
peito à natureza do regime militar. Ele emerge como
mera reação políticacontra as demandas por refor
mas de base, mas só se afirma e <:fura longamente na
medida em que se configura como um projeto para o
Brasil. O Projeto Brasil Grande Potência, a moderniza
çãoautoritária protagonizada pelos militares, mexeu
profundamente na estrutura do País real.

Houve uma restauração gigantesca que, reali
zada no ihterior da camisa-de-força do autoritarismo
tecnocrático-militar, reproduziu deforma ampliada to
dosos nossos grandes problemas sociais. A moder
nização autoritária proVocou uma metamorfose que
acentuou, ampliando o seu grau de complexidade, o
quebra-cabeças de peças desencontradas da política
brasileira. Muitas estruturas que estiveram no cerne
da modernizaçãoautoritária sobreviveram a ela, ad
quiriram feição madura no contextodacolaporação
estreita com o regime. militar e conseguiram transitar
para0 períodopós~ditatorialapagando as marcas mais
evidentes desse compromisso originário. São muitas:
nos anéis techoburocráticos que articulam as alavan
cas depoder governamental com os pontos fortes da
economia priVada, nas estatais, nos grandes grupos
econômicos,'no si~tema financeiro, na indústria cultural
de. massas.. Cada qual dessas estruturas experimenta
um tipo particular de q,daptação ao novo quadro políti
co.Todas, noentanto, carregam o autoritarismo como
propriedqde ponstitutjva do seu próprio ser.

Como enfatifEl o sociólogo Léo·Lince, "areorga
.nização da sociedade cívil, neste quadro, se dá em
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torno.de valores rnarcadospelo .rechaço visceral·ao'
aut.'oritarismo: Não;foi6sual que os novos movimen.tos

'I " ..... ,. ~" ,.'''',''' .. ' ....•. ., ....,. ....• ""
.;sdciàis tt:Jnhamsurgido 'de costas paraJo Estadó~ ..A.iry~
, d8.que ernbrioryários,tais.rno~imerytos se.co~stitaein

como agent~s~~h;os da derrlócratização da sociedadé
civil, dotadosdt:Jaltopoded~e 'contágio;como'portado
re~ .de'muitasVi~ualidades;;.; pliJralisroo,trarysp~uên
cia;autohomial5brnrelação ao Estado;e •.aÓs,ipartieJos
.políticos :.; to~asetn choqueaber10,ryãoapel1as cOIll
aconfig~raçã?concr~tado.âut~rita~smo militar,.mas,
iguàlmente,COma érràigada:trâdiçã01autoritáriâ da

H'L'l:", '::1-"" ':, ,'.'.. '., .~)(( ,,'.' ';. "",,~~; ii, ::' " ::í!' ''',.1 ': :1' 'Y',

políticab~~~i1~II'8':'~ ('/ \' ..... ..........'
'Para alémáas entidades novas; cuja lista;pode

: "",',' :':':' "'."", !,h;;'I' ". ,::': "',' ,lt!I"'C " _. ' "i",'" ~ I~' ': ," -, ,:' , ",::

se{.interminável., o impulso~enovador d~novacida-

. Haniás~:'prOjelásobrei~s estrUturas prevaleé~nfes da
, "~~o'" '"I, .q,., ~,' '.. AI',""'" " "",":""",", ',,;,J:"~',,:~, -',r';

sociéd~d~;J~B~C;C~B~,0t~,t~I.,slg~a~ luWiryosas
d~.~,es'st~~.~la· ..•.d:m~~~t'carl'~()~i~x.Bre~e.~ .d~. cha
mada ... "pohtlzaça<?ldas·.• estruturas .lntermedlárras. de

':",~ "~o ',,' ;, :,',:, """, ::,1 ,:"., -:!..,;" "" "; ,', '.',~,'''.' ... >i.!J',.;....; f"J :1: ,.," ',' '/"., 'L' ..

,pod~~;::t-oo~f)t~~ç~o?a ~~Sls~~~<:la,~~~ocr~tlcae,'~o
·lnterror,aela;('dosantldotosaoautorita~lsmo. tambem
, !: .,' ·1,~",,"'lí(~":'.","'·""".:'{' :"<" 'I"" ,"I"-'~,,",',. ",;' i'"~ ,,". :'" ,!H, <~~ ,,'" -:
prospe'roU"dentro da noite veloz". r'; ... ' ..

!. : 'f'i; , "<"'<~, 'i!, .,' .. ,I '1], c" , ": ,tlt" ,,':' '1 .' ",li ,;', :tk " ," h' '.' " t."~" ".

l .. ~'P~fu~dldadee'aamPlitudedo leque abe~ó por
séu impúlsofóidetal montaj:que; com ó esgotamento

.! :,;~:t., ..j,,~'li.·""",'-:~:t'I";:':~<;'~,"."';"~'~}n!;, r.''J!j',,~~f,: ,:,,;,,".i.ó-:' ,·'. .'1:! , _1 '!~:'>, ':'
do'. regnne aútorlta~lo, :~dls?u~o daquestao 'êle",'lo-
crática adquire umeont'eúdonovo. Foicontemporâneo

, .;i ":-,", ,:, Y',' : :'.:,.", • j ,i :11" ,', , : ",'::-'L; ;", ': j~:~.:, i,,"',' ", 'õ" "!i 'c.. ';';"!liI';,. ,:,;' '.. ' ': ,1: , +:,1, , ," ,:: ,:

a.esse períodourríaceso debate sobreo conceito,de
! .' ,i" :' " .. ,:' "I,,"," , .' ' • ' ,!~~" .' "',1,__, "', ~ "',, ',:,' _",.' '"(,,,0; ", :; " ,;. ,~; .. ', " ,.',' j'

dernocracia~.DerJl?CràpiadE?J.massas"democraciai.di-
retá', dêmacra:ciarije base,.leitüràs difereriies para·um
i:!:!."",:, "' ..',":,.',lli!'i ,"~'"I:!~,'~',' '-,i~!..,:':"':'''''""""",;,·, :',,:,!':'~:::I:(' ,",';<,.-" ",t:, r~":" "',J .~i ' :<

~~~~o!~~?W~~o: a eW~rge,~gl~de~~acldada~la q~e

.a.spl.rava amudanças substantivas na estrutura.soclal
'1;1',U'i'~~","'~ ":!':,n',,~,,: ;'~ "':',::': .":,,.•: .. 'r:':rf:"'~':' "",!!"., ',:' "::~~, "li

erl~mr~tlcaii~,htlca.t~lm~w<>~,. P~í~~~~al!fora. re
voluc,ohado.lpel~ ;rtlOder~lzaça~autoritana,. o quadro
Políti~il:qu,e"~m~~g!U!,~~::;per.íodô ~s-ditato~i~l. era. in
teiramenteoUtro:, E nele,aindaestamos,.construindo,

I'" '" ;<11 ~:"'" ': .;I :':.'"" "', '",','" .":c !~!' ':- ';:,' ,'" :t:,~:," i,: :',:' ::' " ,,11!': ' , ..-, ":,- " .'. ,.: til'. ' 1. , , :':, '

e~tr.e!:a"a~ços,e.~e~uos,.a..·dernoc~cla, que.,pa~a·.ser
pie~~,t~~i!9~~ga~9ti~iàsmi~~'r,i~~~ão só ~~ diréito~
pohtlcoS;i!m~s tarnbernos~cOnOml?OS e. sociais. Aelel-
çã6id~,t1ula'f()i;!Sr:P~~side~té;.blestuário dessarmaré
que livrouo Brasil dó!obscuràntismo.

·~!~·;·:'·b,i;'.""" '. :,' ';')'IvlUltoo ng~do;!i' ......,!.J .f' ...•.. .'i .. '

ÔSR~TARCISIOZIMMERMANN - Sr. Presiden-
te, peçoápalavrapelaordern... .....

O~R;;PRESIDENTE(lnocêncioOliveira) - Tem
V.EXa:a.. palavra~:.,,:t.i·· ....

':' ""'I~ :'" '." ',,', ' , "'t· . ,;",. "

ii ·'0 SR:T~J:lCISIOZIMMERMANN.(pm-RS.Pela
ôr"derrl.Semrt:J~isãodoo~dor;) -Sr. Presidente; temos
uma ílstade' Parlàmentares.inscritos,·e quero'reportar-

~p. " .. ':":"":'''''''~:''i!''/tl' ,1:,1':"".iA);.'i,:J!-'·' J',;i':',,_",'~', :"'. ,';c.,"' .~~ ,'-,'

.me aOrneu pasopessoatEst()u'aqul desdeas14h e
tereiqugpresIdiri~~aComissãoàs14h30min. Cheguei
c~d(),pe'al ma~'~ã~ijUnt? ~com 'outros Parlamentares,

,.paraqué'pJdéssem6~'ocuP~~iuri1ai posição privilegia
da nalista:'Para!i~~oeú"im dedo para cá.

I1 I1

Sr.Presidente, corysidero ilTlpotta'nte'agerterosi
dade deV.Exa., fuasque estab{:)i~ÇârTlbs ü~ahierar
quia, p<?islhá uml:t'listadeinscrição,S:sér:seglJidà:'!:'

OSR.PRESIDENTE(inocênci00Iiveira)7Nobre
DeputadoTarcisioZirnmerníarl~,V~Exa'.iern razão... ;'

A Presidência dárá~'palavra!~2S~s. Óeput~d6s
para darem comolidcfs seus p'rd~unciamentos; Em

, <'. ,:' ' :. , " .":;' :, "..' .' ' ,< ,'.' ,,;I~' ", ' , ~":i.-'-, ~ ,', ,·l ' , ,< ':' "

se.gUld.a,. s.oda.... r.. á. a.·.palav...ra... a.o.s.r.Par.lame.. n.ta.resq.ue. .." ., . ,u. ' " "". ,,,":, ':~ "I." ',',' ~I,r.,'"' .'ft!, ""'i"'. "IH '. ."".' '",'

quiseremdar.~eusdiscursoscomo'!lidonoi final.do
Peque~o Expkdie~te.P()~~ryto; 8~r~sidêrt~ia seguirá
rigorosamente a lista.de ins'Crição?!i .'. . .. Ji·.'

O SR.PRESID§NTE(lr'Ocênêi00nVeira)~CO~-

ced6a.'. p.a.. Ia.Yera...•. à ~.'o..b re. ;0.··•.. ep...•. ut.·.·ad..8.:'.ce.lcitâ.,t,.p.,•.I.·n,.h..eiro ;A SRA'.";CEtCITA PINHEIRO' (PF~\";'MT.·Sem
revisão dao~dora.) ·..lS~.~residenteit~.l)érl1rghegu~i
ceéto a esta' c8Sa,iryscrevi-rne'para fáiar,:;íTl~ú.·meu
nome não apareceu na listh;:;~ .. ;:';Hi ,:;+
.~, !' ''',:''.;,1,';'';'' ',~'''·''.''':'::;I!:,';''''''''''''''-,;:''': (.",::\:~'~·i~," , ",,'1 •

",~ Sr., Presidente, Sras~ eSrs.Deputado~; o Brasil
é li~páís ?~t~~tégiconêltTé~~caLati?~~o]po~bat?
ao narcotraflco.' Com a}g~~"elevada acabóp~la\Poh
'ciaFederál! ri Brasii'ficavuin~~ável,pois aquela/insti
tuição éoonSélgrada1lllun~iajmenle pelacompetência

.do seu quadro fanci~nal::esériedàde nassuasâçaes,
", ,',: '. , ,; i':": ",:'~;!I,:,;"":,.',::,~~,,:,:,',,'4,,:,::,,,"i..,~~ ',i ", ':'l, .. ::1:, .! ,; ,.:~'. ""I

alem de.ter, sobr~:osseus0rTlbr?saresponsablhdade
pela'fiscalização âas fról'Íteiras:ao País, peioeombate

, .•!' • .,..... ,~, .. .".,. """'!
ao narcotráfico eao.contrat:>ando. ...... ' ,:i

Ã~ulnêrabilidade'âqu~ nosreferimos'está bem
tran;spaienteinas'ações' desJnvoividasl1 pela polícia

" ) , . .',:' " ,: ·'1: . ''''', , " ","" ""'.:' :--,','" ,i': I'q'\~' ~' :". "'111' " • t ' .. ,

Federallflo, noss?EstadodeMato Grosso. SÓ como
referência, no mêsde fevereiro deste ano a Superinte'n-
~,!~ ,'o > li ",> ,', "!,:, -"'.':: ">'~'''W'-''''!i''':,'IW',::,'"i,:,:''''': 'H,' ~' '" ." 'i'" '" "~"

dênCià Regi0p,élt dpl)ep~~a~e~to. d~iP91ícia Feêf:1'81
em M~to Grossoi~p~e~~~~ute~ dl~e~s ope~çoeAs,
aproxlmadarnente;~20j.~UII?s.,.~~ .. cocé:llrla. ·Nestemes
de~arço, na .~igêr~ia::·délg~~,~,e, .~ão~oi ~p~~~~aida
nenhum. grama. €omo sabemos, .·Mato;Grossotestá

.' , ,. .', "';,1: ".''-~" "'::1:',,, 1"-'::.',,"" t'llr:;'" ',. ti "".',:, ,! .':" :',:'-
numa poslçao. cntlcaótendo.emvlsta de sua ,exten-
.:,: ,- " • ':.'" li:I",," '" ,',~':':!'::',";":' "UI:: r~li ,:,,,,., ," ",;,',:,;,. ,',I.

sa \frontelracolTlla Bohvla,.país:ip~odutor,.de .cocaína,
a· despeito de .tOdos ..0s:lesfo~çoSêITlP~eendidos; pelo
Governo daquel~país:!!i;''' ... :ir, . I •........ '..'

Anossa p~eocupação, Sr. Presidente,.é com fato
de que a greve causas~riostr:al)stornos à população
brasileira e aos turistasinte~naCionàis, situação que
poderálevaro setor à perda:~e receitacom 0élfasta
mento dos turistas; élémde coloca~a populaçãocOnira
a institUiçãoquetanto,'orgulho tem dado ao Brasil:

Diante dos '1atosJr~latéldos,l conclarramóso' Sr.
Presideryte da RepúbIi6~aintermedia~junioi~lOExmo.
Sr. Ministro daJustiça solução p~ra o~oViITIentogre
.~ista;oonternPlando .os. justOs 'direito$ljdOsIfuncioná
rios da PolíCia. Fe~eral,já reconhecido$peioT~buna'
de Contas da União,selTl~'~ejuízo, evidentelTlehte, da
capacidade de planejamento do Go..)~rno Federal.

,:' i'" 'r ,I 'I : ',"

! !.II. 1,1 I!
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o sucesso dessa negociação só tem um vence
dor; o Brasil. Portanto, temos certeza de que S.Exa.,
o Presidente da República, envidará todos os esforços
no sentido de normalizar as ações da Polícia Federal e,
por conseguinte, solucionar os transtornos que a gre
ve vem causando à população, além de evitar maiores
prejuízos à imagem do Brasil no exterior.

Muito obrigada.
A SRA. DRA. CLAIR (PT - PRo Pronuncia o se

guinte discurso.),- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, este pronunciamento versa sobre o transcurso
do 40º aniversário do golpe militar.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há exa
tos 40 anos, o povo brasileiro sofreu uma das maiores
violências da história deste País: a derrubada de um
Governo democrático e a instauração de um regime
de terror.

Hoje, em São Paulo, vai realizar-se o evento
1964-2004 - 40 anos. de luta pela democratização
do Brasil, lembrar para aprender, a fim de marcar a
passagerndessa data e homenagear personalidades
e entidades brasileiras que fizeram parte da luta pela
restauração da democracia no País. Estão organizan
do esse evento a AssoCiação Brasileira pela Reforma
Agrária, o Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo.e
o jornal Brasil de Fato.

Os militares golpistas de .64 representaram in
teresses de grupos conservadores internos e feriram
a liberdade e a democracia que vinham sendo cons
truídas no Brasil. É impossível avaliar as perdas que
o Brasil sofreu durante os21 anos em que vigorou o
regime militar, cujas conseqüências se refletem ainda
nos nossos dias.

O golpe coincidiu com momento bastante peculiar
da nossa história - o momento em que a sociedade bra
sileira começava a se organizar para exigir as reformas
necessárias para o crescimento nacional. Os sindicatos,
os partidospolíticos, os estudantes, as mulheres, os1(a
balhadores rurais, enfim, todos os setores da sociedade
queriam versuas demandas atendidas pelo Poder Público.
Ehavia um Presidente, João Goulart, que demonstrava
disposição política para resolverps8roblemas estruturais
cIoPaís; um Presidente quedernonstrava estar compro
metido com as reformas constitucional, política, universi·
tária e sobretudo com a reforma agrária; um Presidente
que tinha instituído 013º salárioea lei de controle de
remessas de lucros para o exterior.

Por isso, Sras. e Srs.! De~utados, o golpe de 64
não foi contra o GovernoJoã~Goulart; mas contra a
Nação.•Os militares interfomprr~m o avanço demo
crático e social do Paísp()rim~isde20 anos. Foram
anos de retrocesso, de aumElntp ,da dívida externa,de
desperdício de dinheiropúbHq9'Elm projetos megalô-

manos, de total supressão dasliberdades individuais
e políticas, dos direitos sindicais, da liberdade de im
prensa. A verdade, Sr. Presidente, é que muitas das
bandeiras do governo reformista de Jango ainda estão
aí para serem implantadas pelo Governo Lula.

Não posso d.eixar de registrar a minha home
nagem aos homens e às mulheres vítimas do terror
dos anos de chumbo por lutarem pela restauração da
democracia. Foram milhares de homens e mulheres
que, com coragem, tomaram posição contra o regime,
denunciaram as atrocidades e se mobilizaram em gru
pos de resistência para exigir a volta da democracia e
da liberdade. Muitos desses homens e mulheres so
freram toda a sorte de violência física e psicológica, e
aqueles que sobreviveram são hoje testemunhas vivas
das atroc,idades cometidas naquele período obscuro
da nossa história.

Outros tantos homens e mulheres morreram nos
porões da ditadura, deixando as respectivas famílias
reféns do medo e da eterna dúvida sobre o destino
de seus entes queridos dados simplesmente como
"desaparecidos".

Entre eles, não podemos esquecer as vítimas da
Guerrilha do Araguaia, covardemente assassinados
em ações de extermínio promovidas pelos militares
em sangrentos episódios que ainda hoje indignam o
povo brasileiro. Onde estão os corpos desses homens e
mulheres que morreram em combate contra o regime?
Onde estão os arquivos que contam a história desse
extermínio? Essa é uma das muitas histórias desse
período que o Brasil precisa passar a limpo.

Mas a resistência ao regime militar não resultou
apenas em Violência e morte. Apesar de todo o ter
ror que se abateu sobre nosso País naquele período,
houve aqueles que resistiram e nos deixaram o legado
dessa resistência emsua atuação cívica nas artes, na
imprensa, nas universidades, por meio de intelectuais
de esquerda e de integrantes do movimento estudantil,
nos setores progressistas da Igreja Católica,por meio
das comunidadeseclesiaisde base, e ainda nos par
tidos políticos que atuavam na clandestinidade.

O nosso teatro, a nossa música e outras formas
de manifestação c;ultural floresceram nesse período
como uma forma de resistência, driblando a censura
e denunciado o estado de exceção. Outro exemplo foi
a revista Opinião, financiada por empresários brasilei
ros que desafiavam a ditadura em defesa da indústria
nacional,. assim como intelectuais das universidades
federais identificaqos com· os ideais socialistas· e de
fensoresdq retorO? da demqcracia.

Enfi.rn?Sras. e· Srs. Dept.ltadQs, essemomento da
históriado Brasild~veserlell1bra~osempre" para que
não nos esqueçl:\mos jamais de qt.lea democracia é
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O pressuposto fundamental pa~aufllpaís liv~e; justo e ·.É nesse ambie~te q~;~egistrarnosapa~g~m
sot5erano, tal como q'ueremos ev~t'mosconstruir. do 40~ aniversárlodadeflág..açãodó goípe eda i.nsta~i~

('Sr. Presidente,'soiichoa V.Exa.,qUei;fIlande di- ração da ditadura militar, convictos deque, daa~rga
vulgar, ~ste: pronJnciamento nos'iórgãos competentes e dolorosa experiênCia,o po~o bfElsileiroextrairáííçÕes
destâ"''casa.i' .• ·1 ~,J·.i··!*ij,ir:. li ..,'~, e se tornará vigiiante para 'que jamaistorne a·ser, gol-

Muitoobrig~~a.U~i,f. ' ',' peada adernócra~ia~oPaís. . :"'.>:1:1

:.' ··.i •...
aSR. JAMIL MURAD·(P€doB-SP..Sem revi- , . Lamento que um Subprocúrador,da República

são doorador.)- Sr. Presidente,Sras. e Srs.iOepu- utilize o cargo, demáneiravil; para:goipea~:oGover-
tados, hoje éiUn'l diav múito irtlPorta~teporqúe')há 40 rio Lula,'egitimarnefliLeleitO.QU~lqu~rlisemelhança
anos forças retró9l'8das!eobscurantistas da sociedade não é mera coincidêl1cia.:O Sr. José Roberto Santoro
b!'asileitfl;a'!'paradas pelas ForÇasl~madas eco,!, o trabalhou l'l0suitirnosanos C?omesse'rnétodoe ligado
aPoio,.do.Departamento de Estado'nol1e-americano, a pOlíticos'que'dêveriam pôl!B:mãona'consciência e
d~rrubâram' o,.f;lre~identeJoão Gotila~'irnandatá~io não colaborar,cônr á"vôita do obscurantismo e da'di-
deH:'m!gov~rndlegftimoedemocraticLmEmte eleito. tadura à nossa PátJ'i~J:, ,fi,!, 'H
0s'gô'lpisiâs~lega~amquefaziãrn iSso páracornbater Era o que tinHã J dizer~ ' .. ,:il !,:i
a i~.fll:ição; a cor~u~.o e o cor,Pônis!!ló, Na ye~dade; ''. O 'SR. LUlZJiC~RREIRA (PFL ~"BA~iPronuncia
og()Ip.~milita~i.dé196~foi co~tr:aóp~pe a Nação e o seguinte discurspl- s~.~~~,side~te,.~~s..'~Srs;
ate~dla;'em p~l~ei~plugar~ aos I~te~~~ses no~e-arne- Deputados. nosultlmOS15 dias, ocupel~esta tnbuna
ricanoseàelitéconserva'dora do Pafs, que temia,re- por duasvezes para:;iratar do terna reforma tribUtária,
.formas p~()g~~~i~t~s,2oltB~Sil.i .... I ". ., mais preciSaf11e~t~:sob~e ti a~dawe~~od#~PE€ M' 228-

!!~;; Urnalo~ganoite;i qu~durou· 21 .anos, abateu-se ~04 e seus respecti~ps des~~~b.;r;a'!Je~tos. .:; ,i
sôbreâ':Nação --Clprisões, torturas, asSassinatos,· ba- ',. Inicialmente, chEirneia atençao sobre a qÚestão
nirnentô;',faltade'illiberdade,"ln6'rdaçaerrisindicatos, dos prazos de implaht~çãodo~o\fot€MS edo NA,
e~ti~adese~~udart~s,ufli~,~,rsidades,~~,iodaaparte. exíguos esobrep,ostos;que deTll)d~~o ~uita,atet:lção
Partidos polltlcos,.sose fossem consentidos. Oarrocho desta Ca~ em p~,o~ ~e u~asocluçã() ,!"iá~el: Ewsegui-
sala~ial,:a entregadas riq~ezasnaci<5nais e a'corrup- da, profen pronunclarnentoemqueaborCJela.'questão
'ção V.olta~arôa,i~fer.l)i~â~a. yida do,~vo. da necessidadeêJaco~stituciônalizflção'do· processo

ii,~peSa~; daXi()Iê~ci~,querpJegist~a~ que o povo de manutençãodosinê~ntivos!fiscaisde' natuf:eza in-
bra~iiêi~0 •.luto~n6súltirnos ~1 •.. anospela democracia, dustrial estrutura~te.:t:)a.ratánt6,' apresentei ·emenda

,pela Iibêrda.de,~as.~ué1s;~,asP~aÇas, '~()s cari,lpos, nas para. corrigir. a q~ê~tão,ibasi~we~te ~etÓ~~~l)élo:ao
reclaçõesdejof~ais;!~ioS palcos,paséscolas:eulliver- texto original, aprovado na Gâma~dosDeputados e
sidades; noste~pios; no':Congré~o daRepública~ O modificado no sê~à~:tc)~àde~!,~i!)ii';'. I•. : ..' '.

povo.fezfutasf~gais:e;negajs,':pacíficase armadas, "Hoje, poré~L~,oltq ao telTla,(algu~s dias apósa
cotM'':loepis~dio.~o~~~guaia ,e em~~~ias cidades. aprovação deumafatiadáPE~.(chamcida' apenas de

·!!:O·PartidoCoTurii5ta.~oBrasilpa'gou.um enorme PEC·nSl 228) erPlip~i~~iro turno, estando prontá para
trib~to ~alut~pela:~e~~~oc~tiiação dogaísl Mais de ser apreciada,· pos~iv~lmente:ainda ~bje;' ern"sessão
unl~cente~a dedirigentesemilitantesperiJeram'a vida extraordinária,'~m~~gUndo !t~ ..no,qlle abõrda~ao
P8ra'qJ6hbje hoyvesSecfernocrada:., <i - ", . caso do~ ~epa~~~;i~~'i':9;bflt~ibúiç~0~~' Ipte~~~bão

! ·.Já~~i, ton~~il!p.12 .~~... âb~n.:;d~,· ~964i' Tudo indica no Domlnlo Econ()~lqo '-e,IDE ~elatl~().~oa~Jl~59
quea democraclsyalse consolidando. C?,Go"erno da da Coristituiçãosederat;cüj~tl'8rnitação ,foiagilizada
Repúblic~t~~'a:li~e~a~ç~,âo, P~e~ide~te Lula, repre- graças aoempenho!~os:Gove'r'nâ~or~s:e'Deputádos
sen~aaS,1?~çasprog~~~listas da sO?iedadee busca desta Casa,em pflrti~ula~id()II~*~redeputadodo PFL
meio~ ie rnodos adequados para'empre?,nder as mu- Eliseu Resende;, qUe..fez i:uT~grande trabalho ,na Co-
dança~ p~Ias qua.i~:;aNaÇão~eclama!para ingressar missão Especial'd;iRefol'rri~lrr~6tariEij ". ••. <
nu~a e~ial~edes~~~ol~lime~to,lep~~~resso social. . Assim, resotvidaa qlJe~ãb ,dos repasses de re-
fi;,f's:'f~~ç~~t-~ma.~asite~~o~traw-;se ~?Itadas para cursos daCIDE il~S 'Estados e f..1~l"litíPios,:é I impor-
o ,?,uTP~!~e~tod,é1'I,~tJar~u~saol~o~stltucl()nal- a sal- ,tante tratar dosoUtrosdispositivdsill~rodúzidose/ou
"agua~dal:~a.sobe~r'ia id? Pafs;e ',de ~u~ integridade modi.ficados. pelo!S~nado:em'rêlaçã~i'ao 'textoap'ro-
territorial+,ospt:it1ldos p<>líticos b~tem-se pelos seus vado inicialmentepefaCâmaral; agorB{êmanálise:na
prôgry:tmas'nos~~rcosdo E:stadod~Direito e as or- Comissão sob <>Utulo' PEGfrl!l228~A!'No;bojo desses
ga~iza~Ões:;~ei ma~ c~~e~ciarr~se jIJ,nto' ao povo assUntos, enco~t~a~~se .aéi~ég~,s:q~eién,~~I~~rn a
coTC? ~,eíc:ulC?slegfti~os de.lutapor suasisentidas rei- unificação da legislaçã~do..·I~MS.... ; ofim:daigaerrafis-
vindicações.... !i ,''';'; '.' cal, a criação do t:ul)do' deDes~~yolvif.n~~toRegiol1al
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-- FDR, o aumento do repasse do Fundo de Partici
pação dos Municípios ~. FPM e a previsão de revisão
do Sistema Tributário Nacional pelo Senado, visando
à implementação do Imposto sobre Valor Agregado
~ IVA, a partir de 2007.

Neste contexto, são inegáveis os avanços pro
movidos pelo Senado Federal na PEC nQ 228/04 em
relação ao prejeto original do Governo Federal, o qual
fora quase totalmente reformulado. Todavia, o mesmo
ainda possui vícios que precisam ser sanados poresta
Casa legislativa, sob penade aprovarmos proposta que
não venha, de fato, atender aos é:\nseios da sociedade,
do empresariado e dos entes federados.

Citamos a seguir alguns ajustes que, na nos
sa opinião, precisam ser feitos na referida PEC, para
os quais apresentei também propostas de emenda à
Constituição com o objetivo de:

1) Estabelecer nova composição e critérios de dis
tribuição para o Fundo de Desenvolvimento Regional,
com vistas à redução das desigualdades regionais;

2) Estender a imunidade recíproca às contriqui
ções sociais, de forma a vedar a cobrança do PASEP
pela União a Estados e Municípios. Caso contr~rio,

como os recursos desse programa são destinadosao
pagamento do segure-desemprego, ao financiamen
to deprogramas de desenvolvimento econômico pelo
BNDES e ao pagamento de abono anual aQs trabalha
dores que recebem até 2 salários mínimos por mês,
chega-se à conclusão de que Estados e'Municípios
estariam financiando o pagamento do segure-des~m

prego e programas de desenvolvimento do BNDES.
Desta forma, seguramente, estariam os Estados e
Municípios menos desenvolvidos transferindo indévi-.
damente recursos para a União, é agora também para
a Argentina, o Paraguai, aVene:wela e outros países
contemplados com financiamentos do BNDES. '. .•

3) Assegurar a correção "'.nual das tabelas do
Imposto de Renda PessoaFísiCé:\, para que esté:\ seja
tributada pelo que efetivamente deve à Secretaria da
R13ç:~itaFederal. Esse tema já foHratado, com reconhe
ciqÇt çompetência,por outro bé:\iano ilustre, o Senador
Rodolfo Tourinho, especialista .Çlmmatéria tributária.

4) Desonerar os bens' d,e papital, máquinas e
implementas agrícolas, ",pq.rel?os e equipamentos
inqustriaisdestinados ao proce~soprodutivo. Prepus,
na, verdade, nova sistemáticade desoneração desses
bens, que nãopenalizeosEs~aclosconsumidores. e, ao
mesmo tempo, não sacrifiqUe de~lJ1q. só vez os produ
tores.em relação aos bens qlp' (;~pital comercializados
para outras Unidades da Feder~wão.

•........Com isso, propus des()n~rar tai9 proqutos pela via
da, ?~o-incidência desde a P~oq4~~9' de Iormagrada
tiva.~ (lU seja, reduzindo a re~Pe(;tiva alíquota à razão

de um terço ao ano, a partir de 2005, até alcançar a
desoneração integral em 2007.

5) Deixar claro finalmente, em relação à substi
tuição tributária pregressiva, o entendimento do texto
constitucional que "fato gerador presumido não realiza~

do" refere-se, apenas, aos casos em que a circulação
da mercadoria efetivamente não ocorra, tais como nos
eventos de perecimento, deterioração, furto ou roubo.
Nessas circunstâncias, caberá a imediata e preferen~

cial restituição..
Sr. Presidente, caso a Câmara dos Deputados

acate as emendas por mim apresentadas, pOdería
lTlos, se não alcançar todos os fundamentos propos
tos pelo Governo Federal quando do encaminhamen
to da reforma tributária a estaCasa, no ano passado,
ao menos dar nossa contribuição para que a matéria
trilhe um caminho promissor, que venha ao encontro
dos anseios dos Estados e Municípios, da mercado e
do povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR.TARCISIO ZIMMERMANN (PT ~ RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, adata de hoje é, sem dúvida alguma, uma das
mais significativas da História brasileira.

Obrigatoriamente, temos de evocar os aconte
cimentos de31 de março de 1964, que culminaram
na dita.dura rnilitarqueceifou .os sonhos democráti
cos de toda. uma geração de brasileiros.

Hoje, todos os cidadãos do País têm que ren
der homenagens àqueles brasileiros democratas dos
mais diferentes movimentos sociais e matizespolíticos
e ideológicos, que tombaram na lutacontra a ditadu
ra militar ou foram vítimas de tortura e violência, que
hoje condenamos.

DeVerTldS homenagear as organizações compro
metidas com é:\ qemocracia e como retorno do Estado
Democrático de Direitoé:\ este País, paraque o povo
seja respeitado.. Entre elas" ter:nos a CNBB, a ABI, a
OAB, a UNE, os movimentos de donas de casa, das
rnulheres,s,indicais e políticos..

Nesta data erll querelembramos cidadãos de
grande importi"incia paraonossQ País, também de
vemos mapifestar nosso profundo repúdio áquilo que
ontem a imprensa tQrnolj públ.ico. Seo Sr. José Ro
bertoSétntorc) não fosse subpl"Ocurador da República,
estaríarnds"sem dúvida al~umíi1, falando de, formação
de quadril~~.~conspiraçã? contré\ o Estaqo de Direi
to. () ato. Ães,erel,JOir dÇlt1ladr~gadacomum conhe
cidocriminpso, para com E1,1e tramar ataques contra o
Estadodepireitp, é vil e está inserido em tudo o que
esté\Na.Qã~~lilrreLJ'9lJ~pçltdlilr~democrati?ação.Ele
t tfpicoda~ueles queCQ9.~pira~cpntra~ d~mocracia
e a justiça enão pode~er:subçlilTlens.ionlilçlo,pois, se
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refere a uma autoridade pública, responsável pelo zelo
da lei e pelas garantias que a Constitiliçãb assegura
aõ povo brasileiro.:::::' '.. '. j :

. O S~'José Roberto Santoro conspira de madruga
da juntamente com outro Subplhcu..ado~da República,
08r. Marcélo Serra Azul; responSável Po~,apresentar
.urriâ singular de~Ónbía pó~ imprbbidad~. 'Como diz o
Presidê'nte dâ Caixa EconôrnlCa Í=ederal, pela'primeira
vez na históriádo Brasil; a'lguém foi~eriunciado por
improbidade Porque diminuiu o valor. dedéterminado

. &>ntrato, oÍJ seja, poupOu"r,ecursbs plíblicos.·, :': :~
"ir Portanto, Sr; Presidente, Sras; eSrs. Deputàdos.

devemos1evocar, sim; aqu~lesqúe'sofrerám etomba
ramoa lutápela democracia epela liberdade no Pafs.

~~"~~~~~~~~;~i~;:'~e~~~i: ~~~~:~~~d~~e~~~~:
cO~p~êe~são~o atual ']:lOr;t:le~!ohist~ri?o, cop,spiram
co~,t~acoRqulst~,~acldad,~~la,bra~II~I.~. ,I '.::

,;J,SaudarTl0s a derTloc,?cla eosherols,que lu!ar.a!!1
coID~ aditaCtúra.Repüdiarrios aqueles que se uSam
d?mderr de Estado'p~~a: éó~sPira~:co~t~'~ de~ocrà.
Cla\eo EstadodeDI~elto po,~Pafs.íi >1'<, .•• ';i; .,

1. o SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSOB:'" CE Sem
~e~isão,do o~dor.) -:Srr P~esiderlte,Sr~s:e S~. ~epú·.
taJos, a exel11pló,.da classetrabalhadora eda socleda·
de brasileira!1hãoquero aCreditar;que'oiGove'mo do PT
não reajustará osaláno mfnimo:'em 1~deàb'ril.
r~ ·.i1Sefosse outro Governo;Íaté poderftimos admitir
tal coisa: No enta~to;o Pai;iído dosTratJklh'adores'ga:.
nhou as eleições éom a promessa,dedobrar:ovalor do
jl '-.,'~ _," ,:' ... ,:',',,',: ,.,-,-'::;-~']f'":.,, ":,~".:I'::"'":',-,'~"',,, :"'I';'_""'fV'~ ,'H. 'o,';

salarro mmlmo; crrar:I',1 Omllhoes de empregos e tornar
este:Pafs .~~ para~s~.~gO~a,'elete~~:qÚ$~e~cob~do
pek>ique disse; pOIS quem"Jpromete,fica devendo. I'

; Para as esquerdas!!inão reajustarlo'Sillário mfni
.mo'em abril é realm'ente'um' fato lastimáveL lembro
q'ue oirabalhadormuità'acr'Eiditôu' é ainCl~:t"acrediia no

:'Governo do PT. Mas'parece que' <> GeVernoquer: ser·
:.; -, ""J, "11:"'''':1 ",' i, ,,':: H,:::,.l' ) ;::1""':-: .. ', ' ::- ,ih ',,',\,' ,. ", '::-'<,:., -"';, - i: o:: "I"'l·: ,ililli" ,:~ ';-, ' --ii

: antipátíco com a classe trabalhadora; Diz que a Oposi-
ção qlll~~des'esiabilizá-Id! mas, na verdade;'qliem está
fazend6i~issô éelê(p'rópriô;~ 'comi sÊkis lato~.· deiXando
de cômprili pro!i1essasdé camp~nha; mostrandoinc.o-
erêncíâ ~n~rJô;discurso e a" "rática.' .:. li,." í I.:' "~ .' ':' ":,'
:. Li::" ,."-"1,,<:',.'°,. ! ...,·,:I', ',,'.,':.;,:": '" 1<1', ':"-'i;::,'!,'", "'P""'~''-''t' _, '.1"" '1';:'1,:: 'l'i.,'::". "·,L,!,.':,,,- k'
.: Reatme~tê,góvernarlé'rtiuitodifícil;'não é para

todo mundo. EchegamosiàcoiicllJSãO'd~iquê o PT
_,,' '·""1111\;, ".,,;Iík' ,::~:,_ ""! ::, 1,- ':"::':,' "":UIJli:'-:"", '],i_,,:,::',: ""-:':i"~,':'i " ~'!" '.',' :,.:' ':i~~-:", ',"."

~ao, ,~beg~~ier"':'l:lr"p<>IS, ,:"ao towa atitudes;' nao age
no momento,'cer:to.'.· ., '.' ,.• '11;' , '. ,,". ~• "", ':?::' ' ";:';,"':" "!~,,,', , :"',\.,",' :I,-'l::;;-; "",,:"1. '.",,' ,. >_, ", :';,' '-o :":''':'::' ; ,,_,', ", :- '",: l , ','I

,;'fl ~ipopulaçao;doNo~~este;:,P9~exemplo, já tão
sof~id~ p'o~ ~atureza, e~tá sof,~:erydo~érriv~l~e~te com
enchentes;mas~as aÇ<>es dOiGoverno não'saem do

,'I ':,:,,' :::11:'" ", _ :":":>'~i"") ,,:111", ; > :' :" ::' -'o :' : j, ''', _,_~;: ,: ":' ,,11,,: ~"_:: ',: .:f" "-, I," _ ê:'; .

papel.lOs recurSos São. disponibilizados,r mas a.má-
quina govefnamental, a burocracia; o não saber fazer
impede so~!chêbada aos diverSos pontos onde opovo
está e êontlnuâ':desassistidô. ., i:;
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. Lamentamos 'muito Isso. O po~o brasileird+lão
pode mais esperar, pois faz isso há 5Ô'o anos;Vivemos
em un(pafs corÍlerlormes potenéialitJàdes!Não ~reCísa
mos séra prirri'eirapotência do mundo, mas queremos
qualidaéle déV:idâ, bem~~stàrpa'ra Povo, possibilidaaes
para ospais cnarembem seus filhos;rbolocando-os na
, -.:_-" - :" ';v '. : -,' , ~'';:: ,; ,,' :~I !.~:__ ' '' '. ::,[ , " IJ: ';:ê .' I

escola e alim,éntanêlo-oS todos os dias. " . " ,",
.' .Mas não é este o Brasil que temos, e estamos pe~

dendotemPo. Não pódernos perder. tempo; no entanto,o
Governo eStá emperrado;' não aOdâ, não sabegOvemar.

L, _ '> ' -, i' ''.',' " " , 'J' '. ',!1 ," I:' _ :. _' o,;' L,o , '" , :,_ " : I \~' , ,,:,::

·;t Go~e~r:'a~::~epito"é!:n:!uitodi!fciL Mas ai~~á há
te'Jlpo. Eu s~U:b~i~ista; ~~h,o ~lJe o·G~x,e~~o pode.re
cuperar:-se, pode.aprender; Ja se foram 30% do seu
mandato, mas aindahá tempo de agir, ere trâbalhar. no
sen~ido deldarlaÓ;~~o o ~~e ele p~~Cisa é exi!Je.J'.~·
;. ; A,. responsabilidade do,Governo doPT; e maior
do'que ade qLalquerioutro.Elerepete sempre que o
Govemo anteriórnão fei nada. M&so Governo'anterior
.. :; ,"-.It I':P: ':,' ,:Ib' ,~,- (.,~ ,-', " .'1:' ',: " ,-o ';' :~~'~~ >!',' , -::~ il~,. ~i{i:l. ,~"".~~' 'i." •. ,

Ja ~assou e naoJ~~":,~smo. Po~: ISSO" o~p b!;8sllel-
, ro tlrou-.o dopodene colocou o chamado "governo da

,t',:' _I:" -",,' " ,":!!-- " " ';,i".",",',;,,", " i,," 'ii!... ; "'!,: ":'!~ ,,:a"-~.' .' "
esperança'r;Mas,essa esperança .nao se materrallza
~rn: açõ'es;:fe~ T~I~o~! qual!d~~e.dev,ida oa: ê~tbern
estarpa';B:';o b~sllelro: Est~ d!~lcll!;, ... !~ ... '. ,,:;\ ,'." .",
~ Po~ ISSO,'; estamos aquI cobrando; Nos;'Parla
mentares, lemos ó poder,eodever"ldecobrar,inde
pen'dentementedo :partidó:a'q'Uê pertençamos! Os
~oY~~,~~:I,Fe~e~l, Esteidú~is~~,'~~~iêipai,s tê~~obri-
gaçaollieija~rao povo braSileiro melhotcondlçao de
vida. éoquéele d~seja}e'exige.!1' .H I~' , " :

"Muito ob" ado. i;': J1 ..", '..", .'" .. ,9." '. '.' ,'. ',,·i,"· ...., I.

., O,SR.JAIRBOLSONARO (PTB -:., RJ..Sem revi-
São do orador.)~Sr. Presidente, SràS)ie Srs. Deputados,
31 de, marÇ.oIde '1964: é.unia data'reverenciada 'pelos

J, '"W.J ," i l' ': ~1\1"'" "'\,. ",' " ," I",·; >',; ,:', I,::", ,',,,,,'" il ,:,';- , ,~jil 'i'1 i~i, : ,,-,'" '1-" ,'. "::':.. ::,

brasileirps~ebe~; pelos:democ~tas~),: ;· •• ';:i';:A'
. Sf!:~eside~te~~eçó a:;~.,?,a. aUto~iiaçãoJ?ara
reverenciar;, a, memona,dosmllltares que. emI1964,
evitaram fo~se'iilstàla:Cfa no. Pa~sd~adura tot~d~ária de
esquerCJa.~?u.~eajoelhElr,:P9~ialgu",~;segundOs,se
V.Exa.:per,~it~.~pora~~~.aJo~!~a~se.) I'.' ..

0s b~asllelros'de~,~ml\ho~e~agearos ~I.lita~es
que, ~esta~id~ta. que ~e~~:::~e~:,co~e~o~~a, evitaram
- repito - fosse rnstaladaem nosso pafs dItadura tota
litária de esquerda, cujo ~esUltadoseria a implantação
de regime'semelhanfeao de Cuba ei para todos nós,
o paredão ou~aplaritação dé.cana:·· .' ,

Quero reverenciar,' ai memória dos heróis que
morreram :Eml p~olda. retoluçãô! dos .16 militares que
morreram na!~ Gfiérrilha 'do.Araguaia. Caso não tives-
~:;, ," ,::1·" :1: ',-:, , " ", :; .. 11:-'-1'" ',', "c , \il:'. ',", ,,': '!:' ""'. .' " ,-' ,,:;

sem.ar:liquilado o movimento; hoje teríamos no coraÇão
doPéifs grupos serrieI6antesi:àsFARC\'que dominam
a Col5mbia. . '. ..,. f .,1 .

É'a homenagem quefaÇ.o emmemóriados meus
companheiros militares que falece~em em ,1964 êíam-

, ,':
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bém por ocasião da Guerrilha do Araguaia. (O orador
levanta-se.)

Sr. Presidente, passo agora a citar trechos de edi
torial escrito pelo jornalista Roberto Marinho e publicado
no jornal O Globo, no dia 7 de outubro de 1984:

"Participamos da Revolução de 1964
identificados com os anseios nacionais de pre
servação das instituições democráticas, ame
açadas pela radicalização ideológica, greves,
desordem social e corrupção generalizada".

Alguém vai rebater o Sr. Roberto Marinho? .
Para refrescar a memória dos que acusam os mI

litares de torturadores, vou citar 2 episódios. Em 1968,
a Vanguarda Populàr Revolucionária, que tinha como
um dos mais ativos integrantes o atual todo-poderoso
Ministro-Chefe da Casa Civil, José Dirceu, planejou
e realizou um atentado à bomba contra o quartel do
Exército de São Paulo. Alguns dosseus membros lan
çaram ladeira abaixo um carro-bomba que ~xplo~iu em
uma guarita, na qual se encontrava de serviço o Jovem
recruta Mário Kosel Filho, que teve o corpo totalmen
te dilacerado. Dizem que foi em nome da democracia.
Mas que democracia é essa? Trata-se de atentado
terrorista bárbaro e hediondo, tal como o que ocorreu
há meses no Iraque, ceif<:lndo a vida do Embaixador
brasileiro Sérgio Vieira de Mello.

Cito também o caso ém que Lamarca, no Vale do
Ribeira, depois de aceitar a troça ',de ,prisioneiros, usou
b então tenente da Polícia Militar Alberto Mendes Júnior
como escudo para vencer a barreira do Exército. Ultrapas
sada,ele foi simplesmente exe9utado a coronhad~~;

Que democracia é essa? Será que quem CritIca o
regime militar, quem fala de tortura, não tem vergonha
naC<:lra não tem memória? Naquela época, o atual
Ministro'José Dirceu foi aprender técnicas de guerrilha
naChina e em Cuba, países totalitários que praticaram
ditaduras sanguinárias. Tudo o que aprendeu lá veio.
aplicar aqui: tortura, guerrilha, luta armada, assaltos
etcU Mas os militares reagiram bravamente.

Continua o jornalista Roberto Marinho, no referido
artigo:

"Acompanhamos esse esforço de reno
vação em todas as suas fases. No período de,
ordenação de nossa economia, que se encer
rou em 1977, nos m~ses dramáticos de 1968,
em que a intensificaçãO, dos atos de terroris,"!.o
provocou a implantação do AI-5, na expansao
de 1969 a 1972, quando o produto nacional
bruto cresceu à taxa media anual de 10%.
Assinale-se' que, naquele primeiro decênio
revolucionário, a inflação decresceu de 96%
para 12%, ao ano".

Diz ainda Roberto Marinho, em 1984, 20 anos
depois dos episódios de 31de março de 1964:

"Volvendo os olhos para as realizações
nacionais dos últimos vinte anos, há que se
reconhecer um avanço impressionante: em
1964, éramos a 49ª economia mundial, com
uma população de 80 milhões de pessoas e
uma renda percapita de 900 dólares. Somos
hoje a8ª, com uma população de 130 milhões
depessoas, e uma renda média per capita de
2.500 dólares".

Sr. Presidente, no regime militar restabeleceu
se o progresso, a ordem, a disciplina e a hierarquia.
Trata-se de fatos que ninguém pode contestar. Ago
ra novamente mergulhamos no atraso que precedeu
1974. Não queremos militares no Poder. Gostaríamos
apenas que se restabelecesse a autoridade em nos
so País, que o manto da corrupção não continuasse
encobrindo atos como o do Ministro José Dirceu e da
quadrilha do Palácio do Planalto. '

OSR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras, e Srs. Deputados,
fatos divulgados ontem à noite pela imprensa revel,~m

não uma ação isoladade um subprocurador a serviço
político de um grupo, mas um motivo de preocupação
comas instituições do País.

Parabenizo o Procurador-Geral da República,
Cláudio Fonteles, pela atitude digna e corajosa. S.Exa.,
indignado, como qualquer pessoa séria, tomou provi:
dências para averiguar a ação praticada pelo Sr. Jose
Roberto Santoro, Subprocurador-Geral da República,
conforme denunciado pelo Jornal Nacional de ontem.

Não podemos esquecer que o Sr. José Roberto
Santoro, o Sr. Serra Azul e o Sr. Marcelo ltagiba, da
chamada tropa de choque de José Serra, foram os
autores da arapongagem e espionagem nas eleiç?es
de 2002. Não podemos considerar,issocomofato ISO

lado,pequena demonstração de cagüeta~em,q,:erela
localizada. Está claramente exposta a vlnculaçao de
grup0eúm responsabilidade política.

José Serra <Jeve explicações sobre esses acon
tecimentos., Para mim, S.Sa. foi.desmascarado. Foi a
grande figljradesmascarada ontem. Não é à toa que
o Senador Antero Paes de Barros foi viqto saindo de
madrugada. da Procuradoria-Geral da ,R.epública. q
Antero ~rCflnjq, o ,Antero araque de poliCia, que esta
participan<Jpdi3 in"estigaçâo. ,.

E: in;lpprtantéqueeles esclareçam o fato, assim
como éin;lportant~<quecontinuem. investigando ~ Sr.
Wald0rriiro piniz, flagrado, sim, pratIcando corrupça? e
delitos.C) fatqqe ontemnão exime de culpa, de manel.ra
algurna)'o qllepSr.Wa,ldomiro. Diniz.fez; pelocóntrárro,
aprofunCla anecessidape de I~ve~tl~apao.

F~lizll'lE;tite,o Pé\IS tem mstltulçoesque supor
tamest~s~ór9id~sma.nipulações e ações de •grupos
queq~EfrerndrseRtabilizá-lo.A atitude do Sr.,per.ra_é
golpista. É a posição de alguém queperdeu aelelçao
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testar no PequenoEXpediente.'Posteriormente, V.Exa.
podeinscreve~-se para aprésenta~:sua manifestação.

O'·SR.~NTONIOCARLOS";MENDESTHAME
;...; Obrigado.:;, . !"~: ... . .... .... .'

.... 'OSR. PRESIDEN[I"E(I.,ocêl)cioO.I~eira)-Con
cedo a:pala"ra ao DepUtado'Washington !Luiz•..·

.. O SR.WASHINGTON LUIZ (~~MA!pronunciao
seguintediscurso.l"';Sr.~resid~nte,!Sra~; e.Srs. Depu
tados;:os. mais. antig~s'registros'da ~ist6ria Tostram
que a lUta pela'lib~~dadéeelT1defesa da vidâ:sempre
este\leprese~te na:caminhadadahurTlanidade;.mes
mo.·quando.o':arbít~ioJeo autoritarismo!fsão·usados
indiscriminad~m'ente para.impedir:, ófror~scil1lento da
jUstiça:~ociafê'ija,'derrioérabiá. .'. .,"::1' ::' . ':I; < I

, ": ",." 'r .;,),':':':'~I' ,,o ",;_,~" "".,' :"'<'~-,' ",,": '!Ji',: ,:' ",,'- \'i,"

A hlstonairecente do Brasil mostra. os absurdos
comeiidospOriaqUejesquetê'ritaraminlRedir: o cresci
.me~to de.u"1lpaís,ct~T()C~áti9~' Ei~f~jJz'Te~~e eSsas
Rráticas alndatêmresquíclOS no presente; corno a no
tróia'divulgada 'ôniê'~qlJeIIlÍ0strmJ.u~ sUbprdburador
áa RepÚblicaagll1dô'iilegalmenfê. f·,:;:(·· .: ..:.... ~.,. 'i:'
: Etn 31demârÇode1"9~idlegouiao:poderdo
Brasil u'~g~upo:aewilitàres que,dep6isde dêr~ubar
<> Go~erno constitucional'CteJ9ãoGoulart, inicioufe
roz pe~seguiçãoatodososquenão seSÚjeitaraJil ao
arbítrioe aotelTorrirTlposto~ r:::, ..•. .1:';

I o Ato I.,siitud~.,aln~l.que cassou ep~en~eu
cente.,as·de ·Iider'émças· si,ndicaisepar;tidá~iasJfôi .um
golpe !contraa, justiça e &s priflcípios' deril0cráticos.
VierarnoUt~OS>18,'sendoo mais "iolentoo ~1{5; baí-
xadoem 1968. ......•.:.. ..},'::: .:. . '!L (

Passados 40 anos; a verdade dos tatos está se
. .", _',' ;:1, ',", ' " :ll: ',~._, ,.' v ':, : ,', .. ':' J, " "

tornando pública; Quero aqulmencio.,ar,a reportagem
- e ela é de conheciTsnto público":", p'ublicàda pela re

.·vista ISTOÉ, ~ase0l3~apassada,quetrouxernaté~ia
intitulada ,Ad1:dem:"e inatar,assinada pelo jornalista

,1,,_,' 'I!, '~~,,">i::~.''''' '1',;'" ' , ' f", ,':'" ,'''', ", ~;" "i;t"'~

Amaury Ribei(?"Jr!icuJ~ transcrição .nosAnais "solicito
a V.Exâ~Sr. P~eside~~e:"" ;l!'< I, .·il."i n

A repo~lÍge~ .nost~a:'~:~~eal~zação ~e:~urn~ reunião,
em meados de 19?3~:eptre o~entao Presidente, Ge~eral
Médici, o Ministrd1'dô'EX~~cito,iIGeneraI0.rlândoGeisel
~'que viria a ser,o~rovo Presideryte'rr'ifitar,f,e o Geperal
~ntô~ib Bandeira!il~âquêla ..relJnião ficoU decidido que
era "necessár.ia ai UtilizaçãO ~etodosos rTleios'para
eliminar, sem~deixalivestígios, as gUEmilhas rurais e
urDanas, dequalqlJer,ijeito,aquaJqu~r;!!~reço~';j E eles
não mediram esforçoSparaati~gi~seJs"dbjeiivos;

Foram criados:pequenos' grupos .secretos, .for:
madospormilitares de cop~a~çaipara';atua~na.nova
estratégia;definiãa' pelo cOmando dO Governo mili
tar.A coorde.,ação das açõêsdeeXtêrmCriolticou a
cargo do Ge~eral'MiltonTa~ares,ChefeldoCentro
de •Informaçõesii:do .• Exé.rcito}:~~~e se'.r~spb~Sabilizou

. por êombater.a Gue!!i1hàd~t-raguaia:e.os,~i1itantes
procurados pO~,todooCone SuL O D01-C0DI de São

,I ;' ,', "

~~H,~ti;;é"~/;í";' ..' ," ,'O,'
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e tenta>solapar, o GOV,erflocom o auxílio desses es
croques a serViço dai;delinqüêhcia pública- não há

"', "':l'" "'" ,'ioUtra palayra!L,~,i ,,',' " "",,"
',' ri' Tentaiám1epetiroqúe fizeram naeleição de 2002.
oSr. José R06ertoSántoro estaVa po~trás do esquema

" , ,:' '" .. ,' ,. ,," ' ' ','
da Lunus,que detonoucorn acardidatura de Roseafla
Sanle~, do PFL Éo mesmo grupO que atua colll esque
rnase técnicas refiradasde árapongagem. JÓsé Serra.
oontratouserviçosdeespionagem::quando foi,Mipisiro
da~saúde.O:i'Ê>N~ dele está' nessê casO. Não tiápara
onde COrrer: ele deve e~plicaÇõEls aoPaís. ,""A "

:: 'NeeeSsitamos'de p~ênCia; calma e'tranqüilidade
para 'pedi~ a investigação,dofato. Ni~uéT é bobo; Não
~~s adtn.it~~~eco~9uiStas de~ráti~s sejalll.de~o
tadás po~Vlsoes golplstas,quequerern C1Ja~umcbrna;de

instabilidade edeiflsegurança no Brasil, VisandO detonar ,
<> Ministro José Dkeeue deirubàroGovernodo PJ,coMo
afirmou <> subproclJradornaquela triste madrugada em qüe

'" iÍl:)~:- ,,",- • ... ,:"'t; ,,', "~It\' "'" "~:" :~~!Ql ",}"" ,'. -;,', i,;'- ....

pefdeu o Y,lOlao. FICOU clara,exposta e ru~a artlCulaçaoe
ind\aooragerndê quem não ,ace~ao resuttadodasumas
tl,épSgocoÔldinheirô'p'Úblico para oonspiral1contra:urn
Governo elefto legitimameflte. Não,dápa~ aceita~ isso:

:];:(0Ministério PÚbliconão está, soblsuspeição, até
poruedispõede quad~oscompetefltespa~~i~v,estigar
o.·êaso.•~ara' •.mim;estão.~D suspeição os golpistas
qu:que~~mde~~,uba~!oGo~~r.~oCO~só~!did~sa~icu-

. ,Iaçoes, .•.usandoJLraporlgag~r:neesquernéls •• pOlltlCOS
•~erlo~es.e .. subterrâ~eOs.pa~éld~st~uiría,~,o~tade de
gpx~~~a~. Ées~fia,explicação quelleXigi~oS para a
soC:leaade~r;a~del~. '.... ..' ..'; .· ',li:
'·ir.~,iX"e'!'o~e~:u.~a. Repú~li~a.lutam~s·p~I~~~

;mocracl~.HátlO anos; o~als Ylvlaprocessoautoritano
•causad.c>! pó~,golp~;:~ilitar:~oj~,(.~es~i~~ó~ôutwclima:
,te~?~ IfI1Pte~séll'~~~, M'~~~é.~'o .f?ubhco.e I,?o~gresso
Nac.. lo.nalabertos; mas,!'aclma~ae tudo, precisamos de

, : - ,- " .' ' "'," ""'1 ": ':. ," '"!\t:I..,, ,i:,i , ", "~C , i' "~':"--'., ,J, ':ill ~" '," '. "-,", •

umaSOciedadevigllante"qu~hão aceite:essElsproce-
dimentos; esse,gdlpismo,baratoque tenta. reverter a

I ,il ;'1 ' • , ":', ' , ': 'r,:", ,.': ,,,,.' " "*'" :'" '-.-" ~'"": 'I," ,', '. vontade dasurnas~'"!' .,' , '!

•. Seque~êibde~rótar;O Go~e~no,arranjem outro
tipode argumentação;'ad<>tem aÇões à luz do sol, não

I: ,':" w:", ',:" 'i'~~fill' ',: ' ,:,'" , " ,- ',",I '<;'",:r', :1' #' lO _ •

usemesquel11as~osaraques depohcla pa~a tentar
destr~i~ esta}expeIiêrlcia política ao B~asil.;

rj:Osque~ãoacéitamo ~esultado da eleição terão
dessacostu~'~r~aconvivercomesse espaçode demo
cracia. Saúdó'o'Minist~riÕPúblico, ayorytade política e
aiirnprEmsa: brasil'êira!l, capaz de deslllascara~os atos
déssês,golpistas, que, não aceitam,viver, Sobbsol da
democracia:eda liberdade.

i( Muitôobrigado.L. I.> /,.< I'. '
0,1 SR•. ANTONIO CARLOS MÊNDESTHAME

-- Sr. Presidéinte,! gostaria de co~testar, informações

detà.~anha.grâvidadé." ".. '.'.",10 SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)- Depu-
tadoÁntonió Ca~os tItIe~desThame, não hácomo con-

I 11 I,IU I liil, I I
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Paulo deveria exterminar os sobreviventes do pedoB
e o Comitê Central do PCS.

São citados nominalmente como os responsáveis
pelas mortes e pelos desaparecimentos de militantes
de esquerda os coronéis do Exército PauloMalhães,
José BrantTeixeira eAldir Santos Maciel, e os ex-cabos
Félix Freire Dias e José Bonifácio Carvalho.

O Coronel Brant tinha o codinome de "doutor
César" e o Coronel Malhães, "doutor Pablo". Os 2 cir~

culavam por todo o País e estiveramenvo!vidos nas
principais operações de prisão, assassinato e .oculta
ção de cadáveres. Atuaram no Araguaia na Operaç~o
Limpeza, que visou esconder os cadáveres dos guerri
lheiros mortos. Organizaram emboscaqas para matar
os dirigentes da Vanguarda Popular Revolucionária
(VPR), em parceria com a polícia secreta çhilena do
General Pinochet.

O sinistro "doutor" Pablo chegou a participar do
interrogatório eda tortura de milhares de presos no
Estádio Nacional do Chile, logo após aderrubaqa de
Salvador Allende, em setembro de 1973. Atuaram ainda
no assassinato de militantes da Ação Popular (AP) , da
Ação Popular Marxista-Leninista (APML), Movimento
de Libertação Popular (MOUPO) e do Comansi0 de
Libertação Nacional (COLINA). O depoimento de Ma
rival diz que estiveram envolvidos no assassinato de
Honestino Guimarães, DavidCapistrano, José Romar,
Paulo Stuart, entre outros. Entre as vítimas doçÇibo
Félix Freire Dias estava o Deputado Federal Rubens
Paiva, preso em janeiro de 1971, no Rio de Janeiro,
por agentes do DOI-CODI.

É lamentável que apesar das atrocidadescome
tidas por esses senhores, eles optaram porurna vida
em silêncio, escondendo. o seu passado de terror e
morte.

Manifesto.o meu repúdio a essa prática, pois
mesmo tendo a anistia concedido o perdão., •. pes$oas
que cometem atos dessa natureza não deixam de ser
criminosos..

Sr. Presidente, Sras.e Srs. Deputados, ao com
pletar hoje 40 anos do golpe militar, responsável por
essa situação, faço a seguinte reflexão: não há valor
maior que a vida, a liberdade, a justiça e a democra
cia. Ninguém tem o direito de agir como esse grupo
de militares fez. Seja com as prisões arbitrárias,as
torturas, as mortes, seja com as cassações políticas,
os exílios e a censura. Não há objetivo que justifique a
utilizÇição dessas práticas desumanas aos opositores
para se manter no poder.

Se no passado os militares assim agiram, inclu
sive com o apoio militar,econõmicoe, principalmente,
ige916gico do Governo norte-americano, não podemos
perrnitirque sejam utilizados novamente esses métodos
políticos, que se sustentamno arbítrio, na torturfilena
morte, impondo o medo e a·submissão. Infelizrnente

o Governo norte-americano continua agindo como se
fossem os donos do mundo, como fizeram no ataque
ao Iraque e nas tentativas d~ desestabilização do Go
verno de Hugo Chaves, na Venezuela. Pensam que
ainda vivem na década de 60 e 70 quando organiza
ram inúmeros golpes militares na América Latina. Não
podemos concordar nem permitir isso.

Felizmente o Brasil superou essa triste fase, e
caminhamos agora para a construção da verdadeira
democracia, buscando assegurar o pleno exercício
da cidadania para todos os brasileiros e brasileiras. É
preciso que nossos jovens conheçam a recente histó
ria brasileira, saibam que para chegarmos aqui houve
muita resistência, heroísmo e abnegação. Ressalto a
necessidade de o Governo Federal localizar e entregar
os corpos das vítimas do arbítrio aos seus familiares.
Por isso, peço que seja inserida nos Anais desta Casa
a reportagem da revista !$TOÉ, para que saibamos dar
valor à liberdade e à democracia.lbrtura, perseguição
e mortes nunca mais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs; Deputados, quero aqui
também repudiar quaisquer ações de grupos políticos
que violem o Estado Democrático de Direito, inclusive
o caso de servidores públicos que, utilizando-se de
suas funções, tentam causar prejuízos à legalidade
democrática.

Esse foi o caso noticiado ontem no JornalNacíonal,
da Rede Globo, que mostrou o Subprocurador da Repú
blica José Roberto Santoro em conversa com o empre
sário Carlinhos Cachoeira. Isso é inaceitável. Quais os
interesses que fizeram esse Subprocurador da República
agir sorrateiramente pÇira prejudicar o Governo? A serviço
de quem foi organizada tamanha ilegalidade?

Qualquer atitude que nos lembre a arapongagem
e o arbítrio do passado deve ser repudiada.

Era o que tinha a dizer.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

A ORDEM É MATAR

Em meados de 1973, oPresidente Emilio Garrastazu
Médici convocou uma reunião secreta com o Ministro do
Exército, General Orlando Geisel, e seu futuro sucessor
naPresidência, Ernesto Geisel, no Palácio do Planal
to, para discutir o combate aos opositores do regime.
Concluíram que a abertura política do País só poderia
ser feita após a eliminação dasorganizaç6es que insis
tiam em duelar com a ditadura. Para evitar uma reação
dos militares radicais à nova estratégia; decidiram que
era "necessária a utilização de todos Os meios para
eliminar, sem deixarvestígios,asguerrilhÇis rurais e
urbanas, dequalquerjeitQ, a qualquerpreço", como
explicita um dos 17·itens de um dQcumento datilogra-
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,fado que relataa;reunião. P,ara o enco~tro, Orlando
Gl3isell~óu o g~~e~1 t-~tô~io Ba~d~i~áJex-co~a~.
dante. das'tropas 'que .e9~re~ta~a~; T'litarytes do; Par
tidó'ColTlUnista do Brasil(PedôB);,~áprimei~a (1972)
e na segiUrlda(1973)icaiTlpanha cOntra áGuerrilha do
Araguaia, noParâ: Os ~ômôatente~só seriam derro.-
!:~- i'" "f-", '1': "':', 'I!~, "~~',:, " .:1·. " " W:' .. , I:!r,' """

taCloserrl 1975; rnasBandekaexplicouqueo trabalho
de. infiltráção;!a"OpeIà~o Súcu~i", facilita~~ao desem
penHodos rrlil,it~~es·t!l;< . ..·r ..••..• '.' 'I.

!. '. Acópiadaatada'';OO"iãofoi enco~tradaem 1998,el1
treás ibup~sdaviúva dogêrlêmt, Lêa, juntocom o relatório
HUgo·~~r.~u,:.~a~iTp'o~a~!edo~iê ~obre~ Gue~lha do

.'Aragtlla'ealridalrlédito;Osdoeul11entosnao estavam l"lO
Mú do gerleràl; que sua filha; Máf,claiBa~d~ira,diV:ulgara
tJryl '11êsa~e~; fle~gtJidapórl~nitares,::e'a 'dec~iu q~e
sqdepois ê1af'90~~ ck> pai '"7el11junho!de~2003 ... revelana
o conteúdO eta'ata:fã quallstôE teve âcesso. <;,.r ':\:, .,,:

1:' , ', '! 0,. :_" ... ' ',", :"'" _', 'lI'{I":' _ ': ri....-.)

ii!'A reunião,iconfirmada pelo Coronel Sebastião
.: ,!~. . ", ",' , - ,'i .':- " ", " "', r' ,'I!!; ", ~',,(; ,11;,' , ", " . ' . " ... I" , ,,:. ' 'i,'" e

"curiólROd~gues;do,<;;!~~tro 'de I~fo~aço~~do Exérplto
(CIE)!~~Udouapostun! aO gO~7rnd:lf~partl~do final de
1973,1~ão restaria~ fóaissobr;Wlventes n~~ guerrilhas.
Tr8nSfêridc)paréÍaClir~oda PôlíciaFederal; Bandeira
, ,h,- ~ij ,.'~'/' '.. " ':'" -':li' "> l:""Ur.-,.", ,e""": '!' ;";1"',"" ",'" " ",';~:II:"'" U,'.,·,' , ,.

foi.su~itufdo,fl()t~9~~I~peloge~~ralH~go~bt~u;da
. ..Bngadade. Pa'ta-qUedlstas;.O General Mllton~Tavares,

,;' " :' " " ,I, ,: ~:, ' _'> " ':"''-'' .::' ,.: ":, : ,:' : ",' ''; 11: *~:; ,\I,i' ".",' l"i'J, ':' ,( V·i ::il

chefe do elE, comalldã.vaas ações~de:iextérmrnio. A
,.i ..... > ",' oi :" ,.",' ~ '~·:-;-~t,:"·,);fi", .:l, ,';, ,', "';":;', ",[ ~ '.:1""", "'"','i:!i,::,j;,~ .. ~'K',',''' ".;-

missaoflcou.dlvlchda'entre os •. tres··mlnlstroslmllitares
:,,11" ':":' ,oi,,", , , ,:':;fIlr,'. ':":,, "~c ':'f' 'HI"·, ,.,. ':'''' .\",,: ,,';,ii,,~i:' ,r ,'" >'i~t~:;': H

.. é:a.orientaçã(),erahão .deixa~.r~sttos. OelEencarre-
.·~u-s~do~raguáiailedos.•l1'ln~à~tesca~dôs pelosiór
gãos~e,r,~p~es,SãodO~~e suliieoi11 Gei~el~o.poder
:(197;4":197;9)~I~rngrUp<)do'DC>I-COIDI (Desta~!'lento
de... 0..p.e.ra....•'.ço.'•... ~es.. e.'.:' Informações7.een...t.ro. d.e;Op.era.ço....,~... es

, ,....: " ,',", ,; . " " I':::. ',' 'Jj" -" . " I, ' , " .. ,' , "~l'., '"," '.' '",' "' ,ij,

de D...efesa InternaldàSãoPaulo'deveria extermiha~o.s
:!,:' " ' ," •..'t'" , ,-,'1" ;",~" ,:, ", ;, :.' ,- ',' " , ", " " " ,""'i:" , ,," "" , ' , , ii" ':, I~: , .",' ~,

:sobreviventes do .I?CdoBe.o.Comitê Gentral do pes.
:~!fS1~slnosendoc0rltraaluiâaf~ada~.() .I?aftidão

.tornbd~s~:õ p~nêipalinimigoda'ditâaura;queviá nele
'umi1entrave pâraaa~e~orapo~estar::infiltr~~o~o MDB:
:;"[)~'{ido li,fâltà.::de!;~el'§pe'ctiv~deSuceSso··. Por .. meio
d~sllguerrilhas! :que! ir1lCiadàsl.prematúrarnente~lf&ram
neuiralizêtêJasp6Iogôverr'lo,b~sfôrçoll:da:L Rev61ução

,." :1'1, , ",", r,': ',.-" '. ,")""'" ~q!J. ,ij'i;::I!, ,," '":,,,:',' ":;':.'''ir, :::: "'~,:: :':',,':_"::~:II>, ",: "'.

€omu~istav()~ou-se,!novarnente/~xcluslva;.mas atl-
v~rtiehte;::p~~o !~b~I~?~~e,!~~~,seglJ~dol!~ táti?a
.sernprea~v()gada e empregatla p~lo pe~j~; alZ o In-
for~41:ae19?5~6eisa(çent~odehlfo~~ações
da:~ero.náliti~~);obUd() por, IstoEl ~." ... !,!:

iit :.SUfgi~m'doisgrupos Lltra-secretos jjllrN'no elE
, !, , " ,', :!:;, ': ,~~*::"" " ',"'.:' ,'i" ',' " ,': "', " " "A " :, '! :' '::' .-

de Sl'i3silia e (JUtr()no ,?O.I-COOide São Paulo~;forrna-

dosporirnerlOs~e de~ pe~so~s; Esta.~am ~lJtorizados a
assa~si~~~,e sumi~~co~osco~Ose fora~~esP6~sáyeis
.pelo desaparecimento'de:cercade'BO presospolfticos

, , .. :' ,"::: '1'1 ',' ,I""U " : i:!" ,'" .. ~: "',' ::" ,,,"

entre 19!31e :1975, "E1TI 1973 co~c1ufrnos que Ou agente
rnatav~iódoMóhdooU,esSas.gu~rriltias~u~camaiste
riST t1rni:di~~àllst~~~~gep~~niga~~ao P~éSidente
Gelset:.que,at:uouna.area:de·lriformaçoes;

, ' ,

Numesfo~çode~~port~gern'.dUra~te cinco m,e
ses,. l!;toE·,obtêvedocumentosf,e., depoirne'ntos<que
.levam aos n0nles~essésrhilitar7s. Sua~.t..ajetórias
sãbCJe.~~.ita.sprincipalnle~je po~~~~ .ex.:agerltéldo
DOI-Codla do CIE,o Sargento tv1anval DlasChaves,
.de 5Banos.E!" 1992, setêanosap6s~pedir,demisSão,
ele foiê~corajadopelo cà~~ealde ~~o;~au,lo~ D~~
Paul? E~ar,isto~f,~s,a, escla~~e~eplsodlosobscuros
da dltad..Ura. Masrguardou.um.segredo: os nomes dos

',' :' --, m' ",: ';, L ; ":.' , ' '; :,: ::,1i~:,'::: "'" ',,'f,~ • ' I',
escolhidos para matar. ;' ': \i:'

.. .', .. .tJb:Si~~IA.~O~~S\\.. '
ISTOE revela·nom~s de rnlhta~esqueexterminaram
guer~ilheir.~sefuõ~e';8çp~Ss~Cr.etas, ~i~e~:~aclslll~
desti~idade e.. sa~eW.()~deesta~os corpos.)

..'... .'Congr.esso:N~~iohal eO~gi~e~ilitl:lI!1kp~o~a~
~!1rTl áLei~at~i~~i~e~·19~9;p.~SSa~'oumabOa:a-
cha nos cnmes'pratlcados por'.mlhtantes de'esquerCla
'~l ,;' .\ • ~ J~;:,:;!,', ".,:, '::,.j>" ,::""" ,;:",:" :~:: :~\':~-,:, ;" ,,,, "'~, .H'.
e mlhtar.es que torturaram..e··execlJtal'arTl·presos po-
Irticos •.• durante.a..ditadura~[fMas, •..eTboFclHenham· sido
anistiados,.bscoro~éi5?d) $ércitô~PaúIÓMalhã~s,' 66

~.~"'~.'.o.. ~, Jos.e..' ~. !'8."..•..... p.....•~14.,~..b<.. e..}•.,ra·.•· ,.1.J..O;~tld.. ,.i.~.S.a n.•...t ()s ~.~.acieI,!:~'~~tlnuam·~IV~~dõ,.·a'~da.hoJe,,~emlplerla. cl~nd?stl~l-
~a~e;.f' bu~a:'p~loan,~~II~la~()I, f~: pa~~ta~be~. da
r,ptl~a.d?s Ex~e~bO.sFehx ~~el~e Dias, 55arl0s, e~osé
Bomfaclo earval~0,56. .JUd,t!~

Esses di~cornilitar7~ :dJreseljVa não possuem
telefônes regi~t~~doserTISeus ..nomes,não fornecem
o.·efldereç<> ~~'u~~ia~~igos~icobti~uâm .lJtfliza~do
os mesmos.,c?di~Orne~~de"doutore~ ..,'··c~lados ··nos
centros de i~forl'rlaÇão~o.regirne.~aragaranti~que
jamais seri~lt~Cê~r~cid?, Ôc.()~OQ~" ~Idir:c~egou, ao
extremo defa:ze~jiuTacl~u~glalplastl~:~~t1r,0u. u~a
mancha pr.eta,do;rosto que tornava InconfundlveLa

'. , ,,' "I':" : • : ,) :1',: ,:"':1'" " ' .. ,1" " ': :' ". ,.. : I,,!"" ,rI1:', ;':1'. '~'" ":!' "";~' '!

f,igura:do.• ilT)pla~c~~el~Do~()~; ~!I~~f,c?~a:~da~tedo
DOI~C:0dl d.e.~~~~~a~lo ~~~a~~,~8. ee~,I.odo. de1".9~;3 a.
1975. OEx~S~rg~nt()·,Ma~lvaldlz;qu~.oDoutor~ Silva'
Tat~~,co~ i~j1çª~~.~~~d~g~ p~~'sac~ifica~:ca~al?s,

:~@g'='~~~~~~$§~~~'(ti~~~~!~~~
corretor, Severin~ COrn~s; ex-pref~lto. de'~raçarlgua

ma(SP),qu~d~,júd6u H~ilocalizaçãodachã:cara onde,
iI' , -:,,' ' < e' ' ',', '-:,' c·, ,," 'I~I." ••,:,,'" " ", ,'" ';' " !, 1 '", "',", _, 'o" 1 " """,, ::r'

segundoManval; os ITlllitantesfor.am executados:"Se
morrerallldôoladode.la;h'eusamigôstarnbémestão
!"orrendô. Sobre.i~so: vocêllãoa~~carnais n~da de
~im",reSe~~?~IJ~eo~()~~~~.t~di~~i~o~e~ipergUrltado
~obreas tais I~J~çoes~~~poIS d~:~~~.~ld~ e,nco~~rB:do
em$ua casa':rl() Recreio dos Sandel~~ntes;no'810.

Anonimató~"Col1lovocê me schou?Tem'al
gumacoisa·errada nissdJ'Nãbdoal'rneut'elêtona' 'nem
aos':melhor7s!àrnigos.fI,1eupassaClo'ié U.rl'l segredo de
Estado",'disseÔ'Co~onJIBrantao:sJr.desC0bJrtopor
IstÓE, háduasserriahâs;humapâriamerito n\:t.ASa

~ , ,,c " , . I' " " , < j! ' '" ' ' "

.11 111111 ,li, I 11'11'11 I I
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Sul de Brasília, depois de quatro meses de procura.
O anonimato do coronel Malhães é ainda mais difícil
de ser violado: "Meu cliente é invisível. Quem o pro
cura chega ao máximo até mim", contou o Advogado
Manuel Luiz Soares, localizado no bairro do Méier, no
Rio, no mês passado.

Tanto segredo não é à toa. De acordo com a
nova política de não deixar vestígios, estabelecida na
reunião entre o presidente Médici e seu sucessor,
Ernesto Geisel, em 1973, a partir do final daque
le ano, os cinco militares participaram, em ocasiões
distintas, das principais operações que resultaram na
prisão e execução de guerrilheiros e militantes dees
querda. Estes homens sabem, mas não revelam, os
locais dos cemitérios clandestinos que as organiza
ções de direitos humanos tentam encontrar desde o
início dos anos 80. Os assassinatos, torturas e.ocul
tações de cadáveres que teriam sido praticados por
eles foram relatados a IstoÉ, a partir de janeiro deste
a.no, pelo Ex-Sargento Marival Chaves, que de 1967
a. 1985 trabalhou nos principais órgãos de repressão
do Exército Brasileiro: no DOI~Codi de São Paulo (até
1976); nos Batalhões de Infantaria de Selva, de Im
peratriz e de Manaus (de 1977 a 1980); e no CIE (de
1981 a 1985). "Resolvi entregaros nomes porque não
levo o crime desses monstros para o túmulo", diz. Aos
que pensam em vingança, Marival manda um· recado:
"Deixei o nome das pessoas que podem atentar contra
a minha integridade física em três lugares diferentes.
Um deles é um policial militar que atuava na Casa de
Petrópolis e tem nome de pássaro."

MEMÓRIAS DO ·MEDO

Coleção Vozes do golpe· e uma série de.lançamentos
passam em revista a tomada do poder pelos militares

o que os brasileirosestClvam fazendo no dia 31
de março de 1964? Parq responder a esta pergunta
apa.rentemente simples, quatro observadores privilegia
dos da história recente do. PaJs - os escritores Carlos
Heitor Cony, Moacyr Sclia.r, Luis Fernando Veríssimo
e ZuenirVentura -escrE)verqmoslibretos da coleção
Vozes do golpe (Compal1hiadas Letras, 336 págs.,
el1lquatro volumes, R$4;.l),ql,léacaba de chegar às
livrflrias. O lançamento V'~I11a.ÇQmpanhado de outras
leituras urgentes. Quatrp déoCldas após o golpe que
instaurou o regime milita(!f~9 fTaí~,calando suas vozes
ffi8jis expressivas entret~64~ 1985, uma espécie. de
reW;lnche toma conta da$livrariClscom a publicação
dlf :~extosqueprocural11j~gfl~U~POucode luz sobre
es~!3.periodo obscuro.NÇ3.ie~t~irCldopainel em cinco
vol~mes elaborado pelojp~n€tHMa Elio Gaspari, dos
qu~i.s já foram lançadosR'd!pticPAs.ilusões armadas

(A ditadura envergonhada e A ditadura esciancarada)
e o primeiro volume do triptico O sacerdote e o feiti
ceiro (A ditadura derrotada), pelo menos uma dezena
de títulos sobre o assunto chega ao mercado.

Entre eles destacam-se as biografias do presi
dente.deposto, .Iango, um perfil (1945-1964) (Editora
Globo, 288 págs., preço a definir), de Marco Antonio
ViIla, e a de seu sucessor; Castello - a marcha para
a ditadura (Editora Contexto, 432 págs., H$43,90), de
Lira Neto. Além· do fundamental Visões do golpe - a
memória militar de 1964 (Ediouro, 260 págs., R$32) ,
de Maria CelinaD'Araújo, Gláucio AryDilon Soares e
Celso Castro, originalmente lançado em 1994 e elo
giado pelo próprio Gaspari, que deve finalizar o quarto
volume de sua obra em junho. Na mesma linha, a edi
ção atual da revista Nossa história (Biblioteca Nacio
nal Editora Vera Cruz, 98 págs., R$6,80) traz um dos
siê com cinco reportagens escritas por especialistas
sobre os antecedentes do golpe. O envolvimento da
Marinha é reavaliado em Vozes do mar ~ o movimen
to dos marinheiros e o golpe de 1964 (Cortez Editora,
280 págs., R$38), de Flávio Luis Rodrigues,eTrajetória
rebelde (CortezEditora, 208 págs., R$28), de Pedro
Viegas, cujos autores são marinheiros presentes nos
acontecimentos.

Em meio à enxurrada de dados, datas e teste
munhos, asérie Vozes do golpe confere um pouco de
humanidade àquele momento lembrado com tanto
pesar. Enquanto o carioca Carlos Heitor Cony e o mi
neiro Zuenir Ventura partem da situação real- onde
estavam?, oquefaziam?, como se sentiram? - para
descrever o turbilhão que foi a passagem dodia 31 de
março para 010 de abril, os gaúchos Moacyr ScHar
e Luis FernandoVeríssimo se valem dafi.cção para
transmitir o desconforto experimentado. Em Mãe judia,
1964, Scliar ?ntremeia o fim de umcaso de amor com
o relato· da· enlollquecida mãe de um ativista político,
"depoimento" transcrito de fitas gravadas pelo microfone
oculto em urna imagem de Nossa Senhora, diante da
qual a velha se confessava em voz alta. A obSessão de

. um homem emencontraro cativeiro em queJoi manti
do é transfonnada porVeríssimo em A mancha, na fria
descoberta da. sobrevivência do status quo,

Curiosamente,Cony eVentura,apesarde serem
jornalistas at~ant~sna época, estiveram àmE:l:rgem dos
fatos. Em Um v?luntárioda pátria, o mineiro conta que
passou os trêsdia~queantecederam o golpe fazendo
a viagem Hiq-E3r9sfliàapertado em um fusquinha junto
coma mulher, Mary, grávida, e a amiga Maria Luiza.
O triovi;ajar~p~n;la$$ury'ir um post?na "uni\(ersidade
do Darcy",emurn~rrferênciaaPªrcYHibe!ro,chefe
da Casa ÇivilçleJango,ambosà~yésperqfldadepo
sição. O jqrnali9ta.l?reel]cheas dúvidas e a l>ensação
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de vazio com dados que recolheu de 1964 para cá,
incluindo paSSagens hilariantes cOm.Ribeiro. JáGony~
emA revolução doscaranguejos, confessa que con
vale~éia i~e·.umaoperação de apendicite quando saiu
pelaprimêiravezde casa,nodia 31', le~ado pelo poeta
e amigo 'barlosDruTTorydde t~drade;Ju~tosassisti
ram'à tomada do Forte de €opacaba':la pelos rebeldes
:;,',' :~I::il:-- , ':':~';" ,'" 'I'fl' , ,,' ",', ' " ':," ~ " ' ,01, " • '

cq~tra João Goula~:' o qu~ Ihespar,eceu pouco mais
queurnapantolTli~~. De ,!olta à r,edaçãodoCorreio
da Manhã, os texfosde€0':lYflogose~ial1l tachados
de comunistas pelosfTIilitaresede alienadoS pela es
'que~dâ, óqueo .fez se~. pe~eguido ~or;~eguid()resde
a~bas as ideologias; ~',hard dayss mgh~, queacaba~a

dê'surgitnavoz dos Beatles, foi aúltimarnúsicaque
••()l!Yiu:aê~mi~ho .do hospifal,sentindo';qu~:osjove~s
.comeÇ8vaT&assurni~ uTa ,Olrtraespécie de poder.
Mas,psra,lia ffiaioriá: eni~o iníci~ de urna vEm:fadeira
noitéde!Lincíla'difíc:il,'!'i:! i"~ '. . 'i'!, ...•. "

" '!';:I' ",':" <",}?:" ."ilil "" '-''''" '~'1:':' :i:' ''',','-, :':':':' :"':, , ' " ' ,:!~:";":' ," ",

., .0SR~PEDROHENRYi:"'Sr. Preside~te; peço a
pala~ra pelaordern.· ~. . .1·

•· .. 1\10 SR.,PRESIDENTE(i'nocêncio Olivêira)-Tem
',: 'i ~, , ,', ',,,', . , " , ' ': ' , ,I x
V.Ex~.a pala~.ra..' "\;'.:.' ,i.
'i,OSR.PEDROIiENRXi (PP,;~M;t".f?ela ordefTI'
Sefll;~evisãodoorador'.) "';Sr~;Presidente,caros Parla
mentarês, trago uma informação a V.Exas. nãomuito

I i',·; ,~", "1: "':,. , "', , " ' ~ ,I: , ", '., "" !::Jii " '

agradável: .O •.2~Secretárioi;desta €ámarados Depu-
'1 ' , ," ..11 ' :', ,', I; li' , ,!!~ ,;:~ , ' :': :: " :,-:;

tados, Deputado Severino lCavalcanti;.recérn-chega-
dode umaviagem aô exterior,ondé'representou esta

, . 11:'11: ',', : 'I~''', " '" ":'W ," ,', ,'" , ' "" ., I~ ':.' "~,) ,',' __ ," 't

€asa, estáihter~adonaYJ:1do HospitalSanta Lúcia,
vítima dele~()'ilpulrnonar.:; . . I'
i .i:.:;De(>Dt~rtj,pa~a ~oJe,seu.quad~o'cUQico agra

vou-se: O •..~r~sldente da Casa, Deputado João. Paulo
<Sunhai. ~nir()u em1contato com a fa~rtia do Deputado
Severinoi'C;avalCãriti,!'qu~ autôrizousuatransferê~cia
pa~ bi;HospltaLSfrio Libanês, em São Paulo, o que
deve.a'i ocôrrêr.aillda,tlojê'à tarde~ ""'.'

;,,'!:J ,~"',' ""':" "'I ': 1!:ir!I"i"ii1i: ";"iIi',:· 1.,".',':'-., ,")! ': ,1- '::'.

.....I:i. ~.~~ço,El?s<c?leg~s~uefa~~ lJ~a <?or,~~~te~e
orElÇ8.o,· para,10 Dep~tadoSe.venno. Cél.v~:dcantl,1 a fim
deque' S;Exa.se~est~b~Ieçaib~~vef11êflte,para c()n~
tinua~ atuando na C1éfesa doslnter~sSes do País eda
aiividl3dep~da;nenta:r.' ••... " . .

", .', ' , ",I "; ... :., 11' I', '1,.IIi'~IiL , ,"li! li., ", '" ,,",' , ',,' .' ~ " .' ,: ! •

'..' 'DeseJatnosque b Deputado Severino Cavalcanti
se recupere 'o'l'mai~! r:apidamenteposSTvêi, embOra seu
quadro de"~adde,flO momento, seja eXtremamente gra-
i " t" ";":""""""'·~;";"·""";",.:II"·""I:';:·"'!: .. '·':W'li'" :)',1''', _ ".:,,~'" ""Jj-. :;' •

ye;S.~xl:l:apr~senta·hlpot~nsaoarterlal,bradlcardla e
está: usando:~a'rdapassop~ovisório. '. . ...:. ., .

~ .'yrn'!.dil:i9hóstiC() 'mais pr~iso arndanão fóifeito,
mas'esperamos que 'o 'Deputado Severino Cavalcanti
se recu~er~!Oquàritó'antes para que possa voltar ao
éo~vrviod~seUS'oolega~iParlamentares. :
.• ....• iiMuitoobrigado, '. "" ••

'idsR; RRE~IDENTE('nocêncioOliveirã) - Em
nome da'fv1esae~omeü próprio, apresento votos
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de rápida recuper,ação aO'ih.ístr,êDeputadoSeyer.i~o
Cavalcanti, nosso;companheiro'ôa Mesa.S.Exa!toi 12

Vice-Presidente dá Casa por, 2'~a~dàtos e hoje ÓCupa
o cargode 2.l1Secretário. k!;ii\, ;i

., '.' '" ..... "1,'
Pedi~osa Deustodo-pod~~osoque lhe restitua

a saúde, paraque volte ao nosso
l
convívio e continue

. , i '" ',' , ,"'" ',' , '''', .. .-' <' <:1~1 I<~ ',',: '. r"
o seu trabalho emdefesa dê Pernamt:>ucoe do País.

,. ' ",.,~ , " . '."', : "', :., ." " I~" ,: ~ ..

OSR. CARLOS SOUZA ~'Sr.4Presidente;peço
" " ". " ,,:::~ :';::,:' ,i: \ (;1

a palavra pelaor~ern··:;.:il! I~'l',.i

diSR. PRESIDENTE (I~ocê':lêio I~liy~i~) ~::rem
V.Exa.ápalavra. .' ....•. ",:: ..' .....;!,e, " ....

O SR. CARLOSSOUZA(Bloco/PI!:~It-~M.p;elà
ordem: Sem revisão do orador.)- Sr.Pr~sidente~quero

,!,~, ''" :'~i~"""., ,'; '__ , ",,:: "',,!,-, ,,;.' , "~': :'" ",)'~l 1,1 i

fazermais um apelo destatribuna aoMinist~o dos.ffrans-
portes; Dr.AlfredoNasci~é~to;!ex-Pr~~ito' de Mànaus,
que muitoho~ra a~ós; amazonenses'e~à~Eluaras.

Aproveitoa.oportu~idadEi para·faz~r,é·hegár:aos
.é.mpresários dosiste~a detransPortesi1toletivos de

'l," . , ,:" :: ,',' ': " " ,:'II"~i", ',' , '" Ti':: ,:,:H' , ""', !i~' ': ".1;, " 'i", ",', '

.~~~aus.ó de~~espeit~~.~u~.so!~e~ élas~e':~studa.~til·da
rrllnha cidade' do meu Estàdo:: . ·,U.

'iif",: : ", ':, ",',;',',,:'!I'" ": :.',", """", " ,. '.... ""!":' ;'.'L,';

':i L
' Tenho reivindicado sistematicamente; de forma

':': " ,', ':, f,:";',,::" ,': ::, '," " "",'11 " "i '"',>""'1" " ';,," ',':, "/'

incansá~el,.queit~~ja~C()Iocâdos. vários pos~9~1de
atendimento edistribuiçãode'carteirãs;es~uda~tis:OS
empresários de transportes coletivos traiam dê forma
:H--~ ",' ',: ....': "" ",:':'!<,'">"",,,"['.':' ":~::",;: ",IL,:, "'h,!"" ,':!:",:" ;, -":!
humilhante osel)tud~nt~s, éls mães e av6s,qua~doda
distribuição dàca~ei~i~stud~btiL •... ~.l' :; r",

Manaus; cidàdei~ornqUase1' milhão. e i'OOmil
habitantes, representa mais de.62%!de:todoso$ ha-

~!__ , ., ' "f,,,," -1:1'::' ,/, ,,' "~ ,.i' , I "" " :' ,.. ,j :" ,', , ' ~," ' ; " ',; I, ' ' "

bita~te~ do Estad()d()it-m~Zo~as e te,~: rl1ai~d.~ 250
'. mil estuda~tes. EI~s,defprmaPouco. inteligente,.. têm
a'penas.um. po~to i' de atêp'diMento e .' de' distribuição
dascarteira~iestuda~.tis.iiSS6 .. éi'uT ab~urdd:e.u~a
pouca vergonha..,» '" .••. "" ,

Por iss& faç()e5se apelo ao ~inistrodo§ Jnms-
por,tes, Alf~ed~; N~~~ciwe~to, par:aqu~possa faze~;clÍe"
galjaosempresanosi~0rTIeuprotestopo~ não terem o
mínimo de r~speft() peld~povoidaminha1licidadeJtam-
pouco pelos ~studantes.i:( 'i,' '.' 'I .

Obrigad(),SF~~eside~ie:..<;,'1: ".
O SR ~RESIDEN::rE:(I~ocên6io,Oliveira);;":Con

cedo a palavra á.oSr~Deputado Za Lima.':
O SR.ZE LlMAJPP.~.PA.Pronuncià'o' seguinte

discurso.)- Sr'f>residente, Srks.é SrJ:Deputados, o
Estado doPará aêabàdé,sofrêrum dur()golpeemsua

i", ',',:. ,:" L':< , ;',,,!r~: 'I:> ,:::1"', ";"",, :, ::;,

economia, e porJsso nece~ità C1aatellÇão do Gove~no

Federal, especi~lrnentepor in~errnédio dos Minist~rios
das Relações Exi~fiorese'da~gricultura., . ".

Em reuniãoreaniada nos tlias 10 e f11 do corrente
mês, aComisSáÓ'€ientrfich da 0rgani;z~çãoMundial
de Saúde Animal decidiu pedirexa~es sorol6gicos
antes de considerar'osul do meu Estadoco'mo zona

',. ", ':' 'IJI" c, ".';'"''

livre da febre aftosa::·,.

!I·! I I ~1 ,'i I I
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Conforme amplamente divulgado, o Pará sofrerá
um prejuízo de aproximadamente 300 milhões de re
ais, valor que poderá ser sensivelmente alterado para
mais pelo incremento das exportações da carne bovie
na brasileira a outros países, pois com a epidemia da
vaca louca elas têm crescido significativarneryte. nos
últimos meses.

Dos 183 milhões de cabeças que constituem o
rebanho bovino brasileiro, 15 milhões estão exatamente
no Pará e, em especial, no sul e sudeste do Estado.

O Pará, por sua vez, .cumpriu todas as etapasde
vacinação, e a região sul do .Estado já haviasido consi
derada ár.ea livre da febre aftosa. Não se ~ntende,em

conseqüência, a exigência da Organização Mu~dialde

Saúde Animal relativa ao exame sorológico do rebanho
paraense, fato que levará à suspensão da venda dos
nossos produtos ao exterior.

O mais interessante é que esse fato ocorre jus~

tamente no momento em que o Pará implementa seU
comércio exterior pOi meio de inúmeras medidas adO'
tadas pelo Governador Simão Jatene, obtendoexce
lentes resultados na·balança comercial, aUrnentando
mensalmente seu'percentual em todos os segmentos
produtivos do Estado.

Esta éa hora, portanto, de o Brasil lutar para que
a aludida Organização reconsidere.suaposição, pois,
ao mantêela,outras regiões brasileiras estarão sujeitas
ao mesmo golpe aplicado no Pará.

Entendo que o assunto, dada sua relevância para
o BrasH, deve receber das autoridades ministeriais a
importância que o caso requer,. através da ação do
Ministério da Agricultura, com a interferência do Mie
nistério das Relações Exterioresjunto às autoridades
que compõem a Comissão Científica da Orgapização
Mundial de Saúde Animal, no sentido de que a entidade
reconsidere a decisãode rxigir provas sorológicasdq
rebanho do sul paraense, o que retardaria em aproxi"
madamente um ano a sua liberação.

Por último, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que
este meu pronunciamento sejadivulgado pelos órgãos
de comunicação da Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MAX ROSENMANN (PMOB - PRo Pro

nuncia o seguinte discurs().) -.8r. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, dadosdivulga~Qsna última semana
revelaram mais uma informação preocupante para a
nossa economia.

Segundo informações.da$ERASA, o número de
falências e concordatascrepcEl~ no primeiro bimestre
deste ano, na comparaçãocol]':}igual·período do ano
passado.

Os juros elevados t"q~e iripem $ produção e.as
vendas - e a elevação dqsil1lPpstos.sãpapontados

como fatores que ajudam a explicar as dificuldades
financeiras de nossas empresas, em especial das de
pequeno e médio porte.

Nos 2 primeiros meses deste ano foram decre
tadas 536 falências - 12 a mais do que o total regis
tradono primeiro bimestre do ano passado~, numa
alta de 2,3%.

Só em fevereiro foram registradas 324 falências,
um aumento de 29% em relação ao registrado em fe
vereiro de 2003.

De janeiro a fevereiro foram requeridas 2.884
falências no País.

No bimestre, foram concedidas 60 concordatas,
um impressionante aumento de 81 ,8% na comparação
com o volume do mesmo período no ano passado.

Esses números servem de alerta e corroboram
a defesa que temos feito reiteradamente nesta Casa
por mudanças na condução da política econômica, sob
pena de aprofundarmos um quadro recessivo que tem
resultado em redução da atividade, com a conseqüente
perda de postos de trabalho e agravamento do quadro
social nos centros urbanos.

Cada uma dessas empresas que entrou em fa
lência ou concordata significa mais trabalhadores sem
emprego e famílias sem condições de garantir seu
sustento, o que hão pode ser aceitável sob nenhum
ponto de vista.

Se a política ortodoxa adotada no primeiro ano
do atual Governo foi inicialmente correta como remédio
para evitar o crescimento das pressões inflacionárias,
ela não pode continuar simplesmente como está, sob
pena dequeo remédio acabe matando o paciente.

As dificuldades enfrentadas pelas empresas bra
si.leirassãoprovocadas porUma combinação letal de
burocracia asfixiante, sistematributário injusto ejuros
escorchantes, que torna praticamenteirnpossível a so·
brevivênciaem um mercado competitivo e ao fTlesmo
tempo recessivo por conta qa perda de poder aquisi-
tivo da população. .• . . .

Esse quadro de fa!ênciarefleteas conseqüências
da queda 0.0 PIS em 2003, qlle desOlentiu as previsões
e reiteradét$ prome$sas de .cresqil]':}ento, frustrando
toda a Nação. . .. .•.

Estánahoradeacord~rmosparao fato de que
o País n.ãosairã dessaarméldilha,rnontadét por conta
do cres9ill1ento da dívida publica, fe não. houver um
amplo paptonacional ql,le yise fundamentalmente o
incremeptqsustentadoe expp.nencial das é)(portações
- única forrn~ de aumentar~osnopsas di~isase as·
segurarmpsum quadro~m~uya~7dLJçãodosj4ros e
a retoT~C!~ ~a ativida<l€lle~P9fTli~0.ão s~j2l. apenas
retóricavazia.

I -,....
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Nãopodemos conti~ua~ aceita~do passivamente
aparalisia doG0YelTlo,émespecial dà á~ea eco~Ôrnica,

. que"insiste em l1laisdo' rnesmo cOrno se as soluções
fossem ,cair .automaticamente' erri,fl,oSsas.·cabeças,
enquãnto,milllÕe$~de., brásiléirosh:lerarnbulam·.pelas

~" .' " , ii-""" '0 :ii!l, ", ."I~,., " ,''';'r : :''- ": .'1 ,i~l,- , ' i' :: , -~', I,

grandes cidades em busca de algunst!'Ocados que lhes
gàrárltarn pelo lTlenos a refeição daquele dia.

"·!Éprecis<>agfr.eagor8, para daras nossas em
p~esas aãc0rldiçõesde co,:"petiiividade que lhes per
níita~ ganmtlrosmaios pa'ra,queó Pafs ~ecupere sua
auto-éstimà!ép()S~oferecer:, novamente anóSsopovo
aesperartçadeUlTlfuturolTlelhorertlais'digno.

Sr. pre~ident~"ipeçoá'v.Exa.qbeautorize a di
vulgação'domeU'pronunciarrlEmto no programa A VOZ

~II . ~ i .. 'i,~i " " i", 'i'·".' ,'; ,10' l' , ,,1:, ilJ _

tld BrasiIJf{' -'ii ':::,," t "'li';
.,r: iMlJito06rigado.~'}i .; ........~, ,:;'
1h•..,.iA'SRA;,~LfJIERINDA1DE··CARVALÀO;(PM!DB
'~; RJ!' P~rlu~~i,ao segúir'ltediscurso.) t S~: PtesiaeFl
,te,' Sras'~eSrs.Deplrtados,naconturbaçãóqúé viv,e-

"'rryos hoje,'. p~'ucas são'nos'meios'C1e 'corryunicaçãb às
notfciasquenão dãbcónta de.escândalos;:acidentes.
:llI, '; . ,':,':.",:,,'::":' ,<, ",,:""1::,.,' ,1'(:', ," o,, :.', ',I, ,,,'

roubós,assaltos,l110rteseoutros.;' "
• 2' .Err'qu~ pese'kâtuaçãodàGovernaoorEl RóSinha
•'.Matheuá ed()Sec~tário deSegurança do Estado do Rio
,de Jal1ei~,t~tlO~Gâ,?ti~ho; ~~~ se~ê~ e~e~~n~
dá tódas"as,iformase metodospara combátel",a VIOlencl8
no EstactO,Jbri~J'lndóâssimredJzirdS nurTl'eroSdavio
lê~cia,;eisqué; derépente e'defórma inUsitada,'surge a
cada firry dá set-nanl:fO?s"rTleiôsde cblntJnic:ação, especial-
'mentehomeuEstadô,~man6va fórrna,lCleviolência, que

;:;Y. i:}:' :,fi:·;,.,'W"":".. "I"""."';':,:"",::'-"'·"",,:··~,~,'·,,.".'1' l~'<;' :"li":,, '~i , '1'1' .'~; ,
vem assllStanoo eapav()rarido'asfcimOlas canocas.'

'li 'iRé~~me,Sr.g~siêJénte, Sra~~eSrs~ !Deputados,
aoá caso~ d~de'h0minados pitbôys,j'ovens nasLia
rnaioria,d~. ~Iasserm~dia·alta'que. freqüe'~tamcasas
notuTa~e,!nb~J1alil'&no~e, provodimaijLaçae dão

; pal1~da!~~:!:que'ti9u~~q~ésejalepb~~~ivós fúteis.
;.:"i ,i Segundo Clonos Cle casas noturnas.CIo Estado, as

,i b~igasocorreminsiirTla~rugada;~spe9ialrnêntena hora
de pagar,al:canta'lPara fugira esSa obrigação; eles
ipartemp"arf:taii$ie~ag~ria,icôntra peSsoÊis'inocentes,
semd6~efppie(jaªe~i:i •..•i.. · ..•. . . ' ..,i.'; .'

:' 'Oo~co,!,oe~ernpI6oocor~dorl0 últirn0domil1go,
",aiB?~~da!ij~98;"iq~l:lI1~ouTsenho~ide ~1 anos e
seu fIIliode20, que çorltrolavarn o!som de uma"festa
em úmc:onCfornfnio;',abàixaram';ó som'l:para ,não inco-
rriOd~ijl~s'~iizi1H§s.~~~Oltados p<>~icâüs~ disso, os ba
d.e~~~I,r,?~,;qu~s~q~e~!e~!!1~~ldados,.()fenderam e
xmgaramadupla ROril,q~eabalxaralTlosorn.

:' .' !Diarltedoj:)riri6tpio de confusão, °donoda fas
taipédiuâosj()vénsquenão emm corl'.'idados que se
retira~en·ldraf~s~~;'o.qúêeles fiteram! Porém,mirlU-

. tos dep<>ls, ,volta.ralT\'ElOl' númerO·"de.·1's.bàderneirós,
armadós deilltaca,é,ca'cos de garraf8s' é agrediram

.l ,J '
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necessários para combater as. doenças importantes
em saúde pública contenha apenas 316 títulos.

Já é voz corrente por este País afora que com os
.preços superfaturados e falsificados medicamentos ge
ram um negócio bilionário. Outro diali, estarrecido, uma
reportagem de arrepiar os cabelos publicada na'revista
ISTOÉ, de circulação nacional. Afirmava-se que no Bra
sil remédió é um bom negócio. E mais: que os medica
mehtos são tratados como se fossem hambúrgueres e
as farmácias se proliferam como McDonald's.

Não eà toa que o mercado farmacêutico do Brasil
é o quarto do mundo, com um faturamento estimado, em
1998, de 12 bilhões de dólares, contra 6 bilhões de dó
lares em 1994. Contraditoriamente, nomesmo período,
o número de medicamentos vendidos caiu de 2 bilhões
para 1,6 bilhões de unidades; se as vendas caíram e
o faturamento aumentou, significa dizer que os preços
subiram muito. E o pior é que, segundo o próprio Con
selho Federal de Farmácias, cerca de 70 milhões de
brasileiros não têm acesso aos medicamentos.

Mas o que importa isso? Como se não bastasse
toda essa aberração denunciadapela Organização Mun
dial de Saúde, a população brasileira também deve ter
acordado no dia de hoje passando mal, com a pressão
arterial na lua, por conta de mais um reajuste autorizado
pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamen
tos - CMED, desta vez em tornode 5,7%, nos preços
de12 mil apresentações de medicamentos.

Vejam, Sr. Presidente e nobres Deputados: não
faz muito tempo, o Presidente do Conselho Regional de
Farmácia do Distrito Federal e coordenador do Instituto
Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos,
Sr. Antônio Barbosa, mostrou-se contrário ao aum,en
to dos preços dos remédios. Segundo ele, "não existe
nenhum argumento técnico para que esses aumentos
ocorram", já que nos últimos meses o dólar, que nor·
malmente influencia nos preços dos produtos devido
às importações de matérias-primas, reCuou. Além do
mais, explica Barbosa, também houve ampliação de
oferta de matéria-prima no mercado de produtores
como a China e a índia.

,E aí, Sr. Presidente e nobres Deputados? Res
ta-nos, portanto, esperar, €lipartir de agora, qual será
oírrlpacto ou o estrago na ,inflação do mês de abril,
qweserá atingida peloreaj(jste dos preços de medi
camentos.

Os consumidores deste País 'afora já temem pelo
seu minguado orçamento, Çltéporque na farmácia não
hácomo negociar. Em outrasJojas, o consumidor di
vi~yacompraem duasve~esoy mais, mas com,o
m13dicamento não dá paraf~zer iÂso.

".. ' Pelo sim, pelo não, o ciertq~,que desde o lança
m~ntodo real, em 1994, os: medicamentos (controla-

dos ou não) chegaram à estratosfera; já subiram em
média 171,75%, numa alta superior à da inflação no
mesmo período, calculada em 163,64%. E os reajustes
foram mais fortes em 1999. É bem verdade que, nos
últimos anos, os preços na média têm subido menos
que a inflação. Mas, em 2003, enquanto os remédios
tiveram alta de 11,50%, a inflação medida pelo IPC foi
de apenas 9,3%.

Já em meados de março, o Sindicato das Far
mácias do Rio de Janeirofaziacorocom a população
brasileira para criticar a decisão do Governode permitir
novo reajuste nos preços dos medicamentos, porque
temia, como continua temendo, uma queda ainda maior
nas suas vendas este ano, até porque os preços são
praticamente iguais em todo o território nacional, va
riando apenas a alíquota de ICMS que cada Estado
pratica. Mas falta ao Governo objetividade,conforme
deixou claro o Sr. Antônio Barbosa, porque não cria
campanhas para alertar o consumidor sobre a quanti
dade de produtos similares e genéricos vendidos nas
farmácias, o que a população desconhece.

O Presidente do Conselho Federal de Farmácia do
Distrito Federal.lembra que temos medicamentos com
mais de 50 similares no mercado, alguns chegando a
variar até 1.000% no preço. E isso acaba provocando
o aumento do número de internações nos hospitais, já
que 30% delas são lamentavelmente decorrentes de
pacientes que não conseguem concluir seu tratamento
por causa dos preços dos remédios.

Outro dia, o Presidente do Sindicato das far
mácias do Rio de Janeiro, Sr. Felipe Terezo, não só
abordou a questão da queda nas vendas dps medica
mentos como também relatou que os clientes; quan
do vão à farmácia, nunca compram a receita inteira.
Segundo ele, se há 5 remédios prescritos, oconsu
midor opta porlevélr2 ou 3, n9 máximo, por falta de
dinheiro, até porque a renda dos trabalhadores está
~m quedaháEianos, com uma perda registr;:tda, até
:2003, de 12,5%.

Como bem disse o Sr. Terezo, não háoutro jeito:
o povo está voltando a tomar chá, procurando rezadei
ra, indo àJgrejé3. ou tomando passe no centro espírita
quando fica dq~nte. Lamentavelmente,' ninguém tem
mais dinh~ir()para comprar o remédio, que atualmente
só serve, PÇlra puidar dacJoença da usura, e ambição
mercantil descontrolada dos laboratórios farmacêuti
cos destePaís.

Muitoqbrigado.
ASR".~gLLYiMORAgS(PIB ~ RS. Pronun

cia o seplli9te ~iscur~();) r Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputado!,,;pe9p,apalé3.vrapar/:l parÇlb~nizar 9~ atletas
do Centr()Cult~ral~5'<Lle Julh(),doMunicípio~eSanta
Cruz dq Sul, HipGrande do Sul.
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aval,pois estáclaro cjueélêíJodesuprir, um enseiode
rTluitos cidadãos que não dispõer:rlde cordiçõesfinan
cairas para a compra 'de um computador,' nem ínesmo
d"":"'i. .,',' "'f·" .'.L"d'::\' "''f;: /.:,. :'~',i;"'.',,,\·::':.'.}f' .,.):

e .orma· manCla a.J'. ..·"'/f "';'11:"":
r. "',,. ,'" ", -.: " ,: !.:', ;",,, .. q-... ': " , ',;., ,', :::. ,i,', ::' .. :~," , ':

0ra, Sr. P~esidente, se há ta~ta preocupaçãoerp
permitirflàspessoas oacesso ao 'maravilhoso mundo

., :; , i~."" , " :' .' .,,' :. " , ',,:' ' ':,;.0' '.' :'" 'til , ~'i:" . ~ '"
da informática, da Internet-que r0rTlpeutoda~âsbar-

reiras d~ic<>municáção'~; creio que'ibprôjeto d~ minhá
, ;' " ,i ,'o " "li':', 1:", ':, "'-~'~"" ,:., , !(;!", 'Wp" ", ' :.'-, ' ':. '. 'vi' :

autoria pode~irr a se~ a c0rltribuiçã6 par;a queotraba-
Ihador possa ~Cfquiri~o cornputad0r" rãbape~aslpara
si mesmo,dardo-lh91: cOrldi'çges'~~'! seapert,eiçoa~iao
Iidár cOl11um/equipa'ínento'oomurriem tódásas"em-

", ' .. "!i~, . ,-'i'\~:"' " ". " !~i~li "ill:' ,/ "',i:l- "'I'i,lil!" •• ~,,i'!r.! :""".! ~",' I, ' "

presas"mas:~tarTlberni!'aos'seus!faTlhares" sobr~tudo

os filho~te~l;idadeescola~:.. !'Ii; ..,' ..:)f,
Ch~gaa serco~traditorloo fato de mUitos Jovens

freqüentaremcurks~:de info'rmática,· mas~sornent~: ali
I,. I"'I-,~: ,\,'ili',":I'~', I: ik\ ,,::~i:,:",,: '<I,: "':':1",",.", ,>oi', ."'c; ',' ,f'" ~":~\ -1,1."

terem contato com o CorrlPutador; Emeasa, nã()existe
.essaposSibilidad~~PredSarn de favores de cOnhecidos,
de amigoS; para rêétigi~ úm':trabalhhescolar,'rkrafazer
'~cl' 'til.' ,':i, I, ','i!': :il!', . ,.'<LII,',,: "'~,:i:i' ,:C:.,,' ,i":'~,: "",,,,:..,,,,~:,,, ,. :i': ,.. '"i,'

pesquisai quando TUlto bern.pod~~am-e dev~narn-

.dis~~ d~fo~s'd?çElaIiZa~~~~~sa:tais ati~1ªa~~s.
,fP~i~.upa~a~,~!np,r~~e~a~~F~!S~ot~bà
Iha~ord~~~.exls~l~lse~p~e.!~be,~osda'I~~~lda,d~.de

.prOjetos quetra~itarnnestaCasa e preveelllouso
~e tai~ f:~u~sds;;~i~ãâ:!aSsi~,.e~te~de~os4iJ.~'.~os
so prOjeto, elaborado de acordo com essa premissa,

'i;~, . 'Iií"" , i"~"~'" ~ ''',: .':", , ",",::: '''!.''';':' .... ' <~'l' '_ ,",.''t~'': ,',::' '('Ií>,'l':j:':':"

~ode'~et~~~a~:u~a'C?~it,~'bu'ç~~,'rnpo~~~tep~~aa
In~~usa~ ~Igital;' ~té~~~úe ta~beT~estabele~eqUe a
utlhzaçao.do. Fundo so'podeise da~',a cadat~sanos,

permitindóqued~beneficiadotEmhaiopÓrt~nidadede
acompfi~hélros~vançOstecnoIÓgi&s;i:.i .. i':'

iDé$deique1meu.proJeto:foidivulgado;1! inclusive
• ,'" " :' ~'" ':'.' l'::!~, :'" !I;" , ,,",,, ,", .,' ";: :",' " ,!~,,, '. ' "", ~'I, '''', . -: '

na Imprensa nacional, tenho sido coorado sobre a'sua
tramitação,:t~rnan~ooiniereSse.despertado. 0'que é
mais·.~Ta. d~Mo~sir·~Çã~:I:d~q~e.()~. P~~'~ipaisimer:es
sados,osexcfuídoSdOrnU~~o d,g'tal:i~eelll nel,e uma
forma de inclusãoque!iinãbosendiviaa;:~airríesmo

'" ' : " , ,,'!i:! !, ~, ,"-::"!'.',',' . , ", :.' !:: tl!!; ""': " '.'.'::..'" :,' 'i li!, : .' I ,':"! ~' I " :!! ,I, "':,( lU' : ~ '" .:',

tempo ~~que'Pl"Else~aiu~ ry~do~.~e'~~lgaTs.e,,~~'p~s
sagem,' pertenceaoítitula~ e·a·malsnmguém.:!l:i

i" ",:, ' '11 '!' "j ," .i ' , ,. i!:: ':" " ',!il{ " ',' " .1;:.,111' ': ',:',,' ::' !i"'~ :' f:"~, ,':,; >:: ,.: i ' ':' :' ':~

Paraeoncluir,:Sr;~residente,lfJeç<>a'4Exa.que

autorize edi~Ó.lgaç,ão!l&e~eme~'pronUnciamento nos
órgãos de cohlU~icaçãodestâ Casa!! . . ' .....,

•Muito obrigado.. ' ." ...•..••••. .....',
OSR; CARLOS SANTANA (p;r ~, RJ:Sernre

visão.do. oradck), -:-". Sr.Presidente,hÓje, tivemosume
audiê~ciacOm <> Sr;t~i~ist~<> dosIranspor;t&sfque rios
receb~~ ~uitObeT'~~'~ êsta~osai~da ~iâ~tedaquele
velho Impasse: naofolresolv,ida a situação dos apo-
sentados .fe~~o~iári()á~ O's.9,%'lque O,Sup~e~o "~ibunal
Fede~al determinoupa~.afa~pa~ha sala~al de 2003
não forarn'aikaéresolvidos:Jaestamosém2004, e
·nada foi resol~ido~\' , , ,; ,

,",'''.,:,;, "
,.. 1.\ .;;.;':,/, ~. ';rl~' .'".: '

DIÁRIO DA CÂMARADO~'Ó~~tj~~~OS <.

A .equipebrasilei!'apar:ticipoudo Call1peona~o

Inter~ikcional'de Eisstoeksport, jogo t~adicionalme~-
.' te praticado na Europa,empaísescO'moAlernân~a

e'Áustria,e. que·âtualfTlente.também é':(prB'ticado',~o
Br~snl 'especifical11ente no MunicípiO de Santa Cruz
do Sul, ~o EstadOi'do RiÔGra~de do Sul. Ocampao
.n,ato acon,te~eue~Graz;~afust~ia. ~ pal'a alegtia de
. todos a eqUlpesanta-cruzensecopqUlstou o 17!llugat
dentre'26.países êompetidores.,ii .

':i:iNo anoemque'se comernora 180anos da irrli-
gração ale~ã,e$seg~,upode'~deSêel1de~tês do QOsso
Municípiooe Santa CruzdoSul Tostrouurnarnistura
de for,ça esel1sibilidade. el1t~e pa~icipál1tesdeaproXi-
madame~te39 países.. ~f" ,i:. .," "
1". Estâ~arlamen,tarJezpar1édadelegaçãoSan
ià-eruzense,é0rrlPostâ também pelo Sr. Prefeito 'de
&mtaCr-uz do Sul;Sérgio1Iva~;Moraes;itaSecretária
Municip~:i1 de Turismo, Maria Hanserl;' o Presidente da
Ôkioberfest2ÕO~,'Romeu;iSchn~id~r; e ol'vice; Sr. Ido

'Hl: ' ,: ; " " '.",! ": " ",I' " ' ,.." , ': : ,'!" ,I : ' , I In: " ' .. ~

Dupontl~Parasatisfação de'· todos os. gaúchos e"bra-
sileir~s,'~,oGoverno;Mu~icipal de Santa Cruz do Sul
vai' inve5ti~ nai\"p'romoçãodoeisstocksport: na' região
~', ':' ,::!;'!,i',' "';,-P':Hf' . ',:, ','~l: ":~iI':", '~,.'" :,' "" .' "'ti,:" "~'," ,'.' ..

e.co~!ip~~~'a:feéllização deull'la co~~etiçã()i~te~~a-
clo~ali~du~.p~~Ja 0ktobe~est 2004,queacontecei:no
mêsdeoutubro .. '1) " . .... . . ..•..•.••

W' ... ~r:tantorSr •. Presidente e nob~escolegas Par
larnentar~s;;icomb nãopoderiase~diferente, é com
áh~gria e~OIg~lhdque p~estoe~a h0"!1e~age!!,a todos

· aqueles que tão bem. representarafll o Mu~icípio de
SântaCruz do Sule;'~ Bnlsil.1:i'l . .:. .'

..... Erâ'm estasrniMhas!;palavras. !J.'

MuiiõobrigaCtéib. 'i;i,I::
<;Ii, ' " • , , '~' ," ' " ".' '" I ,. ,(V,i[

:,0 SR;CARLOS NADERr(pFL~RJ.Pro~unciao

segui~te,disc~~~.):-~FPr;esi~e~te,'a incluSão digital
.' tornou-se·umobjetl~()do nosso País. E, .. larner'ltavel-
· mente~o~tefrtart'lostnnínCficei de exclusão:que nos
obriga·a"agirln6 1i;entido·de··proporcionar, a cada dia,

\], "o ','" -::.',!""" . ", ,', .-"t',' . . il." ~!, ;".-'''. :'
a lim~ior, 'Mrne~óde.p~ssoas que tenham acesso
ao que'ante~êra·lúxo,e.hoje não é nada 'mais do que

:' ' .: ,,'I::: ,,' " ! '~" .!!W " '" " '" ,', ,"~' " :'. ' " ". ' ' ;~ ". '
urna. ferrarneDta~e tl'8balho •necessáriapara todos.

,:.'.' :Exi~ie~ipelo País cOrnitêsde~tinádos'a promover
a· inclusão digital. Existem programas também.nesse
seijtid()·Mé:lso~a~~~ç()s!Pode~·serli~aiotes;S~.Pre
side~te;.t-p~e~e.~t~i Q~stàCa~lurnP~jeto destinado
a.auto.~lza~[q~e,o ~~~balhado~possau~a~.pa~e do seu
Fundoj'deGarantla do Tempo.de Serviço para a com
pr~údêiiu~.c0htputadorlcteio queé:!iÜma das formas
de permitirmaisinclusão digital. ".. '

. "',;,1',:11 .,''-'.,ii 1:11. ,:," "" "i' ." . '"::,, _ J': i,,,:,, • ", •

_.' ··~~é:p?~que;i'i.~~" p~Oj~to'estao;: p~!eXlstas condl
çoesqu~Nao gélrartlrao titulari da conta. uma reserva

,para usa~~rncaSoHe:'ne~~ssidade; cOmo ademisSão
imotivélda OÜélcolTlP~ dacasa própriad~rTlaioria dos

· que'th/eralll' conhecimento desse. p'rojetoderâm-Ihe
"J • ,,' .~. ' . " ' 'i, ; '.", "," ", ,', ,

[IIU 1 1...1'1 I 'i ,[
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Então, fizemos um pedido ao Ministro dos Trans
portes para que entre em contato com o Ministro do
Planejamento, a fim de resolverem o mais rápido pos
sível essa questão. Os 100 mil ferroviários em âmbito
nacional não agüentam essa situação.

Na condição de petista e tendo responsabilidade
para com o Governo, não posso deixar que isso acon
teça. Sãol00mil ferroviários, repito. Significa dizer que
há 1 milhão de pessoas - considerando os familiares
desses ferroviários'- dizendo "não" ao nosso Governo
por causa dessa situação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SILAS CÂMARA (PTB - AM. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar que no
Auditório Nereu Ramos, nesta Casa, está ocorrendo
seminário patrocinado e organizado pela Comissão de
Desenvolvimento Urbano, para tratar do desafio da ges
tão das regiões metropolitanas em países federados.
Trata-se de parceria entre o lVIinistériodas Cidades, a
Subsecretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
daRepública e a Câmara dos Deputados, porintermé
dio da Comissão de Desenvolvimento Urbano.

Assuntos importantes estão sendo ali debatidos,
com a presença de técnicos de alto nível do Brasil. e
do mundo todo. Países importantes estão represen
tados no debate.

Registro a nossa gratidão à Câmara dos Depu
tados por ter sido uma das fortes incentivadoraspara
a realização desse seminário.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sabe V. Exa. que
façqparte de um partido queformaimenteintegra a base
de sustentação do Governo.Nessa linha, farei duas ob
selNações: uma sobre um projeto que vou apresentar
e outra sobre a busca de certa orientação.

Há pouco ouvi um disçursosobre o chí;1mago
caso Santoro, sobre a fita que surgiu. Busco isenção
para argumentar, já que faço parte de um partido da
base de sustentação.

Vejam bem. Começaram dizendo, em. primei
ro lugar, que o Subprocuraqor Santoro teria ligação
com o ex-Ministro JoséSerra eque isso j~stific~riaa
tal gravação. Nem discuto s~ ele tem ou não ligflçãO
com o José Serra. Vamos admitir que ele tenhfluma
vinclllação com o José Serra. Qual éo raciocínio?
Por· ele ser ligado ao José Serra, tOr-rlouessa$titude
a mando do José Serra?por que esse raciocínio não
é válido para o Waldomiro, q~e. rtl~is dO que ser liga
do, era funcionário do Minis~roJoséDirceu? No. en~
tanto, dizem que não tem napa a ver UrrJRcoípacom
a outra. Precisamos encontrar uma lil1ha de raciocínio
comWm,até para que eu pos$a efetivamente de.fender

o Governo, já que meu partido faz parte de sua base
de sustentação.

Toda a argumentação do Governo foi na linha de
que não precisávamos criar uma Comissão Parlamentar
de Inquérito, porque a investigação já estava a cargo
exatamente da Polícia Federal e do Ministério Público.
Ora, se o Ministério Público começa a ser posto sob
suspeição pela suposição de que alguém cometeu al
gum exagero, cai por terra a defesa do Governo e passa
a ser necessária mais do que nunca a CPI.

Faço, inicialmente, essas breves considerações
sobre o caso para buscar subsídios que possam apon
tar em que rumo devo posicionar-me.

Como conseqüência das dificuldades que°Go
vernoenfrenta, visto que a todo instante que abro o
jornal vejo o desejo de se criar uma agenda positiva,
uma discussão propositiva, hoje estou dando entrada
- peço a V.Exa. que registre -a um requerimento de
urgência urgentíssima, baseado no que estabelece o
Regimento, reapresentando um projeto de correção
da tabela do trnposto de Renda.

Somos forçados a reconhecer que a política eco
nõmica implantada tem achatado a renda· da classe
média. Os dados mostram que houve uma perda de
cerca de 14% da renda da classe média, do trabalha
dor. Precisamos estimular a classe média a aumentar
seus gastos para elevar a demanda interna, portanto,
iniciar o. desenvolvimento e a geração de emprego,
dando conta do verdadeiro espetáculo docrescimen
to. Infelizmente, esse crescimento tem sido como o do
rabo do cavalo: para baixo.

Então, vamos dar essa contribuição. E temos certe
zade que o Governo e o Partido dos Trabalhadores nos
apoiarão nessa medj(ja, até porque - para minha grata
sUrpresa -, para que ?manhãnão digam que isso poderia
ser algo em dissonânciacom que pensa o Governo, o
nosso projeto está apensado aproposição de qutoria de
um dos mais eminentesmembros do Governq.Federal,
o Ministro do Trabalho, Sr. Ricardo Berzoini.. Portanto,
tenho absoluta convicção de que vou podercqntar com
o apoio do Ministro Ricardo Berzoini ao projeto. Vamos
tratar de ajudar a classe média, que está enfrentando
dificuld~des,aumentarademanda.

Sr. Presidente,.peço - e farei o mesmo apelo ao
Deputado JoãoPaulo .... que não entremos num círculo
vicioso, integrant~daMesa que sou, dedesfQoralizar
mos qinstituto da urgência urgentíssima. Qonforme
determina o Regimentp; preenGhidos os pres$upostos
ga urgência urgentíssima, vamos colocar o projeto em
yotaçfíQ.E falI? com él autoridade de q~emnopassado
r~q?nte,jumtamenteG?rnV:Ex~.,.ent&o Líde~do PFL,
h0n'le,"llsE;1mpre preocppadp COmqstflmasr~ferentes
âç;la$se média brasili;}ira,aoassa!a,ria,do. ~r~sileiro,
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e~frentouuma oposição no Gover~o passado para
'apoiarmos a'correção da tabela eto Imposto de Renda.
Graças'~ Ilossaluta;.conseguimos a alíquota de,17,5%
rnJm projeto deautori~'de urri:i1ustre Parlsmentar, ex
Senador,ehoje Govemadól7doEspí~toSanto, Sr. Paulo
Hartung~ tambémda~ base':doGovérno. ."

~i. '"t, "", ,~'" " 'i,~"'_,',:'!:":,,, ''!J.',.''''~'-:,.: '"J:t~,,"':':,},, .. ';

'.;i '~o~al1to,.aô d?~F e~ti'ad~ .ae~se, p~ojeto; ap~o
yelto para~edlrr. apolo;.ao,~a~ldo.dos Trabalhado~es,
éosde~is parfidoscfa base:desustentação, porque
temoscerteza&e quéa clasSe médià clama'poruma

:"'~ ",.' '~' : . 'l!' ,,'.' '.' • ",;./ ,:i':~'.' ' , ..

melhona na sua situaçao."<!' '
',., .". m '. . ..' . .' .',

Muito grato; presidente. ',' '.
'; .0SR. PRESII)ENTE:'(lnocêncioOliveira)-De pú
b1ico,que~ dàr;, meuapoioaÔ no~re DepUtado Geddel
"iei.ra U!Tl8,sobrétudo,porquelnós:! corno S.Exa. disse,

,ífefenderoos'e~p?sição:ernpassad6'recente. Não é
deagoni;lnob~~.Deputado; ;que V,Exa;. defende essa
posiçã6; quetárn~ém.·eranôssa:c~·aquienfrentarnos
todas as dificul~ades~para defendê~I~. Entãó;·bssa luta
ta~bé~.é tiossa~f-PÓio .f~tegt;éilrn~rrteo'seu projeto.

{> .()JSFt.~EDI?ELV,IEIRA';lIM,A-{\gradeço a
V.Exa;;:Sr. Presidimte.ij, •. ·j !> li:' ,

, , '," _'o ": ' ,'·c .. , ,'" ,'" ,l "'.- "'c', ,~:", ':- : " : k... r,

o.SR ~RES,IDENTE(Inocêncio 0Iiveira)- Con-
çedoapalay"raaoSFDepirtado Rei~ado 'Setão. '
L.:~SR;REIN~L[)O I3ET~O(BI~!P'L- RJ: Pro-

nuncia oseguintediscursoJ ~tSr.Preslê:Jente,.Sras.· e
81'S. Deputad6s;euea'gra~dern8iôria da;,população
brasiléira aé()~damos hoje:com J"màgrande dorde cs-

beça"~';jpârna~de~~gul~ç?~~~:i~er.Ca~ode ~e~ica-
mentos)subordmadaao Mlntsteno da Saude, autonzou
f, "',,'1.- ':, . (. , .',. :11,,, '.'~ "', ", ," " " ',I. "'i,', ,-"": :';'1 ';1" ,,", . ,

u"?:~~ajuste~édio~e 5,~%,pode~do chegar,a.6;2%,
a pa~ir!d~hoJ13,.!paf(l!~in1ares·de.medicamentos...

,;:tEStámos:vivenciando ull1ahistÓria bem diferente
"'I':' ',' "" ,,;::11'1" ,.' "~o roi: 'iiI:". 'I!h",", :' ,"~: ':,: "'1,1::;1 ',,",-; i,,' " ; ".':" ' :. t

da quef~I;i~prometlda'pel()Govern<)Lula,dura~teias

campanhasde200?;Naquele ~ô~ento, diversas pro
~e~s foraWf~itas.~~tr!~ elas~i~disso me lell1bro,
muitob~m'-lrailg~raçao'd~:1 O.mdhoesde empregos,
bo~id~,~a!;~e~dop()~oe. rpéí~()~ia' na qualidade de
vida priricipalme~tepara os'pobres e idosos; parcela
do poVo brasileiro .que·mais sofre e. sente as incons-

",' • "ti~ :",!: .,i!" : :,: :,' il::",,: '. ,.: ,"',:-:'::! "i ,', pl:",. :,:

tanclas.e tncertezascf0~' gover~~ntes.

ÉW~e; SriP~iesidEi9te,~é~,~;i~ossa gente gastar
urríaboápárcela dôseu suad&e'minguado salário em

I'!~I' '.,':', ,.", lif' ;':'";.,,,:'\',:."J, "',,".~"'·'~,::"",:.• 'I-!!.II!",,~' " •

,remédios,' que as vezes sao a Untca esperança de vldà.
C8mose~ão ~âsiasse, â~pessoas se aglomeram em
longas filas nos hospitais e postos de saÚde (que de

·:f" .', ,',.'.-' ;;;' ... ""',' ':,-', ,,'

saúde TesTo nãotêm muitacoisa).
:" ,Lêmbto-~'e beTida {Jue.,em setembro de 2003,

0tv1inis~toda!~~úde;ll Humbert0rCosta,.no·momento
eMl queidis:~~~ax~ du~!~tea 58B

.Asselllbléiá-Ge
ralridasNaç()~s!pnidas;1:eJ1'lNov~Yotk,.gara~tiu que
usária"toc:los os· (Jilétoê:JosilparaC611seguir uma que-

da dos preços e torna.1i os ~edicamentosessenciais
mais acessíveis". .~:i r:t\ .'~~ ).'!

o Go~ernodevepropOrcionàr;.Sr•• Presidente; o
acessoglobátaos.trátá~e~tôs.eabs remediosJSerá
que estamos vj\Je~dongpàssado,qu~n'êlo asepide
mias rnatavam:!milha~es,~epessoas porJalta ~ernedi
camentosoumesmôd~cura? Cr,eioque atualmente
o··Bi'asil Já está num pàtamàr'maiselevado:Am~ici-

, ,', ::', ,::' , I"'" ",~ -, :::',. ':, ',; : ,d, ,,~),,: , ,,' ,:"'~! ,,: '. .' ,,[ 1 ,-I::' ,,:'.'

na evoluiu,· novas Vacinas: foram.descobertas;'fnovos
;c, .., ,,' :':~: ~~', -i~\" '-:::'~ !'!l"-:~'-':" ":, :i:. '-:?,i!~, ~:,:':'

eqUlpamentossurglrarn>+:,1 • i.; .': ..i}i":
Agoravern o ~ov~rnb.e"dizque está sendo feito

um reajuste. Conversá fiada!, Reajuste coisa nenhullla!
Éfsim, descaradamemte;'umáumento.Comôo

f
Minis~

térioda Saúdepode;êoricx)~da~C0r!lisso?rl!i;'.... ;;"i\
, o Brasil é, atualni~nte1aaladô dos Estados'Úni-

>', "~o ' , , :'::-:Pi ,h1'·'.',' f,,, '".," '" ,': .' ' I.:

dos, um dos. ú~icos. paíse~, dornundo q~~ .não exer-
'êemcontrolesobre'e~e'setor~ital par~a Saúdedà
população. .' .. ' i, .ii':; :i' r'~',(i,> <..... .....
;f . A própr,iá. Co~issã(),~a~la"Je~t~~ide I~quérito

,,:+CPtdos Medicamentos destaeasa-"éjemonstrou a
:: :-:- ' ..' !, , '0-', +"" ,:.. "":'~' ",:",." ," ,:,::' ":' ::',~i'. " ,; ~! 1

existência de umá :vel'"dadeira''farra de. preçosi,1com
~umentos abusivos, mÜit()acini~ dâ"inflaçãó; pro"dcan-

",''''', ,": _, ,., " ,,~il(l' ,I" ."" :!' ", ,:' :::!II:I' " . " .,:''';". • • '~i' "lill; . c,
< do,graves preJulzosparaa populaçao,.pnnclpalmente

~ .~"'>:' ',",. , 'i, 'f""'!',:· :.-, ", "", ~ .r"r-~I,:i''' ," ';Im'!' ,'-'r

de.baixae media renê:Ja!Superfatural1lento~a ilTlporta-
ção de insumos e'mâ~érias-prlí1las,~b()tage~ico~tra
a.produção e vendaidê'i'genéHêos.estão'entrJi:outras
irregularidadesdemonstl'adaá'~aquelâqorrli~O;i
';' Convidadopela'€~1p~ra &epo~iell1n0ineda.~e
de':8çãoNacionál do.~:M~diCo$ -FEN~M! Hede~Mu.:ari
Solba afirmouq~e"hám~di~Te~to~!;~~'et~em,m:~~is
~e200~ dereaJust~r~;ac~esce~~9u,i!q~~e~t~clafEla
incapacidade' do Governo:~emcontrolaritaIS 1abusos~

" .iil.I,\,,,:~~Jt-1 <:~,,~'I!i" , :',m':, "i,· li '.Jtl ,.... , • "I'.':;'" "

E· perguntou: "Sera Inf~pacldade';<:IeJlscahzaçao' ou
conluio com ,os granaesi grupos êtonÔmicos' que: re-
presentama indú$triáfarmkbêutica.?ti :"i!, .~'. ;:"

, ", ." ..,., li!;. ". .,,,,,,,

Converso muito c0tJl'opo",odai~lnha região e
ouçosempre reclam~ções;;Vejo ~o rostbc:lelas:tristeza
e indignação.Évisívelode~â~imo""i '. ••...• )

Existem doenç~S'cort1ohip~~ensão arterit=ll,dia-
betes, asma:brônquica,e~il~psia;!idisfunções;horrno
nais, que junto com p~()ble~as agudos,itals com? infec

, ções respiratórias,gâst~ites,conju~tiXI~e~,·ot~e~,etc.,
obrigamo uso de medicarTlentosqüe1~êmapeculiari
dade de não poderser,suôstItUídosl'lbt~mpo.

A chegada dosi'rnedica~entos'gené~icosàs
prateleiras das farmáaaspode,jrnpo~um:freiona
dramática· escaladakfos'preços.dosprodLrtos'fa~ma
cêuticos.É quase certoqu'ea concorr,êDcia'entreós
laboratórios provocará lJmaqueda noscustos:o que
beneficiaráapópula'çãoeoshospitais. Por isso, é
neceSsário que as pessoas, sell)p~eque possfvel,
útilizem tais remédios. :,

'li !' I 1111' , I
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Dados alarmantes da Organização Mundial da
Saúde indicam que apenas um terço da população
mundial tem acesso a· medicamentos. Contudo, nos
países desenvolvidos esse índice não chega a preo
cupar o governo. Nos Estados Unidos, os genéricos
correspondem a 75% das receitas médicas e 55%
na Europa. No Brasil, o acesso dos pobres a medica
mentos está cada vez mais restrito. Nestes últimos 5
anos, o preço médio dos remédios aumentouem,até
7 Vezes, segundo o Instituto· Brasileiro de Defesa do
Consumidor - IDEC.

Fiquei contente com a posição do Sr. Edson de
Oliveira Andrade, do Conselho Federal de Medicina, e,
portanto, do conjuntodos médicos no Brasil, que men
ciOflOU a preocupação com oscustos e·os preços dos

medicamentos. Precisamos de pessoas assim.
Desde que o Governo Collor extinguiu o con

trole de preços para os medicamentos, o fatura
mento da indústria farmacêutica no Brasil passou
de US$3,7 bilhões para US$t2 bilhões, de acordo
com levantamento da FENAM.

Agora vem a Federação Brasileira da Indústria
Farmacêutica -FEBRAFARMA e diz que considera in
suficiente o reajuste de preços autorizado pela Câmara
de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED.
Isso é uma vergonha!

As entidades médicas constataram que a indús
tria farmacêutica no Brasil é Um setor que cresce mais
do que a indústria automobilística..E do outro lado da
corda, o povo está cada v~z mais ilhado, sem saída.

Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nós, ,Parlamentares, representantes de mais de 170
milhões de brasileiros, precisamos cobrar do Gover
no Federal uma políticanacionale.pragmática para o
setor de medicamentos, elll que se privilegie os me
dicamentos genéricos. Além disso, que se estabeleça
umcontrole sobre os grandes laboratórios, os preços
praticados e a qualidade dosprodutos comercializados
no. Brasil. Enfim, é uma vergonha esse aumento, pois
a r~ndada população é insuficiente para acompanhar
os altos preços dos remédios, principalmente a dos
apo!>entados e a dos paciel)t~sque necessitam de
medicamentos controlados para sobreviverem.

Já está mais do qu~rJahoradeo povo brasileiro po
der ter verdatleiramenteacessoaos medicamentos.

Outro assunto, Sr.Presidente.Ao mesmo tempo
ernque, saúdo antecipada:m~ntea;passagemdo 31 de
marÇO, Dia da Saúde e Nutrição" ~irijo-me a este Ple
nário para tecer brevesc9m~/1táriQssobre a situação
da saúde em nosso País.,

Oipapel da adequ~~~ ~l.Itr'?&?para a saúdehu
mé:!~a éfato de longa da.ta conhecido pela ciência, e

cada.vez mais. nossa sociedade ganha consciência a
esse respeito.

Infelizmente, o Brasil é um país de gritantes con
trastes, de modo que temos de lidar tanto com proble
mas relacionados à nutrição insuficiente, como tam
bém com aqueles que dizem respeito ao excesso de
alimentação.

Como exemplos da.primeira situação, citamos
a anemia: por deficiência de ferro, que atinge mais de
40% das crianças menores de 5 anos do País, e a des
nutrição, que ainda é importante nas áreas de menor
desenvolvimento econômico.

Por outro lado, a obesidade é um problema que
vem se agravando de maneira crescente, atingindo
inclusive asnossas crianças, que estão se colocando
em risco de sofrer as sérias conseqüências de doen
ças cardiovasculares.

É difícil conceber que as pessoas que tenham
acesso a um mínimo de educação e de exposição à
mídia não tenham algum conhecimento a respeito dos
males causados pela alimentação inadequada, que se
relaciona com a obesidade, a hipertensão, o diabetes
e até com o câncer.

Entretanto, mesmo as pessoas que detêmalgum
conhecimento persistemem praticar comportamentos
que não são saudáveis ... relacionados à alimentação e
à atividade física -, muitas vezes induzidas pelo estilo
de vida moderno.

Épreciso, pois, qu~informações adequadas e os
meios para vencer barreiras sejallloferecidos para a
população, a fim de que seja motivada a efetivamen
te alterar padrÕes dê comportamento que lhe permita
desfrutar de urna vida mais saudável.

Essa ação trará grandes benefícios para a pre
venção de doenças que causam Pf9fundo impacto nos
recursos dosistemá,desaúde do País e que também
são fonte de grande isofrimento humano.

Nunca é demaiS lembrarque as doenças cardio
vasculares e o cânc~r, que têm rela.ção com a alimen
tação, .a falta de. atividade tísica! e com o tabagismo,
sãO asmaiores causas de morte do Brasil.

Tenho certeza,! Sréls. e!Srs. Deputados, de que
a economía a ser oblidacom 'fi pr~venção dessas do
ençasatenuará osgastos que atualmente realizamos
paratratátlas, utiliz~ndOOS limitados recursos do Sis
tema Único de Saúde .... SUS.

Como menciop!ei no início, pé;\sso a considerar a
situação do sistema ,de $aúde,doBrasil, e o faço com
certq orgulho pelas ivitórias qfJej~ foram conquista
das" particularm!enleapósp.,Copstituição de 1988,
por d19rnais contieci,qas 19qu~,co!"lta~'fIm com o apoio
decisivo desta Casá, H
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, O SUSéu~patrilllônio do povo brasileiro,que está, o Projeto deLerCo~Plernenta~ nl!-1,de2003,
em plenacol)strÍlção equ~ precisa:deadequado fi~an- de autoria do i1ust~e. Depüiado[Roberta~ Go~eia,do
cia:mento para que atendadignamente aos cidadãos. " PT de são Paulo,que~egulall1éntao§3udo'ar:t.:198

-w; Nãoé~c:Jmissrvêl que umpafs,ondeaconce~- da Constituição Federal, estát.ramitando:~a'Gomis-
traÇão derendàeaêargatribi.rtáriaseja~ tão elevá~ são deSeguridade SócialeFalllnla ese co~stitui'erTI
das quanto 8'~ossa, não'seja capaz deoferece~ uma oportunidade de.aperfeiçoarmos o SUS;. •...•....". ,,' ,.:: <..'

retribuição adequada['na forma de padrões ~rnimos e Alélll do financiamefltôâdequad(),muitohá,qué
u~~ersaisde ateflçãóàsa~de..'..< ' ti' ser fe~o pa~a rnelllora~~os o ~odo coTO~s~ecl:l.rsos

,'~j: Como já dissemos, reconhecernos o sucessoda sãôgastos"o que depende demelhor:capacitação dos
, saÚde públicae~ algulllas át~as, éo~oo Progra~a gestores, elll todososnrveis dà'Federação>desi~pli-
da ~IDS, asca~pa~has de~aci~~çã'<)' os t~~splan,- ficação da regulament&ção'do setor,sOb~ecarregàda
tesae órgãos-'soToso segurydo pais flo~ul)do em porcoll1pl~xas~orMas it:lfr~legais,e p~rycipàlhlE:lflte
nú~eroiéJe transplahtes-,o Prograrna~eSaudeda pelo desen~olvimento daibapacidade dos, usuánose
Famniaí a •.~éduçãoda mortalidade,'lflfantil e[~>utras. conselheiros~linid(paisde saúdefiscalizareITl'~,fun-
€dntudo, isSo não ésufibi~'nte, pE:lrtic~larlTle~te para cionameflto do sistema. .... "'. " i ii,'qr:'i
asca'!ladasrnaispob~esda: população,;rque;têmde "'. Era; o que tillha' paracolllentar.Sr. f>re~idênte,
Iida~ êõmfilas"~'intermin~veispara,consegukatenção, na esperançade q'ue em futura'~ datas comemorativas

.~;' .;. ,n' -','; 'n ,,~', ,Tfi!'-,Iil,"'~' 'i<!'~f, ';1",:' -.,'H,'," "r·, I;'! ' " :;',":' ""1 ,':".;',' ,:."':',,!,~l:I; '·"r,'. :' 'i',"': :' :;,.,,":" JiH" ',,::",~I!

CO,,!,.se~iÇ<>s dE3e~ergê~cias<:Bóti~s. co~afalta de da saude tenhamos'.maIs motIVos para nos orgulhar-
moo'cal1lelltose~omo~tend'mentoquepor vezes mos do sus.;:"I 'iti",[if:J:1c ,'! •..•.........

earecea'6respeitoaô' pà:bienteJ, 1;:.1 ,,', '.' " ,. Muito obrigado.::Sr.Presidente.1> 'f ..•....•.•..

,..~I. I~pêS;~d?s!;Duitasv,idâs_qúe f()~~ eestão,:sen-i. . O SR. ANTÔNIOCARLOS BIFFI ~iSr. P~esiden-
doif)81vas"fllUltas;:()ut~s'!estãoseperdendo,trans- . te,peçoa palav,~apelaor:aern'.... ..... ':: :1~::

fo~..n.an.'.'.&.. o-s~ ..apenas"e.n.'.estatrsticas'!I·i.:a.s':qUai5 .sã.o { " OSR;PRESIDEN:rE(I~oCêncio OlilJeira) -Tem
aceitas'icomofcltosconsumados,visto:',que os recur- V.Exa.apalavra., ·•· ..• ····.····l, .. iJ : ",i ,i; •
sossã&limitad()se",qJenãohave~amuitoo que se • O SR.ANTÔNIO'CARl.bSBIFFI (~lT~MS:Peta
pUdesse~er.: ·.Iii:. ':j !f.,j~·: ··ordem.Semre,visãodoorado":)'-Sr~Presidênte~nobres

0Ildee~á;sras;eSrs. Deputados;' a prioridade Deputados"comunico ao Plenárioque~a próXim~l'seXta-
de um país que destina ernbseuorçamento muito mais feira o Presidente!Lula inaugur8rã,emIMato Grokodo

":(),I " ',' ... -"';,;! '; '.. ".' ''''-''''il\'h:.: ... " .,',,,~'~".-"W:·'.;;!';'- '" .:, ',_.: I:, li" li':':', '::i :,,:," '.,:!II,I':" !""! " r:
recursos. para' pagar:iJu~osi;que.para mvestn:na saude Sul,a UsinaTerrl1eletricadeTrêsLagóas~E;depois;'na
enai6ducélção,de seuPoyo? ' " .t~l . ;.: cidade delSOflitO; .S;E)(a.d~êtã a~iQa~1 co~~"êl)io para

jE:i~egá~lel ..que· exist~ 'o.a~gu~e~~o de que a·si· restauraçãodo tr~hof~rroviário;BaÜni~Corurl1bá.':·
tuaÇaoeconomlcaé proveniente !de;i:desacertos de Essa· iniciativa é:rnUit~importanté pârá:h nosso
várias geraÇõe~r .....•',•...,.,..'. "ii:':ill:.1', I :j Estado, porque ~ebuperaôt~hsportErdecârgae via-

.•·:cer1a~el)te,est~#~ pagando~ojeo pr;eçode biliza a implantaçãodo',t~erJl'c:JoPaQtanal;url1aexplo-
deCisõesi!do:'passado;~asnão podemô's nos valerpalCl ração tudstica. . I .':i:k. ..''k';,: "l' '.' ,
semp~eae~eargUníento!ie nos·fUrt,a~rI1os' de tEmtar Esperamos que a .obfa,nu ll1á parceriádo' Go-
melhdra~asituação'paraessa e paraaslfuturas gera- vemo· Federal com, a Go"eçnoE~Hidual';fique'pronta
Ções;sob o ~isco dea\;jfavar,n10s o,quad'roatual. até outubro. ,; '..

Os~ec~~s de~ti~aêlos'àsaúde~e~ crescendo Muito obrigado..;!;> . ". ..... i
a cadaa~();co~tafldo,'mais umavez, cOma iTPortan- ; oSR. PRESIDENTE"[(IQ0cêncio Oliveira) -:- Conce-
te participaçãol'd~,'Co~grêssoINaêional; aexemplo da do a pala"ra ao nobreDe'pdtadO Herm~s Parcianello.
conquista'~ep~esentadarpela;Eme~da:€onstitucional . O SR. HERMES, PARCIANELt:O(PMDB"':'PR.
n2 29,de2'OOÓl .' /[::" ..' "'.. . ' Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.p'residente,Sras.

Contudo;sãofi:eqQentes asimfestidas contra os e Srs. Deputados, hoje, 31 de março de 2004, a EUCA-
recursos!para asaúde,corno a tentativa de incluirjgas- TUR - E'rpresa União Cascavel, com:sedeem Cas-
tos cOlllali~entaçãoe saneamento. São .~ecesSárias cavei, .no'Paraná,Colllpleta40' anos:d~ existência.. É
ríledi.das qUeJorl)eçarn·os.recursos erTl Cluantidade uma data importante paratod<>"snÓs/brasileiros,.pois
adequadae·comiurnamaio~~estabilidade. nãO há vivalma~éste:Párs.qué:~ãoCo:nheçaounão

•... '~ais: u~iiVezl~a,éâinaradê>s Deputados.pode- tenha ouvido falar na.·EUCATUR.'·.
rã contrib~irJl"de,:r~anêira f1contundente, por. meio de Logo mais, àrioite, erri:;'Cascavel, haverá umgran-
leico01pl~n1~ntah:qué ~egulame~taaConst~uição no dioso evêntoalusi,voab 4~à~i~ê~~~:\da êrÍlpr,esa,
tocanf~àapUcação de'recurSôs.paraofinanciamento OC

ça
_aoSniãuOmecommqUpeeAnsdel.roádjaeP.r1,e5s0epPta?g~lanJusm,'n.aa:rlirandnad'oPUtobduacaa-

das âÇões' e dos serviçbsde 'saúde.' . ~
i ":', , , I i ,,' , !':: " '~' '" "' ,
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história da empresa. Gostaria muito de estar presen
te, mas os compromissos regimentais desta Ca$~ I11I?
impedem. Mas se por um lado não posso test~munhar

o grande evento que se vislumbra. posso.• Sr.Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, desta tribun<;i.,fp,zer
uma justíssima homenagem a essa mirífica!:;lnlpr~~ri

de transporte de passageiros, seguramente ul11q.d9s
maiores do Brasil.

Ao final desse intróito, registrarei,. para cp l1he
cimento dos nobres pares e pamos Anaif;doPoder
Legislativo Federal, todo o histórico da empre.sa.Ant~s
porém, quero, emcaráter absolutamente despretenf)io
so, enumerar as qualidades do fundadorda EUC~T!.Jf~'

Sr. Assis Gurgacz. Empresário arrojado,. COrnBEJtent~·~
rigorosamente organizado. A seu lado uITIétl1létfavilhos<a
esposa, D. Nair Ventorin Gurgacz, e seqs valentrse
dinâmicos filhos, Acir, Algacir, Assis MélrcoseJaque
line, com suas esposas, esposo efilho.s.

Essa bela união, sustentada em r'clÍzes·forte
mente cristã, é seguramente o maior segredo desse
incontestável sucesso empresariaL É verdadequ13 Seu
Assis, como todos o denominam, desde un)simples
funcionário a um Senador da República ou Governa
dor de Estado, cercou-se de uma competeotíssirna
equipe, como o "Pelego", o João.Gurgacz,Çl D.Maric
sa, o Dr. Ramiro - aliás, extraotdinár!ocausrdic()-~,o

Sebastião, o Milton Barbosa e muitos outros, além, é
claro,de seu brilhante corpo defunciooário.s;desde a
parte administrativa, os motonstas, cobradores €!rne
câhicos, até o comandante Zezinho, pílotod,eavião e
figura emblemáticaque tem sob seu comélqdo.ayiqa
do Assis, da família, do sócio, Armando Prélt~,edoê
demais· diretores, já que há muitos anos(}?9m Zezi
nho cruza o céu,transportando-os.pelos4carlt8s dp
Brasil. É com essa plêiade de valorososasse~sorese
conselheiros que hoje os Gurgaczcelebram 0540ê)005
de absoluto sucesso e sobretudo de saúde financefra
da honrada EUCATUR.

Logo mais, à noite, como disse no início, o próprio
Assis Gurgacz vai ser o mestre-de-ceril11ônia ao falar,
certamente sob forte e compreensível emoção, orgulho
redobrado e. silêncio de platéia, desses auspiciqsos4Q
anos de sua empresa, que não foram, é ?laro,nave
ga90s apenas emmares bucólicos. Grandeparte des
sa trajetória foisob mar revolto e para venct}-Io, ~Iém
da audácia, ousadia, bravura e destemor do "qapitão
AssisT, não faltou a ajuda de vários companheiros;,os
quais, numafantástica demonstração de reconheci
mento e lealdade, Gurgacz cita-os no livro El.,Icatur 40
anos, razão pelaqual feztambémquestãodélpresen
ça~elesno evento, como°ex-Deputado ítalo Qontie
oe~-Prefeitode Cascavel Jacy Miguel SCliloagEttta,(je
qlU~mAssis foi vice no período 1977/1982.

A publicação Eucatur40 anos, cuja narrativa não
se limita ao apanágio da empresa, incursionando pela
fascinante história do desbravamento do oeste do Pa
raná, de Mato Grosso e sobretudo de Rondônia, des
pertoua atenção demuitagente. Tanto é que, antes
mesmo de s.er apresentada, começou um bombardeio
<:fe pedidos à empresa.

A política social da empresa é marca registra
da em Cascavel, em Vilhena, em Porto Velho, assim
c:omoem vários centros brasileiros, onde ela atua. Fiel
a eS$atradição, em vista desses incessantes pedidos,
por inspiração do patriarca Assis Gurgacz, decidiu-se
fazer a doação de exemplares apenas aos funcionários
e colaboradores mais próximos e alienar as demais por
um valor simbólico de 10 reais, cuja renda, em sua to
talidade, será revertida a entidades assistenciais.

Quero, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, consignar nos Anais da Câmara dos Deputados
eSSa singela e justa homenagem aos 40 anos de vida
da EUCATUR, ressaltando que o espírito desbravador
desse homem que podemos comparar a bandeirantes,
como Fernão. Dias, fez nascer, do ponto de vista socio
econômico, os Estados de Rondônia, Acre e Roraima,
além de impulsionar pesadamente °.Estado de Mato
Grosso, ao colocar seus ônibus em marcha de 3 a 4
mil quilômetros em estradas sem asfalto, impraticáveis
e potencialmente danosas, transportando centenas de
milhares debrasileiros quedo Sul partiam, ao final da
década 60 e toda a de 70 e até hoje, para a nova fron
teira que surgia no Norte do Brasil. Parabéns· Assis!
Você é orgulho deste País.Vid~ longa à EUCATUR.

História.
A EUCATUR foi fundada em 1964por Assis Gur

gacze sua esposa NairVentorin Gurgacz.lnidalmente,
Assis Gurgacz dedicava-se ao ramo de comércio am
bullilnte, qu~ndoresolveuinvestir no ramo de transporte
rodoviário de passageiros, e fundou sua firma individual
"Assis Gurgaez".Dia 31 de março, Assis Gurgacz ad
qujriu um ônibus e a linha de Cascavel.a Santa Tef~za

que passava por Industri<:il Madeireira e Central San
ta Cruz da Empresa de TransportesColetivosEneide
Ltda., pertencente ao Sr. Sel;>astião Pagostini.A compra
se deu poruma negociação de 10 alqueires de terra
e 6 cabeça~(jegado. A linha praticÇimente,não.tinha
yalor,o quevÇiliaerac~ônibus.Sessenta.dias depois, o
ônibus jánão Sl)portav~qdem<:indadepassageiros e
foi aí que Assí~ Gurgaq se deslocou pqra a cidade de
Erechim, np Rio Grande do Sul, com um Jeepe deu-o
de entradanéilpompradeurn F 600 da Empr~saUnião
Erechim"a~yalm~9teccjnhecida con10 UNESUL, para
f41zera' linr'~8ªsçay~liG~av\rá.f0in~~s1mo~~r)tpque
surgiu a idéia dO!~()01ei~~'Pmp~es~;.lJ,~iã08q~cavel,
que <:fempnstrqva ()it'\telre~e d~ seysfpnd~~()~es em

"/4"""'1. "fi f H*, 4 i*"~
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unir a região oeste dó Paraná, prestando sel'\liço pio
~éi~ ~otra~spo~ede passà.geirOs.{-IP~~ir de ertão.
começou a aume~ta~opessoal;.:e D!Nalrrfor~ecla as
refllções para;~eusJfuncionários;Todosl1comiam na

· rnesma~esà'~lCtoiníêiodeÚ~~àmíli~\!i' .
t'~!No~~ses!~?aslfo~W·fibé~as,"-a. r~gião oeste
paranae~se, p~lnçlpal~e~tehgaQdo asc,lcktdes de Ca-
ta~d~fiS,; Bo~~~ist~ dâ~pélrecida, yapitãóLeô~idas
Marques a Cas?a\feLEssa epocafol degraDdecr~s
cimento. e pr~gre~o'na,regiãoe.aemp~e'sa'tàrnoém
expandiu-se~e tjuscol.lapoio dos amigosproprietários
da'EmpresaSulameri&na;'na pessoa dos S..s.Emesto
Schi:i~dier;"Ernést'o Ben'OriiSai'ldri ê Otaviano da Ros,

,.' .•,',,1'," .,,-'i-,_ '. ·";-"'~"':~'.d-".,'}" r '.,t!I,' 'i'~'i ,_;!~ ,:',i~' -.,,": ,tF~l:.:;, "f"::-, '",-':"'.

que gentilmenté,cónfiaramna vendade.:verculos.üsa-
,dós'sefu ..ê~t~4~',·p~~~'·~r.'t~i~ ..•~.·tu~§mÔco~~ça
i,~. s~fo~alece~,e, a.~~p~esa;COjeçaa abr'~ !r:p~telras
e pe~~~!r,~~í ~ B~a~II.!.H1'i! .L'!'.! . ..•....•. ,'ii/ ",

0tano. de!.19~O•.fol.mar?~do.pelacompra do
prilTl~if~anibu~n6yo'daJ:1krripresa,o~(nTlero 40,
uTI~:sofi~ticadoMerb~de'~-~eriz1113;tc~rrôceria
IhCâss~l:ê~m321ugares,gabinad~. un:l'veíc:~lo su
pêrluxuos6.'~sse~v,iÇ'~srla .. ~~gião jár;alcançavam
Sa~t~I~r~z~.,.,Sãó'Francisc:o, •••.GUavirá,.~I';'ora'da.

~~.~.ria~g~~.~~~.s~~,~fi~~b~e~~~Á,~0~~~g1l~~~:~
Barràs,'ÇapitãoLêô'nida~ Marqu~setc:J.l, .'

t Mas o,ano de .1'972 é; 'fsêhldúvida'~ úm~marco
I".'.,"!.".,." r',· '('"' "'-'-. 11,:.,',,:>'1;,'1 ':" ,.. 1.:, 'Iil:,,:.'<nc-.: "·,1 ,:\':,":"'!Ii\l'!"";- ~;:- ,;~",i _~:"_ : <

pa~àerepr~,~fl,Pgi~: u~~Yl.ez'lac~,~dita~do:~o pro
.gressoidemma.reglao brasileira pouco explorada, no

J' "" .i ", ;U"'li'~~~' "11"',. ".;,:~""".':",:,:."" .:',.1Jl"iiil""-" ''''','. ':~::",i,,, ',.' .. ~'--:~\'

dia 21 de agosto InlClou~sea'pnmelra vlagem;para o
entãôTerritórióF~eral.d~Fldnd'Ô~ia:.sJ'ndo à:fEmpre-

~\_' .' ",< .<'" '.:!f!'" ": ..."!t" ","':)'li":"",,,:'" ',;.:.r:"., - ,:""',", L: ,~:,: - ',,'''" H, • .'., "~rl :.' ; - ~I''''" :" "'~ ,·,H

Sé:l U~iã~,!~~~~,,"~I:~:i ~~i~ a!~e~l ~rna il~Dh~\:r:egular
de,t~al'lsP9~e~d,~la~?<:t~pa~g~lros;;hgando Osul
aonorte,do.. e~ís:' 0s.sgricultores brasileiro~!estavam

send~lat~ídôs["a~ '~féi~éigú~ir~~~ pçórrtessas; de
· facHida~~ naaquislção,de,terrase. prosperidade;,Se
essemovimeríto se .concretiz~sse seriaurrla grande

I· d ;!'I;."""li"'B"· ,,' "1". ''',;: ,:I.,. ,.. ...... ,.' ;.
per: a,para,o ,raSI .;<.<,I . . ./1'

· "{ •...•Entãó; ;t.sSís,foiconhecerFà. região' de Rondônia
• , ' '. -,,"::!i ' ." ': ,", ' -'II:!:-:- ',~ ,,: '," ":,, -,',:- ' "&' '" " ." in!: ,,',o ~Ii" , ' ":' ,,' .~ l' , '

Juntocorn~uéi ~~posa.~'partl~Clah,corneçarama sur-
'gir~facili~ad~s ~a··~()~pl'â~êterras.AssirTl.i!começou
a~e~,feitaa divuIgaçã()e;~essê:llJlomento. vivia-se o
entu~iasrno' pà~acolonizáção~d,iTerrit6rio; Com inú
rn'~r()s be'nefíci~se' incMtivos of~reCidosp~loGovemo
federalãs p~ssoas"qu~.desejaSsernreceberterràs.
Justifica-se,' dessa,.f~rrTla;'a'migração:de centenas
de fa.f11mas'gaúchas,'cât~rir'lElhses.'eparanaiimses,
utilizand()o~se~iç?f)dél:~~p,t~sa9omtransporte de
m6veis'rnat~~i~ísde:co~strução;animais (j0mésticos
~tu~o~~iSq~~~~~iélbâs~t~arct~)i~ício!d~ uma novél
Vida. q<>pforrneas cop(jiçõ~s climáti~s, ~~ndoque de
dezemb~o ~','abril:épOcas:de c~u~âs, as Yiager'ls du-

, .. ':' -', .i .,: ".". -:. '. '. "', I

ravammaisde urna semana, em condiçõesnOrrriais
\' _-''')';i':~,,· "':"~':'" ,'.!. ,,' . _:'~'-,:~;~.

erá emtorno de 3a4;d'àSr,'ri~l;it'. . .;:*11'
Quando'a E\j0~1URcheg6u lá~oTerritóno:~ivia

ernfunçãodo M~nicfpio'de.Porto·Velho,:e"hoje olEs
tatlo possui m~is de 50M.unicípios'Co~cis se~~,iços
de'tr~nsporte~da El!J~~1UR; os.Mu~iêrpios!criàdos
posterior~er'lte:ti\ferarn~a;colabor:açao :da.erpp~êsa,
pois transpo~ouos pri~eiros fTlOradores,os60lonos,
os pion~irosJNa"épocâi~úrri' dos'melhofes.sistemasde

, .. ;. . ". '. ,i"( '. ' ,;:...~. ". . _. •.

"comu~icaçãóerntodo;,()"ferritório era~a estrutura de
rádioamado~que a el1lpresa'pos~uía:0essaforl!la, os
sel'\liços eram; usados pór: muitas pessoas.êom cer
teza,tudoisS6 ajudou'no'cresCimento ena for~ação

. _', ", _. >,' - - : .; t'" ~", 'ilW' - , " ':~'" "'I , _ , ' "~"" ' _',' _! -I,

~esses Municípios, já;queose'iYiçodetr:a~spo~eé
éssencia!':lsso é gr;atifi~a~te,poisté algoquei~i~guém
poderá "tirar'da históriadaEU0~1UR.,:ir'~ '..~~:
:.". Noa~o de-19731;a,de~omihélçã()socialda em

....p~esa foialteratta .. 'de'i'Ernpresê:Ür'liãoGascavel de
·Tra~sport~s.Lida.~ar~\~lJét]UR~E~p~é~a)!U~i~O
Cascavel deTraDsport~seTurlsrr'0 Ltda;~~ havendo .In

:êlusive.urTlaumêntdJ~s~iagehs'~speciais; as1"lagens
;í:tetúrisTo,oS'~f~éta·n1~ríiôs.:'Jr .1' ;...•.•.... ' . : ·~i:.i:: .'
"". . O símbolotlaE\j~ATUR"'éescolhidoeITl197f1.A

.. finião dos Povos. Ulliã?l~áscâ~el;a uniã() das cobra~.
',?s duas cobras demãosldadasbrepres~~tarn élfo~: da
União Cascavel'na'regiãooesté páranaerise,ngando
com o entãoterritórlódeRondônia; €d~dim()vil'l)ehto
.defpassageiros;'nóvos'veíc~los:são adquirido~ ecom
eles maisempregok'&,'r:l'ai~res.. responsabilidades.
".~ • > 'Em·março ,de;19~~.,A EUC~11!R~fiCializou s~a
filiai de transpor;tes:~tu~I~rJ10rlaenta()"llade Rondo-
•nia,.hoje'Ji::P~Í'atlá;'complétando' 5aDô~pres~~tê; no
território:co~'irWêio 'da~~lâg~hs~êntrodoEstâdo de .
·.~.ondôniah.a'.B~::364,~Mi,~~:I~!'he~~~e,~~?o Velho." No
dla!15 de abnl,é ~efendopelo;p~esldenteda EMBRA
TUR - Empresá Í3rasiíêi~de~TuHsmo :bd~rtificádode

, , ": o:' :; 'il!", .:':, .. ' ,.- ',: 1::;' (Jr" ". ::I!~i'l - , ": ,,' :.: :',,' ~~! "i:... , " .:"
registro da EUCATURC()rno'tra~sPOr1adora'tUrística.

No anode1980.COnlti~uaái~col"poraçãbde em
presas e foram adquiridosváriós'Ônil>us1iVoI"oB58B,

'. li'" , /' -, "" ,d.:",", .;";:,, -,';"il:t :,·,w ,':.'" ':11 :,: ;,0, -' ,," .:' :I~j,,' ,,,.,Iif.

carrocena Incassel Jumbo que faziam fretamentos, tu-
.: .,'" - " •. , " .) ,::II'~'",';'. ":',,,,~,':,n~:',,' ',":',,'iI:';:"·...',:+'~,;~',,"i'!:-;!,! :',(': ',:'

r..I.srno. eV.lagens espeCiaispara Rondomaji:sendo que
• ""1:":,,,';: _ ,,:.,"1'::.;:', ".:'!I'",,,''' ali: i:"" 11.:', ;",1:11-',:';,:

iarriatéCuiatiá/MT. Chegalldol~ê~arn trocaaos por
ônibus Mercedes~Benz :.mai~altos e"aprop~ia~()#.para
as precárias condições(faBR;.s64, naépoCasêryl as
falto.No mês de rnarçofoirealizadooprimeiro'curso

. ' - ' - '., - , ".-. ' ',"'_" -,'-' '. '~:!i .' ' : :, <.'''" ,', -:' " " ",,'1" -,i: 'I c':' ,I ,,-: "i '

de Direção Deferisivapara'lios motoristas;~lno!SENAI
. '."'ijl"I!i"'" '" ."".,,-

de ~asc:vel, com~is.d~l,~9pa~icipa~tês<~,?~~i9de
entao. nao.parou mais o trabalho.de capaclfaçaodos
motoristas n.à.,pro.. J:5ria em'preSa:: ...... .... '

;(:'" > II~' ,: ,,,', " ,',' "':, :

'.Grandes r~odificaç()e~"ocorre~!~a .pinfura dos
Ônibus em 1984. Nomêide'março bhégarain Ônibus

';;. • • < ••: " •• "':" ',: ,! , "~.I' i :r~:' "~:~ , ',. .' '. ,: . ; .-" .:j li,: ' ,:" I

Volvo, NlelsonlDlplomata; padro~lzados pelanova pin-
tura)Em junho também chegáta"m n~os'Ônibus!' MBB

1':1: I IUfl' , I
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0-364 e Volvo Monobloco 858B, carroceria Marcopolol
Paradiso, os primeiros da EUCATU R. Foram os primei
ros ônibus Volvo, equipados com terceiro eixo e mais
altos com novo visual a rodarem na região amazônica.
No dia 12 de setembro, ocorre a inauguração do as
falto da BR-364, Rodovia Marechal.·Rondon, ligando
Cuiabá,em Mato Grosso, a PortoVelho,em Rondônia.
O sofrimento dos atoleiros, a poeira e o areião ficaram
fazendo parte do passado. O setor de encomendas
acompanhava o crescimento da empresa e se forta
lecia com o passar do tempo.

O ano de 1985 é marcado pelainauguração do
Centro Administrativo da EUCATUR, em Cascavel,
acontecido em janeiro. A velha e acanhada garagem
que servira de moradia da família Gurgacz e berço da
EUCATUR, desde o selj início já não mais suportava
nem condizia com a realidade da empresa em seus 21
anos. Agora, novas, amplas e confortáveis instalações
acolhiam os funcionários para marcar novas páginas
na história dessa empresa.

Em janeiro de 1986 ocorre o aumento da fro
ta com a chegada de novos ônibus Volvo B58E com
carrocerias Marcopolo, Paradiso e Viaggio. Em abril
a EUCATURvoltou a operar em caráter extra-oficial
uma das maiores linhas de ônibus do Brasil e das
Américas: Colatina, no Espírito Santo, a Porto Velho,
em Rondônia, com 3.600 quílômetros de extensão e
aproximadamente 52 horasdeviagem. Em julho, com
o desenvolvimento, o progresso, o crescimento e a
necessidade de agilidade nosserviços internos, a em
presa também entra na eradainformática, adquirindo
cOrnputadores e montando o CentrO de Processamento
de Dados em Cascavel. No dia 3 de dezembro, acon
teceu a inauguração do prolongamento da linhaCuri
tiba a Porto Velho, passando a ser Curitiba, Cascavel
aPorto Velho, com 3.640 qui'ômetros, a maior linha
de.ônibus regular do Brasil.

Em fevereiro de ·1988, os novos ônibus vieram
com algumas modificações na pintura. Foram retiradas
as cores cinza e preta da saia.. No mês de agosto é
inaugurada a linha Campo Grande, em Mato Grosso
doSul, a Florianópolis, em $antapatarina, com 1.544
quHômetro~ e duração de 24~oras de viagem. Inicia-se
também a empresa EUCATLJR T~i. Aéreo, especiali
zada no transporte aéreo, cortando com aeronaves
próprias para viagens pelo Brasil, fazendo vôos prin
cipalmente nos Estadosd~Paran~ e de Rondônia.

Em janeiro de 1989qOljyeainauguração da li
nha Boa Vista a Ciudad8~lfyar,naVenezuela,com

984 quilômetros de extens~(l~19horasdeviagem. É
Qa,no que a empresa C0tl1rl1'\0ra~el:lJubileu dePra
tFl:!São 25 anos de dedica~ãqaq~ransportecoletivo
deipassageiros. São 25 anos pe transporte feito com

carinho. Nesse ano deu início ao transporte urbano
na Capital do Amazonas, Manaus. O atendimento
ao usuário começa com cerca de 18 veículos e um
ano depois já opera com 100. Em agosto, a EUCA
TURadquiriu linhas da Empresa Auto São Cristóvão
S.A., vindo, com isso, atender as metrópoles de São
Paulo e Porto Alegre.

Em fevereiro de 1991 é inaugurada a nova ga
ragem na Capital do Amazonas. Em 9 de julho foram
inauguradas mais duas grandes linhas da empresa,
Erechim, no Rio Grande do Sul, a Ji-Paraná, em Ron
dônia,e São Miguel D'Oeste, em Santa Catarina, a
Cuiabá, em Mato Grosso. No mês de agosto chega
o primeiro ônibus articulado adquirido pela empresa,
um Volvo B58E, carroceria MarcopololTorino, para0
transporte urbano de Manaus. Em outubro teve início
a linha de Criciúma, em Santa Catarina, a Porto Velho
e Porto Alegre a Porto Velho.

Em 1992; a EUCATUR tem muito a comemorar:
são 20 anos que o primeiro ônibus partiu para o terri
tório quase que desconhecido de Rondônia. No prin
cípio as viagens eram a cada 60 dias, depois 30 dias,
15 dias, até se tornarem diárias. O mês de dezembro
inicia com o pé direito: é acrescentada mais uma li
nha às diversas já possuídas. pela empresa. A linha
de Porto Alegre a Rio Branco, com 4.200 quilômetros
e 72 horas de viagem.

Comemoração, muita festa em 1994. No dia 31
de março, a EUCATUR completa 30 anos de prestação
de bons serviços. É o Jubileu de Pérola.

Mais umaCapital é atendida pelo serviço da EU
CATUR com linhas urbanas. É a cidade de Boa Vista,
em Roraima, abrangendo 50% das linhas daquela ci
dade em 1995. Nesse mesmo ano, chegam os ônibus
Volvo B10M, com carroceria Marcopolo Paradiso, com
a denominação Amazon Bus, que trazem as últimas
tendências mundiais em seu projeto e ainda equipados
com ar~condicionadoe calefação automáticos e gela
deira. Amazon é um termo usado para definira região
amazônica, conhecida mundialmente pela sua grandeza
e inúmeras belezas naturais. Busé a substituição da
palavraônibus. Logo em seguida surge o Amazon Bus
Special eO Amazon Bus 2000, inovação a toda prova.
Os ônibus Amazon Buei inovaram o atendimento aos
clientes, dando o conforto e segurança encontrados
antessoménte em ônibus leito.

Marcada pelasconstantes inovações na frota, a
EUCATUR somaàséri.e Amazon Bus mais um mode
lo exclusivo ,em 1998.0 Amazon Bus articulado com
ar-condiCiOna.do, conhecido como "Verdão" pela po
pulação, op~rardoem Manaus; Com a apl'o"ação do
ônipus urbano artioljlado, ero te$teemJVlqr)ªlrIsdesde
1991 ~ a EUGATlJR realiza mais umtestesplicitado
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, peloG~ernoMunicipal, se~dooarticulado COm ar
,condicionatio: Chegam os veículos Volvo B12B,' com
;'ca~ocertk Paradiso Low Dr~er, da Márc~polo. 0s ôni
bU~'recébem'no\lo visual," tendo,sua pintura alterada,

: ' ':' , "~-j,~ ;o' ' ". *l ! !' ,'''': \-. , - i!! ':, ;

rtlaS sempre'mantendo sUasicores. ",A:'
I, .," , .: ,,:;: ':'. 'I!t' 1- ';r.- , ~!" _.~ _'i , _. ",

<' ';,,0 confortochega em 2 anda~esern1999. 0 ~ma-
" ': ' ., "." ,~~i~' '!'" '" ," '/ ,,'" ""1:,." ·i' - ::'

, zon Bus Imigranteéa r~olução[r10transpo~e.Com

t",e,c~,'o,lo",g"ia1,d,e1,po",',n,.,',",la POd""e I!,ra,',', , ~,s,po."1~,ali,i.4,op,',ass,", "a"".g"eiro,sna parte superiofre12na infe'fior.' visão é privilegia-
~a âos p~s~ag'~i~bs e~,qu?lqu~r~~ s""is.?~, p<)~~ue as

'Janelassao rnaloreseos "Idros saofuf!le. 0 Imigrante
foi batizad(),enl,hOmenagef!l::àquelasp~ssoa~ 'que'há
niaisde 25 anosimpulsionam" o atual Estado de Ron-
"',,,' "" ..' ': '-',,'" "."~: ".,. ",,-,:; i,:::

dônia, 'nossos imigrantes.tf'" I'!
11: "" ' , ";""oj' " ,t':" ,-<1,;',- ,I,' .!",'" "" '_

No setorde' enCorn~~das,os set;'liçostambém
sãomodemizados,,~nô1ano de 2000 éão adquiridos

:l "" ',i:::" , "- 1- "", " ,,:!I' .Ili·,' ,,:' ,. " ': " '~

. rnais'carrtinhõespan:i oserviçode,col~tae entr,ega e
ãgilidade~ ~ot~~spo~e ~~lWe~ado~as.Chega para
cornple~e~ta~:a',!~ota;:pe.onl~usosye,c~los 81OR Vol
vo oornCarr()d~ria!Marcopólo '1550LD,os primeiros'da

. SérieBtO &mmotódraseiro. .
',,' "',' • "~do ,'It" ',':'" '~"", ';,', , "." "" ':",:,'

': .....•Em2002·ocorreu a ampliação da frotá~·dos ôhi-
bus rodóviário~daEUCAlURCorn a compra tio chás
si ~BB.~~4Óo,carrOceri~~arc:opo'0.N~"'seto~ urbano
hody~ a renovação def~ot~.com.acornpra.dó chassi

! tv1~B'0Fi1?~1!~.'c;0~ aâp~eyaçãod()s:se~.iços urba
nos de :~ariaus,oferecid?Sip~l()s.ônibusHarticulados
comar~ndicionado!iocorrêu a'ampliaçáo"da frota dos
, """', ":', "11.",,:. ,',',i;':,,, ,,<i!-!,' , ~,:"~V" "'>~:!';"', :'" ".' ',' •

ônibus' urbanosi:'articuladoscom.iacompra dochaSSI
• ,.. :", ::' ,", ,I, ",q '_Ji'., :" ',..', " ." ' ',' 'i'I;;,'I "i, "'~" .' "1<:1;, ~I '

Volvo parciatuaçaon() slstemliJd,e ,tréi~sporte depas-
, . sag~iroslcorn:corredoresexclu~ivosl,d'e grande capa

cidade;' inaJgUr,aClo':nd' dia ,14.del~ezernbro; gerando
conforto ~agili~adejàosclie~tes~e'qúéilidadede vida
àpo.pulação,deiManaus.:', ." ". ..... . ' '

"I ~II'!I," " '.'
'" .Em2003,erltrliem funcionarn~ntoa nova jga-

rageJ11'éteji-~lirâná} e~~Rondônia"co~ est~.utura de
Primeiro Mundo:~i!tecno'ogiade Ponta, concr~tizando,
I" ,- :;.:; ,::1' '.',', lr "!'!! "~"" '"I" ",r]!, ~, "", ':::' , .. :" ':,I( ':, .. ", ,I ,-".' '. '

asslJ11,:lurn:p~oJeto:col1qulstaéJo po~imelo de mUitoIra-
~alli~, bU~Ca~dOO::~,::!•....Jlho~l:para os C.·li~r.•. t.e.. se f,uncioná-
nos da EUCATUR,,,,:,,, '.'
,I. •. Sua J11J~taP~~40·ano$iéa.chegada.dósônibus
rodoviário~'c~mimagense~arnpadasemsua pintura,.

, mostrandol~stJetezas das.regiõesbrasileiras.
~,.Lr~traj~tó~,ia'âS?et:'dept~do G~~poEUCATURé o
resultado dotrabalho'de seus profissionais, represen
&dospor todos os'seusfuncionários: •.. j

,; "Pa~2005/.aEUC~TlJR levará~té'seúsfuncio
náriose!cl.ientestodos d~~erviçOs!'que p~estouante
rior~nente,busdafldo~elhorar1ifemiOdos os aspectos,
Pois, desde 'quêiryicioti';i!a tendê~Cia natural da empresa
sempre<foiatend'êrseôs ~nente~cO"nl.total prestígio e
também da~i cbntinuidadeao trabalHo social que ca
minha.junto'icom ~I. EUCA."rUR desde à sua fundação,

, ' ",' I,i

, : ," "',',-"', I

pois a responsabilidade social é essencial pa~,a o c~es-

cimento empresarial. .'. ......'. i; .,'1
Nesseslqua'se40 al1o~ deyida, a EOC~TUR

passou a ateriaerinúmeras! outraslihhas rodoviarias e
t" ",,)< , I ,~:: .',,' "<" "r"·, ", "J,:ml' ·i

linhas urbanas.ttual~'Mryte, aEUC~~U~p.ossui,iun:!a
estrutura operaclonalco,!, garagens~agencias; pontos
de apoio e de 'paradas, dfstribuído's'po~:~áriascida:des
do. Brasil. Assimi'a EUCt]~.,~ assul'l1~~uÍ)1papelde
importância no desen,!ol~irne':lto,do. f?aís.:~:,·,

O, SR.JoApHERRMANN NETO(PPS -"SP. Pro
nuncia o seguinte'discu~o.)-;Sr. Presidente,Sras. e.S~.
Deputados,.há40anosll.um golpe de contornoSmilitares
lançou o País nas tr,evasdo arbítrioeda'tepresSão:Jazia
por terra nossafl'ágii'experiênciad~rrtdcrática, aquela
que, aostrancosfe ibarrarycos;tivemos.desde o fim da
Ditadura Vargasâtéaq'u~da deJoâo Goulart )\'.
. , .As crises, na verdade, são senlpr~ o efeito doteste
democrático. Elas seiapr~fundarn"ouhão;'seasforças
'democráticas .não puderem'impbr sliavontade.livre .e

.,:: " " ' , ", "" ' '::: :;;lj, I",'" "'t: ~i ,-::Ir, ," '.,' , ': ~':;; ,',_ " "i')

progressista. SOrnentec0'Tl'liberdade se aleança'ocres-
cimento social, qUJflá()i éiexatarneryteiguaFao 'creSci
mento econômico, porque; aoqueestamos',!vendo, no
"": ." ',' , , ,;' " : i: :,,', ' ,",' :':, :, ,,:,,:~; ",,,--.' ",'.'!!"'" " ,,' ' :í~, ,:1'

mais das vezes,"e~tese.faz.em detmnento.daquele:,
'" Mas as forçasdernocrátidas dd:Paí~!inexistiàrnem
março de 1964.0u, se;~~istia~'flãôtiflh~~como agir..
De um lado, a esquerda se fez daudatárialde Brizola,
~ , ". ". w, : "" ",' . 'i,':' :"':""'" 1i ,', -":' ""', :,", ',';:1;" ,':!Ii!, ,A' '..: :', ',i':;"', ,_

que quena fechar.o. (;ongresso para que as, reforrrtas
de,base fosse~ fe~asPor~dec~Elto~!~~,',oU~~o;'adi'~ita
fUribunda se escondIa debaiXO dos discursos' lacerdistas

: " , ' : '~: ', .. ' 'o' ";'" '"," , ,i, ',','- " "i:' '/ ": 'L;,.- :: ';i~

e também queriaiqueo CongrElss()fosse'para o,~diabo

porque ornais·i~portante..~rcl rnod~r~iza~o'~apitalis
mo brasileiro, o que,j:cd~,oi~eylu,hãosEllh()~seguiria
com·a participaç~?p()p'Ulli~;i ~~Sim,i~defesa"rlosSa
democracia teria'~uesucurnbirl "I /:11 . ,:

Alegar que' ogolpefoi,'~~~ncialrriente de cal'áter
militar émais urp~ tElntatiY!=ld~~ossaelitédir,igente de
,~etiratsua~ resp<>~sa~j1id~dEls,ltp~i~cip~lme~te,depois
que o"movlmento;,'ao fl~al de télntosanos; mostrou-se
umrotundOfraca~soJ'Ii' ,I ""i,;

Assim é qUEl'seapo~taocomício dai1Ce~tral do
BraSil, em .frent~ rnesnlo;ao' Mi~isté~io,do .Exército,
comas palavrasrnaisl~re~tosasdequese. podiam
valer as Iideranç~~'lesquerqi~tas.Aponta~sea'Rebe~
Iiãodos Sargentos,l'oclJpa~do.a·nô~.E~planadados
Ministérios, a pou~ôs paSSos,!pdrtant?, dopálácio do
Plànalto. E ainda a ReVoltéldosMa'rinheiros: ~briga
dos onde? Numsit:'dicâto ~e rneii'~hJrgi~os, têhtâti\ia
canhestra de rep~oduzi~losdiâscllóti~osdaSãoPe-
tesburgo de Lênin: ': • I . .•... . .\:

Marinheiros:e.sargentoso·quefizeramfC>i.atirar
gasolina na foguéira e'tentarrnatarosbornbeiros~ue
buscavam apagar, !ofogo. S'eja.•• Sua •. açãO' é :comple
mentar, pbrqueo,'fogo; a imEmsafOgueira decorrente

. ' ' :,: " I':
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de posições ditas inegociáveis, esse já vinha lavrando
todo o País desde a renúncia de Jânio, ocasião em que
as forças do passado, as mais retrógradas, tentaram,
mas não conseguiram, empolgar o Poder.

Quarenta anos são um átimo de tempo para a
história da humanidade. Mas na históriado País repre
sentaram anos de ruptura e de formatação cidadã, à
base de ação já não relutante, mas,sim, sistematizada
e decidida daqueles que entendem que o processo
pode e deve vir, mas que só o conseguiremos com
liberdade, justiça e democracia. Tivermos o milagre
brasileiro, cantado emverso e prosa, masqueruiu
como ulli castelo de cartas aos primeiros embates da
crise do petróleo. E muita gente até agora ainda não
se deu conta de que a i1egit.imidadedaquele poder
usurpado não poderia contar nem com a compreen
são nem com a defesa de nossa gente. Eé e$taa
razão central, a origem de seu fracasso.

Cabe agora a pergunta: onde estão os protagonis
tas eos motivos daquele assalto brutal à denlocracia?
Os protagonistas, os poucos que ainda sobrevivem,
fazem tímidas e insubsistentes defesas de tudo o que
de pior nos ocorréu. Os outros, ainda que com seus
nomes fixados nas placas de bronze com que se inau
guram pontes e rodovias, estão meio que perdidos na
distância azui da história e do esquecimento.

Mas os motivos persistem, Sr. Presidente, Sras.
eSrs. Deputados. Há quarenta anos, aschama<Jas
"reformas de base" puseram em polvorosa osbalu
artesdo.continuísmo e do atraso. Nos discursos que
faziam, recheadas de ameaças e bazófias, diziam-se
favoráveis às reformas, necessárias, aliás, para o País.
Mqsessas teriam de ser feitas debaixo de seu guante,
sem a mínima participação popular.

Hoje, 40 anos depois, a Nação se debate ainda
umavez em torno de reformas estruturais do Est.qdo,
e OS posicionamentos pelo progresso e pelo atraso se
exi013m,inconciliáveis. Ainflé;l.ç&o, que saltou a 60%
no Governo Jango e era apontada como a. causq da
crise, chegou aos 200% com Figueiredo, obrigando
a edição de legislação específica que determi.navaa
correçãosemestra! dos s~lários,fórmulaque, ao final
do Governo Sarney, fez C9fT) que esses índices ultra-
passassem os80%aú m~s: .

Para reslJmir,fizem$sess~grande giro históri
co; perdemos liderançasps~as$inadaseexiladas; o
Congresso viu suas portias~er~mfechadasà força
das baionetas; a democra~iaa~s'm golpeada, preferiu,
como os ursos, hibernar para reagruparforças. E fqi o

que, .de fato, ocorreu. .. ... ... •.... ..
Ao mês de março d~1964 podemos contrapor o

mês de março de 1985.l}cHseigeradacom a morte
de Tancredo poderiaatiçatno)lo$; incêndios, Jazer Gom

que se desvalidasse uma eleição que, ainda indireta,
escolheu para dirigir nossos destinos um inimigo da
ditadura. Mas nesses instantes a democracia já era
uma palavra de ordem; toda a cidadania entendia que,
para se realizar plenamente, seria necessário garantir
a institucionalização da democracia. Entender, como
entenderam as forças do progresso, que a posse de
Sarney era necessária, não significava que se esta
va admitindo-o como o paladino da democracia e do
progresso, mas, sim e essencialmente, que se estava
garantindo uma escolha democrática. E isso, mais do
que um nome, prevaleceu. Ademocracia, vale lembrar,
não pode ser fulanizada.

Cada passagem do dia 31 de março, impossível
negar, desperta-nos lembrança amargae triste, mas obri
gatória. Obrigatória porque precisamos, a cada instante e
de forllia sistemática, desmontar os alicerces do pensa
mento negativo e retrógrado, os argumentos levantados
em defesa de exceções e arbítrios, como a justificar o
glorioso futuro porque temos todos esperado.

A experiência democrática que nosso povo cons
trói e vive é das mais ricas. É capaz, ela mesma, de
impedir que os fantasmas de um passado nem tão
distante se reagrupem de novo, em torno, que seja,
de novos nOmes, mas sempre, sempre, em torno da
quelas idéias que queremos ver sepultadas, razão
maior para que esteja fazendo meu depoimento em
referência a essa data.

A democracia é, assim, vivência rica e endquece
dora.Por isso, e paraparafras~ar um poema qe Thiago
de Mello, ela deve abandonar o pântano enganoso das
bobas e fazer sua morada·eterna no coração dos·ho
mens.Nossopovojá se faz senhor qessasidéias, sen
tindoque essa pulsaçãodemocrática, se radiqalizada,
pode fazerdo Brasil um país feliz. Sabe mais:tomadas
as rédeas de seu destino, sape qu~ aJelicidatle não é
um direito, mas,sim,utna obrigação.

Era oql;Je tinha dizer.
Muito obrigado.
O SR. NELSON BORNIER. (PMDB -RJ. Pro

nuncia oseguinte discl.lrso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, nem precisamos subiràes,atribuna
para dizer quepBrasH é um i(11enso laboratório de ex
periências nqsmais diferentes ramos de atividades. A
qualquerternpp eernq~alquerGovernosemprehouve
alguémintere~~ado~mmelh~raras condições de vida
do País,copi~ndoou não aquiloqueé USado lá fora.
Enquanto iks?, cres?e,oíndicedeinsati~fação entre
os consumid,orescom;Qs s~rviços prestadps pelas
distril:>uidoras~e~nerg:iaelétrica.... . •..

peSq~is~.dore~.d~s' mq;is dif~rentes .. terdê?cias
pr()curélll1qor)~ençeraiq?rT)i~istrª9ão.públic~d1que
o procedimen'9 têfl:! é!l1~lhqr,~entrQ c1~ urna ~rgumen-

"'''''''''''''''*''''II,f'''
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tação nemsempre cOJ:lveniente aos ve~dadei~osinte-
1 resses!;nàCio~àis':;(!:':':"':;' '., ,.:. A .. '
. fNô começo:do sééul6,quando aehergiaelét~ica
,era explorada através de proceSsos enlpfricos, comó

.. , ,. '. .., ""'. '. .,,', • . .... ..',r,·~'·· .' "
a pequenat~rblna:e o 11l0to~ fl1ovldo eVapor, aJega"a-
sequeoiJ:l0sso dese~v,ol"imêntdindLJstrial(Jemorâria
rnuitoase~ reandádê;,:'ha:ril'edidae~que não dispú-
~haTos dei~eios eficientes. :i'::.'
j:,:'Surgiram as grandeshidrelétriéãs queiforam; por
'h'" '".",:'!:"', .'; _~:~'" ~~:(.' .'" .:'_ ,-;;.. " ,,-;h,~", ."::,' ",."..;,:',! 11' '.:,;, .',-

asslrndlzer'Ei1redençao de algumas regloes do'Pals,
pelo'~e~o~a!~rbp~ese~te. Paulo:~fo~so,~a Bahia,por
exempl();~édlmiuONordeste,' hOJe supl~rnentada por
Bo~Espel'ançá,;noPia~f;enquanthp~rteaa ~azônia
vernsendo.atertdidapelo si~tEmla deTucurub'Furnas;
Três.' Mà~as,iltâipue alguns.'oo'nglomerados"lde:São
~auloto'~stituenl0pOtencial .. erte~gético~cto Pafs,ihoje
defasaddpélo dOhSUmo 'epela'reduçá01do~0Iume de
águadosreser\látór;ios; '.. '. ,lo " "

,i: eorn1aeriergiâ nuclear o :Brasil ainda hão,Pode
contar'pOrquel~ngraijos:RéisflãoPodese7il;de pa
rârllett~p~r;a'~~,éoTPI~~o',~~ergético ~aci~fl~1. Nem
mesmoo'destJno dO'reslduonuclear;fol deflntdo.
I'f:~~Pôrtar1to;,:Sr.pr~sidEl()t~:·~.·.Bra~il.está·aiante d'e
ull1 dilemâ,ü~ quêpâra.crêsce~, precisai~yesti~34bi
IhÕEtsde~~ÓI~~,e~':la co~s~'tuçãd~dê ~ovas::fusiQas. ~ill1'
porque~ornoJ pet~óle()'alndanaopOdecontar. Que:o
episo.'d.,io d.. a.': ..P'.I.a.tat<oo.rma.""".P..'~.i.·.3.6;.·d,a. PET.. · ,R.0BR..AS.. ;ho.. je.." , ." .,~,., . .,. ..., " :·IU:

repousa~do,no,fu~do',doTar, ~ir'a ·de··.exemplo.para
,todos aqueles que ,seenco'rltranrempentlados na

, "o,' _, • :"," .;':',' , ,"" ',;",'", ", 1\" ,. , ,~: ','l .,' ::.' ._ <: ': _ ' ! t

busca deautci-sustentaçáo, no campo' da energia de
p~odu~ã(j;';: , , 'ir' .' . ',i: . ,"

I" I,' A hora! não é apropriada ,para lamentações. E
"'.' .'. ,:",." '. ,11,;.,. '.. 1'1', ,_

precIso Eiglrcorn toda I.Irgencla, para quenao yenha.
rrlbsa seI; surpreendidos cOm um n6voraCionamento

. '. '.."I' .,~., ..... "'''''.'', ,'". ".".'
forçado,cornprorn~tendoaestruturâdo próprio deseri-
volvimento'inaêiônal.:i, ... . .' i c ) , li

I~' ","" '-. I" .. , ," UI" ,,-,'" ,,"'i. ." <_'~,::;,:' ,'. :".' ::' '1 , , .: ,:" :_, I I' _ •

.: ..i!\!Enténderriosque não é precisosuspendelia jlu·
".; ':w':-:" :::Iõik' -, 1:1· 1.. l,i ": . ". ,0,,'"' -'I. ,_ .' ~'~"_ o,' " oi .'." ',i I. "1

minaçãode,prédios públicos,' como fOlrecoinendada
i,:' "! ",":' , •.• ,.::: -JW!,',,: ,:, _''': ",.;. .,;':;,~:,,,: .".'"~ ,:', 'I';H-·" _

em Brasfllanaiepoca do apaga0; porque a soluçaõ nao
i'i . , '"U, ,'" ,.. ;', ,:" i "'I!': "~-' '., , " ,. ',' :,,:'" " ",",' "" ,i ~ " " , 1 ."!', ' , !

estáemace~der:.o~apaga~ urna luza mais; o povo
bràsnei'fo,preciSâ se, co~scie~tiza~,de que a' energia
elét~ica:!II~Um9os'be~~ (r!,~lisjlpr~cios~sd~ !moCferna
tecnologIa; que; bem Utilizado, proporcionará por toda
vida o bem~estardé!'todoS. •• ':.,;"

"I-"~ , : :, " ': : ': ill: ." ,.: I ,,:1:1:, ,::, " "",, , _' ~: .'" ~

DiEl~tedesseqúaCfro,Sr.Presidente,só nos resta
alerta~ia~autoridadesdo Mirist'é~io deMi~as e.Ener-,
gia;~pdrque. não:ba~taf!l. os Conglomeradosgigantescos
envolvidos em bonstantes àpagõés como temos visto.

., '" 41', . " ""-,,,(-:,.~., ':1' ':.' :l~W!" ,"", ',-;: ,,:~. ',., '.,,,' . :", .

O!B~~il'airldâ não,dorninaplenamente a tecnologia
detran~rniSsões'paral~ngas distâncias.

lEra"'Oqüe tinha a dizer; . ..' "
;iAii~R~~TECMADESOUZA (PT - SP. Pronun

cia Ôseguirltediscu~.)- Sr. Presidente,SJ;8s.e:Srs.
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Deputâdos, 'gost~riade deixar r~giátrada!fTlinha.pre.
ocupação coo) asitu~ção'c~rtibâ .'":i\ti~a pe(d~#()j~q,de
Santos, ',em fuhção,da.il1existêrlcia'de'locálade~uado
~ara o. ~stacicin~mentd dO$Ca.rl1inhões q~epara ali

,'se dirigem' levEl~~~itensess,eliêiais·ao.incrernentodo
prograf11ade .. expo.~açÕes do i'afs. i' ,Lh Jj,',~~:i~}ii'J;::\ .

'NJsta marlhã!~urnacomitiva de Santos; composta
pelo'Prefeito'doMunidpio',pôr,Partamentaresda~ê:idade

".,::,.' 'é i,\'m",;,':;I( ':'," ,'" ···i~,l~'i; .'1'" "!':!' ,":1":', ':h~" ;..\~:',,'~

eda,região, porsin~icalistase diretores dáGompanhia
... Docas do Estàdo~de São'Paulo-"eOmESp,foirecebida

<' , ' , :" , ," c,,'" ,,~~ ".' ,'"',:! ' " , ",' I: ,,': ,,' , ' , ~ , '. ", :., " '" " ' '-:L~I' :' " "

pelo Ministro dosjfranspol1és;Alfredo 'Nascimento, que
• " ".: :", { "~o _ ".'" ,'", '0, '.-'1" " :'l~i", ",;.:: li~ .': ,:' ,,'!ôi ,', .. ';': i:' "'" ,.,' i-'~,,:: ",-1):;;,\, ,'!i'!' '''::-

se fllo'strou ~ensfvE!1 ao~a~gunlentosapresentados: ~o

sentido de se ~i~Biliza~aldestinaÇão de úma~áreapara
'~. , .. ,j'~~': ", ":__ .' :lk"'~"C';~:::,"','" ""':i /:,' ',":'":-""i:t..;',, " "-'.," '," "I?:'i'~":~I~ :',' ,,' ,:';i'
ab~lgar; os rnllliares deicarnln~o~squ~;dur:antetodoo

ano, circulam pelocomplexÓ'portuário'santista.JF·"
.'- ",- ',: ,i"" "..:: :, :' '/, 1 ,JIiI :\,,: ", "~'I' . '.::" .":, ',:1' '.. :, ,,' ";'__ ,,', , "., '~j' ~.- !'" ,:1: • ", ~ \':' .' ': I

'.. .Se,cornodlss~;()fl1ovlfllEl~todeve(culos:ésern·
preinténsô,ó tráiego'a~me'ntaniu~o:d~rahteé:s 'tem-
.,,~~ '.'""',, "! ':J",·f',:", .. "';',::':!·,"':I,::,.,,:<:" "';,"I~h;--':',,i,; ,.,"1'!:"':11 ";"f;:"i,/,,!.'("!",r~w

. póradas de embarque de váriàssafras '!de prodUtos
',' '':':'',~:J''I1'>'."",·",,'',::..':~,{<,\W::,''·:'',l'.':' ::,'~'~,:"~,'ir"~',:':,:,,~:':',, 'i':':'

agr~c:olas, c()r:!l0~ál;??W;ç~~:~:~~o.~t~cê~·ihá,,ge~~~e
10dl~S, q~al)d~t~~~,.m!~lo:;op;e~fo?0~~.,:e~~~açao
~.a.soJa, que se~áJ()g~,.~~g~ldO:.PEllo.açuca~"~d,.
,,' .'.. Os .congestionamentos 'decorrentesâa.faltade

,.>~ '.::. ,'. ,1;.. 1., "."';'-'!!''',il''':':~''''':'~~~'>::''.'·,,':.':'·' ,:,c,··",':ti1!:::',."':'!!i':;;,,!·:,"~ :::':''';;''''~: :,'1

urna area para~stacl~~Eiment().dos caf11Jnh()~s,cau-
.sám,Sr. Presidente,Sras.~~.Srs'. Deputa~ôS, iranstornos

g~~es .•.~~~á~i,~~f~~~t~:{~·mal~~,~iá~a.~,~.· ~id~~~,!,ca
cOmprometlda,lncl~sl~e~omo bloquelotemporan?,dos

,. principais aces5bsrôCI()viáriOsaó MUnic.ípio;:i!:·'~; ••..•
• >. .Oscafllinh()n~irôs'~~oexpo~t~sâ~~aProlonga

C/á agonianas'filasde'espêra; jáq'i.ienão'êó'ntamoom
': o _' , ":'. ':" :"""""'"":,,.,.,, -"'I,::,:" .,.,j"" ,,:'; ,"~I,':,·,>"h,,": ,!~'I~l"I" __ "i'*,' , .

, condlçoes mfnlmas de Infra~estruturaparai'suportar
'f '. ,,_!' ':: ":f:-I:~ :' ": A"" ':, .'i, ":'!I:.",,·,·,!~,,·,, :-.. ,,' :i'".' "I';;, ",.- J,':' ,:~",,' 1 "',, <";"'1:,: I:,!: ,:. ".1, ,J, '" "lli""

sua longa permanenclanostermlnals: 'empresas
responsáveispêlâ'pàrte~c:fminiáirativa...~htêi~ada
",;, .'"',,. ':..:.. ':,.': ":",':If!",":';"""',""?:H'",'''ii'''''''lr{'''i''!',~~,·i,:~:,.~,ii~l"·I''f.;,,',';,'',.!iiI:'J.

movlmentEiçao d~s ~argEls.epela ()p~~ç~o'dos '~ãvlos

a."rcam com pesados'p'rejuizos.Porfim:~o pR:SgHlh1ã'de
.:- '<. --' . ,',,'-,-:"""" "li'::':' "'''',:'-'.';: '<""·:';"~";:'~''','':;:'J;~.I ":::-: 't,':'>,-:, J""'"~r~;"J'i.

exportações brasileiro~lumadas,priorldaCfesmáXimas
,o~: ", ,i ,'", '11;' :' :,,' :;~i~i> ,.',,'" i'. ,,:~, '" ,,' • '~mli::: "I: :Ii:'- : -' , 1',1 ',:' '::": ,:' I! ::\- ',:1r-~ ':~ :. "'i, ',~"!/' ~

do Governo Fede~I;' fic~,:p~.r1go5El":le,nt~;!~meaÇéldo~
É por todas:eSsas;'raiÕesq'uea:n;el'tlôria.d.a... s

: ' , :__ ' , ' ,11i " , " '.', "':":__ ":' "Ii~l' ", ',':" , __,,,, ",,', " ''':''." ,"':" '-"'''iI'.,'' ~', ~ ,,,i <' ':' ':i I '-' T' ! '~ '!

condições de estacionamento para os camintiões:no
. '~"', .' .' ':;"';""':"·;:J:',"\'JIIII:',';'·'i'.;;·, ::':, ,: ,,~~, ,:",,:, .,'::'''"i''':'';:'''''i!:,'j;''<'<'':',I'~''1.!'

porto santista.nao ~•. somente,u~aq~~~tãoi.localiza-
da, regional, mas~i~' d~I~~b~o,'~~c:i?~~lê',,9P~ tal,
deve .mer:ecer.todaa·.ateJ:lçao.·dest~~Ga~;i·pa"Elq~e

se,chegue..a ..urTla ráPi~aSoluçãodOSP~?blernas .que
acontecem nestem()fT1ento., <....•... '. '.~" .•...... ..... ,;,:".' ,,::'1:... ..... ,

_ Sr, preside~te!,~eçd:~~!8c~,qU~ ~ut~~iZ~:~ diyul-
gaçao deste pronunciamento nos meios de.!comunlca-

", :1· ' ,:'i ., 1:lh,': ,,~i,,', ,i i "", ,,' " ,', i' ":'.'" ,.: " ",' i , ': :' 'I" •

ção da easa eflo programa:~Yo?!doBrasil.l;t·

O SR. LUIZ piAUHrLINO! (P;tB '0:PE;~ronun
cia'o seguinte discurSo;)lSr.~resid~~te;,sra~LeSrs.
Deputados, 'na condlção:de p~rnarhblJcano,erde'repre
sentante do povoderneuE~tadà riestaeasa:~into~e
especialmente orgulhosO e satisfeito por;!c~rnprimen.
taria direção e todo o corpo'defuncioná~os:ao;jornal

:1'1 "
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Folha de Pernambuco, pela transcurso de seu sexto
aniversário de fundação.

Criado em 3 de abril de 1998, distinguiu-se, de
imediato, pela aceitação do público epela incorporação
de um novo universo de leitores, nos quais incutiu o há
bito da leitura diária. Já em setembro de 1999, quando
contava, portanto, com menos de um ano e meio de
funcionamento, ocupou o primeiro lugar .em vendas
avulsas na média dos dias úteis, noNordeste, segundo
dados do Instituto Verificador de Circulação -IVC. Além
disso,.no âmbito do Estado, atingiu o segundo lugar em
circulação paga, ou seja, a soma das assinaturas e das
vendas avulsas, na média dos dias úteis.

Ainda antes de completar dois anos, conquistou,
ao lado de outras 16 empresas nordestinas, o grande
Prêmio Top de Marketing, da Associação de Dirigentes
de Vendas e Marketing do Brasil. Também foi home
nageado com o Prêmio Colunistas Norte-Nordeste,
na categoria Veículo do Ano.

Ao findar 1999, estava consagrado como o maior
exemplo de sucesso editorial daquele ano.

Os louros da vitória, entretanto, não esmoreceram
o ímpeto dos responsáveis pela Folha. A partir de julho
de 2001 , buscando constante aperfeiçoamento e aten
tos à evolução assombrosa dos meios de comunicação,
ampliaram seu parque gráfico e adotaram a mais mo
derna tecnologia de impressão. Também atualizaram
SUg concepção, tornando-a mais colorida e mais fácil
de ler. Essas mudanças, entretanto, foram realizadas
com um cuidado muito especial, para preservar suas
características fundamentais: a seriedade, a busca da
verdade e a interação como público.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Folha de
Pernambuco pratica, desde sua fundação, um jornalis
mo ágil, de serviço, com informações úteis não apenas
aqesclarecimento, mas àvidaprática de quem a lê.
Reporta, com clareza e isenção, os principais aconte
cimentos do Grande Recife, dePernambuco, do Brasil
e ele todo o planeta. Procuraanalisar as relações entre
fatos internacionais e locais, bem como sua repercus
são na coletividade à qual serve.

Por tudo isso, assumiu,desde 1999, lugar de
destaque entre os veículos de comunicação mais im
portantes do Nordeste. Firmouseu conceito de credibi
Iid$tde junto ao público eaos ariunciantes e, conforme
dados fornecidos pelo Institut<tMarplan, relativos ao
primeiro trimestre de 2003, tornou-se.o jornal mais lido
de Pernambuco. Continua aperf~içoando, dia a dia, sua
qualidade, para refletir,com rn~iorprecisão, a plurali
dade de pontos de vista dasqçiedade, na qual estão
inseridos seus leitores. . ..•....

Concluindo, parabenizo~ direção da Folha de
pernambuco, na pessoa do ~r. Eduardo de Queiroz

Monteiro, Diretor-Presidente, e todos os seus funcioná
rios, que empenham talento, esforço e criatividade para
fazer o jornal cada vez melhor. Que ele prossiga em sua
brilhante trajetória e com o compromisso de formar a
opinião demuitas gerações de pernambucanos.

Muito obrigado.
O SR. MOREIRA FRANCO (PMDB ~ RJ. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, há cerca de4 anos, diante dos danos que
a falência de uma das maiores construtoras do País
causou à economia popular, tomei a iniciativa de propor
a criação de um sistema de proteção dos comprado
res de apartamentos em construção. Nesse sentido,
trouxe para apreciação do Governo um anteprojeto de
lei do Instituto dos Advogados Brasileiros, elaborado
pelo advogado e professor Melhim Chalhub.

Agora podemos colher os frutos da minha inicia
tiva, na forma do Projeto de Lei oi! 3.065, de 2004, que
o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional
em regime de urgência constitucional, que tramitará
conjuntamente com o Projeto de Lei nl! 2.1 09, de 1999,
do ex-Deputado Ayrton Xerez, que tratado mesmo
tema. Ato da Presidência da Câmara para instalação
da ComissãoEspecial data de 16 de outubro de 2003,
que até o presente momento não foi instalada e, se
mantida a urgência constitucional pelo Poder Execu
tivo, o projeto passará a obstruir a pauta do plenário
no próximo dia.23 de abril.

A ideia da segregação patrimonial em favor dos
compradores visa reequilibrar a relação contratual,
compensando a desigualdade das partes contratan
tes,em face dafragilidade da posição do candidato à
compra de apartamento que adere a uma incorpora
ção imobiliária.

A medida corporifica o princípio da defesa do
consumidor, prevista no inciso XXXII doart.5Q da
Constituição Federal, e nesse sentido permite que a
obra de cada edifício· no. regime da incorporação se
constitua num patrimônio especial, denominado "pa
trimônio de afetação", que separa io acervo de cada
obra em benefício dos credores a ele vincLllados, de
modo que só responda pelas suas próprias dívidas e
não sofra os efeitos de eventual falência da empresa
incorporadora.

Assim, casq ocorra afalMciadaincorporadora,
o grupo de condôminos tem poderes para prosgeguir
a obra livre dosefeito$ dafal~ncia.

A parda proteção dos compradores, a imple
mentaçã()·do pa~rimôniode afetação pode contribuir
paraincr~mentaraindústriaimobiliária eOreforçar a
c.o.n.fia.bi.\.id.....a... de. no.. m...• erc,ad...•.0.. ;.' D..•.e... ·.f.a.t..o,. i. a ..a.fe.i.taç.ão refor
ça as garantias, •encoraj~qd.()!Os bancosa:i aplicar na
construção, pois isuagf\réflntia ~star<4. segreg~da qesde

ij"lf4i,f'"
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o nascirtlentodaoperaçãode financiartlento. De outra
, parte, oá pretendentes tambértl'sese~tirão~ncorajados
a éortlprar~irtl6~,~isertl éôryst{UÇão: ~be~d?, qUe,em
hip6tesed~'quebra, Ilãoserao vítimas do, Insucesso
daértlpresa'; rtlas J)ode~ão assurTl1r,diretame~te a obra
e concluí-Ia cOm os recursosdo:orçamento próprio da
• ""i~i .,: _ .'_,,~, ,'., I;: ,,: :<' '::.: _ ,<~!': .. :::::.., I:

Incoworaçao. :1 ",,:I ',', ",'l1l)i' ...•..,...
,i~~pesar,dê'atender,aesses pre~upostós tUnda

,. menl~is,', o, p'rojeto .estáI:, maculado.Por, grave yício de
i~có/lstitucionalidade,qú~devese~exti~adopara que
iCUrtlPra sua fillalidade social de p~o,tege~as economias
dos c0rtlpradores. ", ..:'::1 '. '", . .i.

•. . . Cêmi!efeito"considerando adesigualdadejurídi
,co~patrim(j~iale~t~eir1co~póradora e,compradores,. o
,princípioto/lstituciónaldal~onomiaexige que alei esta
beleça tratamentodifereryciado, pelo qual se assegurem
aos comp~&ores con~ições mais favoráveis, em com-

, • 'I, ",,' R" , ',. _C'!. .' li ,.'",~,
paraçao co~~~c.o~~~çoes asseguradas asemp!~sas
em geral, assim vlablhzando o pagamento das dIVIdas

,,' :.' ",-"', "'!"i!l' I~" ',o O"'~ ,.., ' •• : , '''1'i;;- 'ú :.,. 'l:,

atrasada~e,erTloons~quencla, o prossegulrnento da
otira, poisesta\:é afinalidade social(da norma. ,

, 'I ':' "', : ", 'I'I!'"'' - :'" ", 1'. "~:' ':" ," . ': " ' " " ',',,' : '. '!'I''' i,

Oprojeto, entretanto, pun~ osco~rnirlos COm a cas-
sa~odaàfetaçãocasd9ão paguern em60diasasdívidas
da e~p~e~falida,.proibi~do-<>sd~:,asSu~i~él.obra. '.'

.,i1()l~i~positiv~exPrlrne, ulTl parado~(); inamedida
ernqus'retiràa proteçãb:iqúe constitui.o próprio obje-
"::.::~'" ,,'-, til~'.'·';""~",,,,: ':"')'ii,I::"::-, ,', ",',,~ !i"~'_ ,''', ",' ,-li ",

to. do pr?Jeto." " ' ' .l:.' ·.i .',
. ..•. . ()~,:Sr.Presidente, Sras. ê Srs.·Deputados, na
situaÇão prevista pelo projeto, os compradores são
as vítim~~;itl~dajustifi~~doquesej~~~pOnidôs.Para
cOrTigi~i:' adist?rçãO,ap~ésenteielTlen<!fa p~opo~doa
sUrJres~6doart g2,qt.i~ p~~êtãó ihjLJstapuniÇão.
:'l';j :Além dessa grave disiô~o,o p'rojeto contém al-
',';'1'~1; "lml::'"'~·''1,1'-''' ,,'" li ,il~ 'lHI~.:'· " ',': i '" ,I" i" ':'" ' ", "!i~;.".' ',: ." .' ,'~i', ,j.O

gumas()lJtras IlTlproprledades; epara~orngl-Ias apre-
seni~i~~~ndasque,ltarã() coerênéialógica ao.novo
si~ema;!!i~d8qual1do 05' meios à~sÍJáfil1éllidade soci~d
e ecdhômica,com:equilíb~io e. segurança.

'E~',vistadéi~'irnportânciaêfo tem~;solicito ao Sr.
Presi~e'ntdeaos'srs; llrdéresainstãlação da Comis
São Esp~Cial,b~m dOmO para que'sêjaT feitasgestões
.pe~an,;te.~ :Ró~.e~~!~xeê~tiypl!'pa~', ~~ti~a:~El'da .u~gência
constítuclonal;el;possamos; dessaforma,.reallzar,um

i ,il " ,·'i;'" ',' :1:'" ,.li:' "',,' \:' ' .. 1,::.1:1,' ,". :"~ ',,:,,'., ,~!":II~",, , '

prof~ndo ~eb~te~obre a leglslaçaoque pretendemos
aprovà~nestaCasa.! .. ' ' .•

i!'0brigadô:. i. . 't ,

.."OSR~ L.UIZSÉRGIO (PI -RJ. Pronuncia o!se
guintedis~urso.)- S~. Presidente; Sras.e Srs.Depu
tados,devepreocupal1a todos os rece9tes incidentes
en;,olyeQdooscharr'ados pitboy~~ rapazesde índole
~iole~!a\cujar:p~!o~di~.e~sãoésãi~ pela~oite do Rio
de lJE!oelropratl?ando'atosviolentos e espalhando o
~ed?il~em'bo~te~da cidad~' o~~: a grande m~ioria
dos )ovensbusca apenas dlversao.A.freqQênclado

i: "i ' ,.;' '" "

ataque desses brigões e'âfé>rfllaexacel'bada da vio
lência' que '. eles" praticam é definitivame~te i~aceitá
veLNão estamosfala~dodebrigasCasoais,'ITlasde
ações premeditadas ecovardes derapazes'~:quertl
falta a mais simplesnoçãd de convívio social ecidà~
dania. E agora; para"espantogeral~ ~Urge a inforflla:.
ção,'através :do~ jornais,de quê tamOémmulheres
integram esSesverCf'adeiros .bandos'especlâlizacfos

< " .,," . "!\li', ',~'" .. -:" )I' ,I: ":.
em violência e brUtalidade; ,'i' ..,.

, .. ',1;" '.' .... '" ..... '
Sabernc>squeesse próblema é fundal'l1ental-

mente social e qUe precisadetrab'alho duradôuro de
'I ,.' _' ,-" " ,,', "'~", ,-:,"" ','" ," ," " ." ,'.! "'~f,-'

educaçao nao sç n~sescolas;lTlaspnnclpalmente
nos lares. A falTlília!éa~as~ deqüalque~sociedade e
que os sintomas de problemaS familiar,êsestr~Lirais
muitas vezes, ou quas~ sempre;iê refletel1)bavida
em sociedade. ,il': :',:' li:'.,.

<':- "i, fi ',: :~.:, :', ":., ;~,~ ,::," ":' ,! ,:~~t:. ~f, ,~~
Mas paralelamente a esset~balho:Sr. Preside~te,

é]:>reciso apàrtaro'[cercoda coerção. Q;joVefu quelSai
""', ", ,é' ,~~:--:.,,, :':r',"" :-,", 1', ", ,o, .", 'iP~' "~'I;, .: ~:"~~

de casa à noite com obbjetivo clame concreto d.eeau-
" '" . . . '~',I "~o ..... ."1',·.,.. . ' I',.,.~

~a~ sofrirnen,toe ~i~aos()ut~o~~ãopode, .~~~. hipótese
alguma, tera menorr sensaçao de que ficarE!lmpune. É
preciso severidade!'na' ação'1contra esses~verdadeiros
vândalos ensandeciaos,os cHamados pitbôys~Eles não
,,: J, . ,', ,-,'" ',""" .. ,:: " "I, ;''''<' ~(:-:-';;;'i;' ;.' "", ,i" ,', ~:': :1':, ,'~:i

podem, comofizerarn recentel'rlellte os rapazespresos
nu~a boate da ~o~~t~ulcãri~,;,d~boCha~ldasaUtori
dades e da sociedade'rn~na~nd? b~ijinhoStriu~fa9tes
ao serem Iibe~ad~sho~s dep<>is ~e te~m e~á.~cado
seus semelhant~s: EsseexernplosÓf~'créscer, nã~ só
no Rio. de Jan.eiro,n1as con1ôl~m tOdo o Brasil, a insani-

:"', ';:·111" ,.':' ',i',f:'!':,"·:, "1:" ':." :, '" ,,,,.',,,".,,:'"t,;,";, '

dade déuns'p<:>uc~J~~~~~~~lí!1~91~~I()I~~t~. :~ ..
Essa loglca.de Impunidade·. deve. se~ revertida.

, ,';""',.''''''''''':I'II,~, ,~","',:I;?;... ".~ .' :"",i"',:: j,~I,·;"::,.' :liii("6",,'~~i' !~

Noscasos em que a ag~es~ofor;~ grave, deye ti~ver a
prisão semconcessõe~ie o.ji.J1gamentosevãroeaus-

",,' ,,':.' ~!,l',~, ':'(,' ,.,,~,. -.'.',:';1i:nii' ',: T':"c! '~"'i':!;n":i ,. "'o,' I:,"•.

tero.. Em casos .l'rlenosgraves,'.osivEdel'ltoe~devenam

ser obrigados at~~~I~()~:~~?~lJ~it~~!ôs;"N,e~s~ CJso, os
meios de comuni~çã()'prestáriaITl[lJmg':8nde favor se
mostrassem o p{tboy.;"al~~tã.()J ~h~x~WP'O, :ajUda~do
na limpeza da cid~de~lla c~nser~açií()debens públiêos,
etc., enf.im, gastandó1áé forrnai'rhaisraclonala energia

~, ',' ::;:, ". J"'" , ''',IIII]ii':::'I,,'':'lr,':!:'~,', ',;':-; :' ':,c.' ': 'iH ",' " ,;';"

que normalmente ~rt1pregaem'scx:0s epontapesY
São essas as minhas:pa"lâvras, Sr. President'e.

• • '.' "I::I!1<, ":::::;';, ,::,:.",' ,,:"'!:::::!:: ':, ',",.'
MUito obngado!~.:;:>; .•... ':'::. '.. . i.,
.0 SR. A~;r()N~?C~RLOS BIFFI ~P]-MS.j~ro-

nuncra o seguinte discurso.) ~Sr: P~eslderlte,:~ras. e
Srs. Deputado~íaproveitoo espaço:de hoje para pa
rabenizara Associaçã~ dosCriadore's de Mato Grosso
do Sul, a ACRISSlJL,.p~la reali~açãoda:166I1EXPO
GRANDE, que sein,iciadia31·.de. rnarçoj ;'~uârta.feira
próxima, em Campa Grandé: ,,}< ,,';

O evento, qUe jás~faztradiciô~altodos os anos,
reúne milhares.de pessoas que.vãhprestigia~,afeira
damaiórpecuáriado País. ···.:i ::~.. 'i iI
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Durante 10 dias, o Parque de Exposições Laucfdio
Coelho, onde é realizada a feira, transforma-se numa
grande i3..tração para toda a comunidade da cidade,
que vai em buscados leilões, das palestras, além dos
shOW$ musicais com grandes artistas nacionais.

Um investimento tão louvável da ACRISSUL só faz
crescer os horizontesda pecuária sul-mato-grossense.
Este ano, são 37 leilões de gado, que .estão acontecen
do desde o dia 29, e um grande circuito de palestras
que atraem pecuaristas de vários Estados. .

Convido todos a visitar Campo Grande e parti
cipar do que é considerado o maior evento do setor
agropecuário da Região Centro-Oeste, além deter o
privilégio de conhecer um pouco mais da cultura de
Mato Grosso do Sul.

Muito obrigado.
O SR. GILBERTO KASSAB (PFL - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é comum ouvir-se dizer que o povo,
mais especificamente o povo brasileiro, tem memória
curta. Será isso verdade? Talvez signifique apenas
que não somos vocacionados para cultuar rancores
e frustrações; que não levamos a ferro e fogo aquilo
que se disse e, por vezes, até mesmo o que setez ou
deixou-se de fazer.

Dada a gravidade do fato, porém, é difícil imagi
narque tenhamos esquecido que o então candidato
e hoje Presidente da República prometeu, durante a
campanha eleitoral, alcançar a meta de 1() milhões
de empregos. Foi,sem dúvida, uma extraordinária
demonstração de autoconfiança, superando em 2
milhões redondos a proposta já bastante arrojada do
candidato situacionista.

Podemos imaginar que essa proposta tenha enchi
do de esperança muitos eleitores que temiam ficar ou
continuar desempregados num Brasil que sempre foi,
mesmo em épocas difíceis, um país de oportunid~des.

Historicamente, os nossos problemas, no quese refere
atrabalho e emprego, sempre estiveram associado~

às dificuldades de acesso à educação, ao treinamen
to insuficiente, à baixa qualificação profissional €!tc ..
Alcançar maior escolaridade que OS pais e particular
mente aprender um ofício trazia quase uma garantia
de colocação num mercado de trabalho emexpansão
constante. Uma profissão de nível superior significava
umaporta aberta para ce~ta segurança econômica ei

algumas·décadas atrás, Sair.dauniversidade para·o
trabalho era considerada\Jmfí transição natural.

Infelizmente, isso hoje rão é mais assim. As difi
culdades de emprego porlv~zes~inimizadas,preca

riamente, através de um~€!~gulhona informalidade
j~ atingiram as camadas pirofi~sionalrnentemais qua
lificadas da população brasil~ira.CDegamosàtriste

situação de ter, como símbolo do mais elevado su
cesso, aquele jovem que obtém uma colocação para
trabalhar no exterior. Em vez de mera circunstância
de carreira, hoje isso é encarado como uma espécie
de atestado de excelência.

As explicações para o crescimento do desempre
go se sucedem mas, na sua maioria, são pouco mais
que justificativas insatisfatórias enquanto, paralelamen
te, elevam-se 05gastos públicos e, como conseqüência,
aumenta·se a carga tributária, extraindo da economia
produtiva e das famílias os recursos que poderiam ge
rar mais consumo e mais empregos.

Estamos, perigosamente, estacionados, discutin
do (vejam a ironia) se é preciso priorizar a estabilidade
ouo crescimento econômico. Mas se em anos passa
dos o que dificultava o nosso crescimento era a falta
de estabilidade, a inflação absurda que nos corroía,
como antagonizar agora 2 movimentos que são muito
mais complementares que oponentes?

O País, que já figurou comooítava economia, vem
perdendo posições no mesmo cenário internacional glo
balizado.em que outras nações vêm nos ultrapassando.
É verdade que no Governo anterior, recém-egressos
da vertigem inflacionária, apostamos demais no cená
rio externo e ele nos atingiu duramente com algumas
crises e turbulências. Agora, aparentemente, estamos
esperando que a calmaria passe com a nau E\ deriva. A
nova tripulação deComando, tão querelante e~rticulada
em. terra, parece agora inteiramente perdida ~o que diz
respeito aosJumos que convém atodos os brasileiros
que embarcaram nessa mesma viagem.

Dos esperados 1Omilhões de empregos não vi
mos sequer uma pequena amostra. Pelo con~rário, há

.um recuo, com elevação dos índices, e pão nO!" parece
, razoável a explicação €!sboçada em 2003 p~!oMinis
troda área. Di~ip. S.Exa., então, que sendaio índice
uma medidél.dosque buscam atival1lente E(mprego,
a grandecopfiança renascidacomo,novo .hoyerno
fizera com que rnuitos, anteriormentlildesçtentes e
conformaqos, yoltassem a tentar urn~col09ação no
mercado detrabalhQ e elevassem artificia.lmElpte, por
tanto, o nfyelde,pr()furaemcomparação co~ O$.da
dos anteriores.Ttatava-se, como podemos ver, de! um
fato positivo. Pelo visto, o contagianteentusi~smo por
um empregq COJ:ltint;Ja crescendo, porqueop .índices
ainda se .€!leVam:

DevrrnPsreponhecer que o Governo tem feito
algunsesfo~ços; ~~o s6 vem ampliandojg~nerosa

rnente,ovolurne: ~as ,contratações no serviço público,
co~()pr09u~~ ~tEl~~rr, se~pre que pode,. o rl1~iornú
mer0gecpl#ca~r~19ueestejam~osEluéll(3,~cepara
sindicalistas!e mili~a.lfltElspartidários;'Nt()·~··muitd para
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da. Monsanto, o. diretor, de"assurltoscorp6rativosda
empreSa. Sr..Rodrígo.~Imeida, .nasile d()t~iTà'~pro-

" "', . ," ''.j:" ," ii~;-,!:::' ',:,/",'~;J:.-:~,~. ::','.'.~', ",.':,'~"!'h:',,· '>:'
vedor da In,ternet .'.. '.. ' "I~! ..;"J':c:,l:,'· :""1":;; i;;'

Primeirâme~teSlS~;fez.~i~9iO,~0.·trEin'sgênico.
Diz: "Oalgodãor~sistJnte a insetos gera 30%de re-

" ,',,' '.", -'" ,', ,",.' , ' 4~ ,,,,.';,:, : ~~, ,,' , 1\~ .'C ,:",~,

duçãode custo. São US$300amenos porhectareerTI
urna plar'ltação que custa US$1.GOÓ:po~he,cta~~,(;~eom
bãse.nisso, .. S.Sa.justificao .. co~trabaJ;ldo.:Dii;'''Não!j~
ditrcil",sabendo disso, ,que algúérTl tenhá'trazido dez
sementesescohdidas nó bolsO";\:: ,Ir>:' . '

" ' , ' ' ',d,t ,', ' '. i .. , ~ ,','" "r.::: ' !~" .' ", ~ .- "" ,'.[ ":" " " .' '
. Sras. eSrs. Deputados; oquetenl0saqui é uma

~epetição do ,caso da s~jaR.o~r,du~':lêa~~I(~RJ-~ais
uma vez, empresas trar'lsr'lacl0r'lals,:erTI ~onIUlo, com
ségrTIéntosp~utivos, pà~ampor;cirna:da,lei,l'hu:
milham.o··Pode(públicoeariuhciamque;está·sendo

",1·' ~ ",:,..' "'::: / ,o' " ,- .' '~,' :, ;';" ',,"::I!I. ' ""'i!il . ," I :'. ", 1

'feito o.contrabando.' MaIS uma·'Vez a·Monsanto"dona
:' ,-,,'. 'i" l'i~,-r::,' ~:'II' :~""'(" ,,:,~. '<1""', d,," :' ":>

.. 'da sojá RRetotâlrrlenteenvolvlda no contrabándoem
larga escalaocorriêJonosUí~ddpaís,:velll'anunciar,um

'''~' ' •.. '.~:Mi "'IJ'.'" "':'~~" :i'.' " "·,I~l',~!+J,\j;:,, <1-1·".",'",
. crime. MaiS umavez osgruposmteressados em Impor

'.'; ',,- 'A":.' ,:"'~'~: ",'II~',., t:' ,~!~," ,':c, ,ri'·:,.I!I:, ,1lI'. ,"'-''',,;.,.:, ,,:,~'1P":i":I~; ~

~ransgenlcos!ao.~a'si~orJar:'lunWs~uaç~o.P'~~,(,~~,la!
o caos, ofatocor;isurTlado;~cre<J'ta~C1ue acol1tecera
cOl'l)o no Rio. GlClbde·doSuf.,quandÓ entidades.e'em
.preSascriararn i:u~a ..·sit~aç:ãode)·c~ise'ie:~brJgaral'l),o
Governo a edita~ urná e depois outra medida prOVisÓria
·l· ' : ',' ':: . ' , :11>", ,i~" \ . ," ,'.' ", '!:: L::' " ", :1~~i', j' "'!! ',' ; ,I

para resolveroproblerra;,' 'fi:.... f:·'t li;)!:.!;

As empresa~ delbiotecnologia; as71;;gr~~des
trarsilcionais do setor,;jtêm pressa; Elas pão.poaem
agoardarqueoPafs, e~aêasâ;'oLegislati\io faça~ma
lei regulamentando a matéria.flo~isso. prorhovef1"l~sta
corifusãonoicafnpo.lr'ltencionalmentE!,c~nlanhnbu~se
c"'s...campos d.oSutEt.<>.G."ôvêm.... d~.l'h.~. m.i1hado;l.i~o.u.i..... o.·.b... r.i-

.~ ,i. .' , '" ,',',. , " , " ,:,,:')', :',!" ,,,.,. ,',' "1>/"':' 1;1., '

gado a ~berar o ~~~dUto.S~~~tq~~~~i ac~~t~P!e~,~rn
'0 algOOao trarsge~lco.,o qu~,JaElcol1tE!ceuco~a' soJa
.RR? .Será que oGoverrl0vaifica~,pa.ssivodlante.do
crime que estásendô êometido?,;': ,..... '.: :ir

',' T" ..' :'::' -::':'" ',".,' '",,1:,',", ,:' I" .,

, .. AhistÓriase:lrepete.liif.Aais'iruma.vez a Monsanto
arlurlc!~? existêp~ia ~e~W~r!we;'~?~ o,cas~da ~ja
transgenlca, plarltadallegal"rente:~lnguem fOI pU~ldo,
n~nhum co~tra~~~il:>t~J()H,i>~~~.lr~liás, â: ~0rlSànto
fOI quem mais ganh?uco~i.o cr"ne~consegulua con
tari1ir'lação.dos ca!~posdõ'SuICóir Soja transgêriicae
ainda está ganha.~~o~i~h~i~ocobran,doroyalties por
uma soja contrabarldeada!I" ' . ri

. Solicitamosa6 Po~éf'flúblicoquenão permita a
repetição desta hist6ria:E~carninharTI0s requel;l"fIen
tos de informaçÕes e denuncia. à .cÔI'I)isSão l'éCnica
Nacional de Biossegurarl~ (CTNBio)indagandose a
entidade responsável p~labiossegural1ça. do País está
ciente deste cont~bando;E:pérguntamos também o
que pretende fazer diante docaS<>. .' o .. ' .

Também varnosenc~rriinha~ expediEmte~irriilar
ao MiriiStérioaa!'Agricultora,iPecuáriae Abastecimen~

"', ". i, . : '--. ~J":' :'11 i,' ,'i", ,'/, ' f 'I "" ',' 'r ': • ,li, , . "

to. Queremos sabetqueprovidências OMinistério.está

resolveu> problema geral mas, nas atuaiscircunstân-
,r,', " ;~~ "i!"" ,!!,,','" ,:",J,~' , ' '.:' "',o',,;-, , -~, ." , ',' ,. "

cias, atende; J:>el~"rnel1os, aos mais proxJrlloS..
, '. o que pal'eC~escapariao~residente>da Rêpúbli
ca, que certarnel'lt~'gostariade cumpr,iràsua prorryessa
de carppanha}. é.Clue 'o melhorr inStnJrnento.disP<>llível
para q~alqüei'~gove~o eSiilllulâr:àc~aÇãô·de. e'!1pregos
é torl1a~o ambienteieconômico, jurídiooeinstitucional
propíci6 aoernP;ee~dime~to pr~Utiv,o.,E iSso.requer
exatarnentetóm~~alTtáquinapública mais lev,eào bol
SO·doj'contribufritê;dar segUrança jurídica e.contratual

,à iniciativâ.priv~da;8TpHar;d.grau delibe~adeeconô
~iCa;fadlita~'a,'~~ati~~aad?!~aCo~co~~~cia;.r,~duzi~~s
custos burocrat'cos~tlCives. d.er~ularnelltaçoes ~IS

simplese maiS intéligel1tl~~;tornar,o empreElndedormais
"i,., , ,-,,:,'m~~,,'.,,_, ,,;:~ ':"."'C, ",l" '..'"h,;~ ,~f• . "il'_,~' ..... ,1: '~:,.,,~" h;"W,:

copfi~l1te,~~s.p~messas,de.~~tifica~()doos~u.es!or-

çp~!;~ao P~P'~~~",~(s,~5ess~, ~o"E!I~vapd<>d~~ecessa
namenteonsco enaosúfocando,· sob·uma avalanche

-, '-":,!,:'fi"'" ,"". _.', -:':', '! "', '.' .",:>" ,"'>,' ,,'<""," ": --':, '~' "" ::" t" <,. ,11I",i', '.',," ":":'!'·i." . ''':

depreconceit~;()lucro.que ê,afinal, o~oti~âdordas
i~iciâi~sge.~dórâs~ose.f.!lp~~gos. .•..•. ':;:'~J ";; >
i .·.~J~~'ll().shoj~ u~a.~ituaçãoslJ~~a.tis~a} ~!I1Lque
asem~re~sdedic~m-s~.aoplanejanl~nt() para;"não
cresce~;:.co~r~ceioao que ~~~speiii"inôpatarn,árse
gú.i~te.'~ã()~r,j~sceI,.é.cl~r.0,~~grifi~· ~ão ge'fl'l~~ô~as
colocaçoes de trabalho, nem dlretamente,contratando,
>,' ,',.~,.,.,," ..' '''.;' "'.';;:",;'r,·,',.{ ,."" "':'·!tI,·:,:·~,,I~":'"' "i;; '~>;;':':"~ '$'I! ~'" ":"",JH-:·:I( " .. , I:.

nem indiretamente, Interaglndo emmalof, escala com
"fo~ece4o~s})ÜCIi~hieslq~ê,:po~,s~~v,ei:I'~() também
~~~~6iai~.1g.~fCil~()~,~~,~~igO~~?~·~~J~~~alh().' .'. o'. .

'•.. ' InfehzlTlente, naoeposslvel geral1empregosatra~
vésdé,l'medféfás"provisÓnasem'enoscaiildá por,força de
retÓ~.ic~'fe~téira'dlJj!~e·ma~ifê~t~çé>e5'tJê vontade. .'.

!, ill\li! úniverSid~de:irêtaNida;o,nosS> Presidente
,j, ,',:',' ( :"',,'J::':"'11!1'..:!i!"''''_'' """,~"''''',,::'~',!lIl''''.. "",::::",:,,'~" i • .-, ,~,

apr~~de~ qlJe'emPl'egos.eganh()s~lan~I ....'..' ....·frutOde
pressÕes.na porta de fábrica!lmegafodes âexigências

,~, ,'! ,,, ,,- ,:i:"", ",i",,:"':III~;', :'," ~'!',,'_!i!i"",:: - :'.'~'·HI' "", ".'L."-II:"'!":';'ill""',,.:, ;~

nas mesas de negoclaçao.Nunca lhe ocorreu, talvez,
;, :::,;;:', ::' ,"', :,'.,- ,-;:'1' --"",:·:'..:·,''',,,,,,',;,;,'::',:::::~I!,,'''':,,,:-':,,:,:,;'t~',:!':'"I,';:~'II",I~

queerTIprE!g0l:>esalanossa~l~nte.s~~rnalsryada. re-·.
sultad'ô de<investimento, p~~?~ividad~/êlu~ro e que
desapa'recent1~uanêldlesteêsc;àsséiâ;e'com.eleesvai-
'.. ,", :' "'I.. ,A::',>',,:,' ',:l"JV:1!11 .. ~ :,,','; .~.. : ';,', I~~,' : ,::,::,'; ,> ,i" :~',;: 'J:' "'i ,~:~. ' ,.• ' ,"1- ' "; ,. ;," ::",' ""11-11' '." n ,: ," :'" '-~',

se tambem :amotlvaçaoe.a capacldade'de Investir.·
", • ,'" ", :'~: :, !!!lli,:,:, :," ,'-';-'I~"-', ":',, "~'~': .' . ,:.1' ' ,"';', ,... ;'" ~.': ' ,', ,',": .. ', :,''',::, ',' _ ',- i!. ", '; ", :.: ,., <' '"f"'I~

. . ,0 que preocupa;:'porem,oé que naoapenasS:Exa.
, , :: " ",: ,:' :"'If' '>, : :~!!: ,! ", ',o i,,,,,,,, ".' " -~. ,", '!"II!~;,·<lil:lill ., .. :', ;"'''', f',:" '.i:':' ";' 'i' , "'i ',:" 1': :.", , .

mas tambem,!aqueles'quei~oassessoram"tendo cur-
sadOÔ~râSi!ü'~ive~i~a.clê~}pa.reêelTl·•.~ã()'!I~e.'.clarconta.
diss~f:);:p?~i~~s:i~~ ..t~la. p~~.!;t9t~9:~~!i~stal~~~ para
s,eo~ vl~otap~'~~!~~()l:>;' J:>~~sll:>Je~.~,?·~~~age~c:j~del~oder,
confiantesemque os muitos rnllhoesde reaIs aiserem
destillâdos~pubn?idâí:lé dâ~ó êônta'ddlpro~léllla.

'N6s'!~rTlUitósoUtr~s brasileiros, não'nosesque
cerTI0s' e 'col'lti~ualTl(js~ilesperariddos! 10.milhões 'de
empregospfómetidOS.::.. ·• !' ..•... til, . ". ..... . .'0 d

'li'()SR~·EÔ~.()N DUARTE'(P\l( -Bf.'..iJPronuncia
osegUi~t~?i~~U~~0;)7S~J~~,esid~nte;~stas.e. Srs.
Deputa~o.siestarnos'aqui.paÍ'~de()u~cia~o~~lantio de
sernê()~ês'c~ri!~?aQdea~.~sI~e.·a'gódã~:ltta~~gê~~co

. no Pafs;~Hlotfcla~,eloo~lglna'mentede um executIVo
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adotando diante do caso. Enviamos a mesma denún
cia para a Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.
Encaminhamos, ainda, à Polícia Federal expediente
solicitando providências imediatas para identificar e
coibir a atividade ilegal.

Nossa expectativa é de que o Poder Público adote
as providências necessárias, aplicando a lei em vigor
no País. Não é possível que mais Uma vez as leis na
cionais sejam descartadas. Finalmente, realizaremos
uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente
para discutir o assunto.

Mais estarrecedor que tudo isso é o fato de as
atividades ilegais serem praticadas em público. Leio
na revista Algodão Brasil, publicação oficial da As
sociação Brasileira do Algodão - ABRALG, edição
de novembro/ dezembro/janeiro 2004, que a indústria
têxtil nacional está utilizando algodão transgênico im
portado da Argentina e dos EstadosUnidos. Ora, isto
é proibido no País. O fato merece uma investigação
rigorosa, porque, afinal, o Vice-Presidente da Repú
blica, José Alencar, é empresário do.setor têxtil. Não
acreditamos que S.Exa. esteja utilizando matéria-pri
ma transgênica, uma vez que sempre se posicionou
como um fiel defensor da legislação vigente. Por isso,
gostaríamos que nos auxiliasse, fazendo com que o
Poder Público aja.

Cumpre observar que o algodão transgênico pode
tqrnar-se um problema bem maior para o País que a
soja RR. O algodão é planta nativa brasileira; se intro
duzirmos uma espécie exótica, ainda por cima transgê
nica, o cruzamento irá ocorrer naturalmente, gerando
novas espécies. Portanto, a introdução dessas espécies
transgênicas irá provocar um acidente ecológico de
proporções ainda não reconhecidas. A biodiversidade
nacional pode sofrer danos irreversíveis.

Infelizmente, os dirigentes do setor têxtil eos que
estão plantando ilegalmente não parecem preocupa
dos com isto. Na revista da ABRALG citada está dito
claramente: "Para o segmento têxtil, interessa menos a
forma como algodão foi produzido - pela biotecnologia
Olll método convencional ... e máis a qualidade dafibra
earelação custolbenefícioqueo produto oferece".

É lamentável queernpl~noséculoXXI ainda te
nhamos posicionamento tão arcaico. Para estes pouco
importa o meio ambiente, a bi:odiversidade nacional.

. Por isso insistimo$h.lntoao Poder Público - Mi
rlistério do Meio Ambiente, CTNBio, Polícia Federal,
Ministério da Agricultura-,para que aja com urgência,
em 'defesa da soberania nacional.

Obrigado. , ••• '.• ' ,i,. .' ';.

Q SR.VANDER Lq~.~ET (PT.... MS. Pronuncia o
~~güinte discurso.) - Sr.~r.e$ideDte,Sras.e Srs.Depu
tFlP9$, precisamente nUm~ldem;arço, há exatos 40

anos, o Brasil mergulhava na mais longa escuridão
de sua história. Naquele dia, a quartelada que supri
miu liberdades e manchou de sangue, vergonha e re
taliações o solo, os lares e as instituições brasileiras
plantava um dos ciclos mais nefastos de dominação
autocrática no País. !

Hoje vivemos um tempo de mudanças, timidamen
te iniciadas com a abertura consentida nos estertores
da ditadura e aceleradas, com o vigor e a determinação
incontroláveis da sociedade, a partir da retomada de
símbolos e de intervenções democratizadoras, como
a anistia ampla e as eleições diretas.

Assentou-se neste cenário, com grande visibilidade,
a democracia política. Resgatado o direito de dizer o que
se pensa, de professar o que se acredita, de escolher o
que se quer, brotaram as necessidades de aprofundar e
de aperfeiçoar a estrutura institucional das liberdades.

Democracia política foi o primeiro passo. FEdta,
entretanto, avançar para os demais compartimentos
da democracia. Isso pressupõe sedimentar o controle
social da gestão de negócios públicos e privados, er
radicar os focos de opressão e desigualdade nutridos
pelos monopólios, assegurar a democratização do di
reito à propriedade, enfim; estabelecer para todos os
brasileiros um contexto de relações fundadas na justiça,
na igualdade, no respeito e na consciência~cidadã.

As liberdades e direitos devem servir ao usufru
to coletivo, a partir de garantias individuais que só um
regime de plena democracia pode oferecer. Nós, do
Partido dos Trabalhadores, jamais abrimos e jamais
abriremos i mão dessa utopia. Buscamos, incessante
mente, explorar tod;asas possibilidades de materiali
zar o sonho mais generoso da humanidade.,.. construir
uma sociedade livre e igualitária.

Mas,apesar d? syporte popular e da legitimidade
institucionaldoJe~jrne democrático, ainda há elites que
resistem às mudanç~s estruturais domodelo.econômico
e apostamno fracasso do Governo de Lula.Monopó
lios, privilégios, especulação e exploração. Elinda são
práticas e conceitos que guiam alguns setores, espe·
cialmenteaqlleh:~sque se beneficiaram dos anos de
chumbo ehojealirTJentam as tentativas d~enfraque

cer e desquàlific~r p Governo de um Presidente que
nasceue~eforl1)()ynO movimento operário.

Não,bá,esp;aç() nem.razões PElra qualquer tipo de
alarmismo,porque,?Girna de, tudo, a sociedpde aposta
na solidez de suas instituições, e exatamente por isso
reclama o direito de.exercersobre elas,o·legítimo con
trolesoqi~t É:9api~9\,pQrtanto,aprofundar() processo
democr~tiso,p~lélsyirp?ofortalecim~ntodaparticipação
da soci~déldeQa$<d~isõeseda d~finiçãod~políticas
de inclusão e qe cresçimento que Rriorizernps direitos
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da cidadania, a sustentabilidade do desell\f0tVimento
socioeconômico e a sóberaryia nacionaL 1': "

. Sr.Presideryte,Sras.e',iSr,s.Deputados: esta lT!a
ryifestaÇãonão éapenas de um Parlamentar;doPartido
dosTrabaltladores, de um·militante deesc1uerdaque
se fo~jou. ':los. '1)O,yirne':ltos.popular.ese.,dernocráticos.
É, também, arriartlfestâção de um ê:idadão;aeum bra
sileiro qué,a~xemplodequalq'uer;se~:huma~O~ tem
o arbftrio e acollciição do e~roedo açe~ci;!r!ias f,un
da~erytaIT:~te â, ob~igação~d~ .~efl~~i~!'el.:de; D~scar'a
compreensaosobreo queseramelhor~parasle pa.ra
'se~k concidadãos:' "i,;' 1

E o'rT\elhor, tenho certezB', éi

() conjlmtodeyalorés
quesóerioontramôs onde a demOeraciai'e a liberdade

_ ,'. 1:1- ;,",; ')- :'!';-." ';1 ' ;;',~, :"" ~ '.'.'_

saovlvas no~n~lme~to,ryosatose.nas InstitUlçoes.
É oclíreitoi'à!palàvta,ao pensarne~to:àeducação, à
'I1)Oradia,ao pãoê~ao ci~.co:É o respeitoàs dife~enças
.,9;.mais que isso, o'cOrnP~omis~ de luta~icontratodas
asiformas'deexc.lúsão:'êtliScrirninação. ;""'.: .•. '

, . HOmens e, rnulheres; detadas as idades,í religiões,
p~ocedênciàs, etnias e escolhaspodemconviver nun'l
mesrno êenário; Nada l'Il0ve mais a noSsa int~ligência
ela nôssa sinaqueaére~Ça·.numl'llündofrâterno,\em
paúr,esolyido I)a rique~âde suasdÍ';~r,sidacffis; ,

;. Nunca tnaiSaescuridão.t,Jurcdl,rTiaisas morda
ças,a torhi'raiacensura afo ~bscu~ntis~o. Que nossa
democracia seja para sempre; :i!'~iiJ .

fI1uito obrigado.':; ~~!, "'. .' .... ~(
> O SR. PAULO ROCHA (PTf"':P~;Pronuncia o

seguintediscurso.) ",,:"Sr. Presidente; Sras:eSrs. Depu
tados;iao contráriodoqu~:lse ter;, ouyido e Iid&, a eco
nomiabrasilE~irâdádemon~traçÕes dê~recuperação. As
:' :i,\ "I '."'!:,', ,: ,,':,, .. i':', "II!:"I', ,: :'"

inf()rrn~çõesdoCadastroGeraldeEmpregados e De-
sempregados~CtGEPie':osdadosda última pesquisa
do,:IBGE sobre•o!,ldesempenho da· indústria apontam
para o início C1eul1'lperíOdo;decrescimento sustentá
velt Os dados:for~mdi~lJlgados:nodia1'~de março,
durante olançamentodôPrograma Cresce Nordeste,
e,entüsiasmarafTl.d!'eresidénte:,!I..11la, quedeclarou:."O

" ",:~ ,;'"'1,; li,"; '11· ,.';'" :'" - ,I': lo ,:';" ',~:' ~

Pafs estac~meçand() a cn~s~erí Os empregos que nós
t~~to ~uerierrl0~b~ia~jyão.~e!:c~~~os.~:política de juros
vai' balXa~i y~mos!t~rlrl1als m"estlme"tOS~'.

O ent~siãsrnO~OiPresiêl'~nte:ba~eia~seem fatos;
vejamos~sdado'i>: nomêsde fe~ereirodeste ano·fo-

,.,>' , , 11:,,:. ' - I: '" " , 'f - -, -', '" " ,• .i 1I ,.. 'j, i:;' :i:': I',' !" , :, ,i ",< ,>jjJ' -. i" 'I' ,;,~" ,i " ,

ram cnadosJ139mil novos postos de trabalho, o melhor.
resultàdo d~sÚltifrl6s'~2 anos no planodoel1'lprego
formal;,ouseja,com<tartelra assinada; no primeiro
binlestre,' on(/merol1acumulado denavas vagasatin
giU[239,1: mil;.~J ~~jÓf'"pâra.o per!od~iãeSde1992. A
elevação do erripregoforrnal ocorreupraticaTente em
todos os Estados::N~s' p~incipais4! regiões,metropolita-

. nas houve acriaçãoi,de 38milrio~as.vagas.-0,39%
, "'ii f" o:' ,',", _i,;I;' ":,, ,o,,, -' " •• ::,' ,- : i 'i • ,,- 1-:, ,Jhll'.'" I,' "!~.... ' ,:

....;.. enquanto 110.sde~~i1s Mur:"cíplc!S,! nao pertencen-

,tes a essas áreas urbanas; registrou-se no perfodo a
,ot'_ _, :iI1> rf , :':, ',:', " " )i.', c

abertura de 71,3 milnoyas yagas,~ais0,82%, graças
principalmente aó~agroneg6cio.,I;: .' " .. i,<"

O emprego ~~ indÔstriá c~esceu 0,2% em janeiro
de2004,emcomparáçâo àdezembro de 2003, inver-

• :-. "," , r., :'i',' , '-" i1"~! ':i. ,. '. ,j!:"':II~ 'il

tendo a quedade 0,6% apontada. pelaultl~a pesqUisa
dO,IBGE. O indicador:da folha de pagamento real rnbs
tra um aUme~tode 7,;,~.% pal'l:l o total da irydúst~iáem
janeirb 2004,iemcomparaçãocorn jal1eiro de'2003..
"0comérciôvarejistaregistrou, ernJ~meitodéste

~110, um cresêime~tbde6,09.%~rnrelação ai janeiro
de 2003; Em deiembro asvendas haviam aumentado

" "_ ,,' , :,: ; , : t~ j ':' :; " " _"", ,: '- ,',111m' : ; ': ~I, , i ,i~~I' : (I

3,21 %, depois dei,12'rnesesseguidos dequêcla,até'
novembro do al1o. pasSado. C) ~esultado,.segundo o

.IBGE;é o melho~,desdeja':l~i~oClé2000,qualldo'te~e
início a Pesqui~ tv1ensalde.Co~ércio;e foi!ihfluen
ciado. pelas exp~cfativas rnai~'otil1listasdo!ce'nárfo
econômico em relâçã'6ao!arlo passado. . '1, ".

• , " t:t' ->'>'-'''', '-,., "'" ',: I.:' ,>!~ '_"'",: " "'-', -',,.:, ""':' ".' :t: ; "

'. i Os programas doGov~rno, com<>,o.de mlcrocre-
dito para apOpuiaçã()debhíxar,el1~à,j~po~eçá~'a
dar, resultados, refletindo~seno maior"crescimenté> aàs

~ " , : "< i' :' :' ;" ;', i ,:I'li--' " ':':: ":'!' ":"I',:'. ,,,;1, --: 'C' "il. :! ::, ' "~!' lP" : O"~, ,L " ,.,.

vendas do segmento de móveis e" eletrodomésticos,>' ",- , 11I~"l!""""'''''' ":' ::''':1' :-,~~:-!!.",,,:~,;jI:',,~i;,' -'- 1'1, ,,' "'-'''1.1' i:,'" -,;'11'::" :-,'

~om taxa de 19,~2~,~stl~~rl:l~opE)Iaji~el~0~~das

condi~õesde cr.éd,it~: ~~~te :~~w:.Es~ad<>S.'~~gis,t~ara~
..cresclmento n~s\lel1d~f):do COme~cl()var~Jlsta;inurJla

outra ..demonstl'l:l~ô •• tW.idente ..ae~ué~ 'Polítié~reco
nômica do G~~~~p~,esi~?~~~i':flPE)sa~,~()s71~'~~.res
por um cresclrn~n!om~lslme~lato,que; poderl~:l~~olo-
carem risco o:'êqrytrole, da,i'~flação.,~.o ~rppfio"e~~sci-

.mênt<>do Pafs:"::.,': •. "'!:;'I' ..... .....• .....', ".:
• ! - ,.',,-::,!,' " "" <'iL·j'.,' .,': - J: J "",: ,,':',', ':: ,I" ::" '~'V,','

. O SR. FEU,iR()SA(~t:'.iES.er()~u6ciaose
guinte discurso}:;" Sr. Presidént~,Sras. eSrs.'Depu
tádos,c()m muitaerTlÔç~d~trag6'aeSta Casanotíclada
'aposentadoria;.n()EspíritoS~~to; •. doOesembargador
Antônio Jose Miguel.'Fe·u Rosa,cuj~.'.biogt.:ifia·foi .~
pidamenteesb5çada n6jornalO Pioneiro~'dacidade
'capixaba. de I..inharl~sJ .,'i".,:;.. .

;1111'-"':: "tll-(' "~,':_i,, _', " " ,I~ 1\. :, ' : " '" " , ' '._:': _, \ ' _'" "

Considerando que Só'se pode falardaquilé> que
1_ " : ~'i'_,';' <I' ',' ,,', "i',: -, ,:. ~ "',, <\, ;' " ' ..-' :If i " ,j

seconhece, sinto~rne.ày~ntadeparajustifiéa~minha
emoção na medi~~'ernq(J~!primeirô, trata-se de meu
dileto irmão. 'Erllseg~'ndo lüga~p()~uê podel1lc>s 'co
lher em suahisfÓria o~'fr~()s~a bondade, competên
cia, .correção déca~áte~iedlnaTisrnoquesempre'o
impulsionaram. '.~ii ,<I·,t;,:1 ,;: '. :~;i'

'. Nascido em 25 de fe~ie~el~0~e1934,~~tÔnio
José Miguel FeuHo~fo~lliou-s~em Direitoi'aos22
ano~..Também ~u~,~ou~d~12ist!ClçãÔ!p:la Fu!,!dação,
Getulio Vargas;E~quapt~~bur:~Y~ DI.~elt~" t~ab~lhou
~mo.taquígrafo~~, t~emblel~JLeglslatl~'e.como
Jornahsta em e EJlano" e 1"18 reYlsta, Vida Capixaba,
ambos de Vitória; .• .... ..•. .;: '.' ' ..' " .' .•.... ..... ... ... '

A atuação como'advogaao inicioLÍ-se em:1957 e
voltou-se principal~e~tePa~a aá~eacrimit;làl.,É Pro-

1ilf.11
tIo-'-

I I

: r'
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fessor aposentado de Direito Constitucional e Criminal
pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
Foi procurador estadual, bem como Chefe da Casa
Civil do Governo do Estado.

Elegeu-se Deputado Estadual para duas legisla
turas e, na Assembléia Legislativa, destacou-se tanto
como integrante da Comissão de Justiça, ao elaborar
brilhantes pareceres sobre assuntos legais, constitu
cionais e jurídicos, quanto como Iíderde governo.

Em 24 de .junho de , 982, toma posse como De
sembargador, sendo eleito Presidente da 1;;1 Câmara
Criminal. O destaque de seu trabalho veio sob aforma
do Colar do Mérito Judiciário, que lhe foi oferecido em
uma sessão solene.do Tribunal.

Exerceu os cargos de Corregedor e Presidente do
Tribunal Eleitoral doEspírito santo e foi eleito Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado para o biênio 1994/1995,

Construiu o Palácio da Justiça, hoje denomi~adC)

Palácio da Justiça Desembargador Renato Matos.
Membro da Academia Espírito~SantensedeLe

tras, Antônio José Miguel Feu Rosa publicou um livro
de crônicas originalmente veiculadas nas edições do
minicais do jornal capixaba A Tribuna.

A prolífica carreira do Desembargador encerra-se
agoracom sua aposentadoria, mas a vida desse ilustre
cidadão brasileiro segue espraiando luz, vitalidade .e,
sobretudo, um bom exemplo a todos os que o cercam.

O SR. JOAQUIM FRANCISCO (pTB - PE. Pro
nuncia.o seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente, Sras. e
Srs, Deputados, consolida-se a percepção, em todos
os setores da administração pública brasileira, do
papel cada vez mais relevante que as pequenas e
microempresas vêm exercendo no. contexto da eco.
no~ia nacional. Já é fato por demais sabido que eias
con~tituem uma categoria à Pé1rte no cenáriosocioe
con6mico de praticamente·todosos países, pelo que
repçesentam, entre muitos outros aspectos, em termos
de criatividade, empreendedorisffiC), inovação, diversi
fica~ão, espírito desbravador e,. e~especial, abeql,lra
de. ?~ortunidades de emprego. Bastariam esses atri
but9~para consolidar, no Bré1sil, ~ •.• imagem altamente
poS:1tiva desse segmento, .que,prpjeta passos ainda
mai~arrojadospara o futur<:> p'rqximo, à medida qu~ se
vãPifirmando seus pressupostqs ~se vão expandindo

suflipatividades. . .. . •• ! '

Ganha destaque, porérniSr., Presidente, •outro
tr8rÇ1p: marcante do setor, pfr~ ~ .. ~pal a administração
PÚ~Ii~ brasileira, lado. a lé\d9qofQentidades não go
ver~~rnentais, tem sido pr?gfen~iy~mentealertéldél e
n9 ~~alse vem engajando. p$r~Tfrito cie orientaçªo,
es~~mHlo e suporte. Trata-~e~~~rtor de e~portaç~o,
nq~!:lal,odesempenho da$·peÇJu\fl1l.as e microempre-

': :; .... ;! . " ' .. '! ...

i ,'I

sas apresenta índices de expansão que chegam a ser
para lá de surpreendentes.

A respeito do assunto, o Jornal doCommercio, do
Recife, em sUa edição do último dia 24, publica mE\téria
que destaca casos de sucessos de empreendedores
pernambucanos que conseguiram superar barreiras e
tornar seu produto acolhido em outros países. o texto
convida à reflexão, particularmente em dois de seus
enfoques: os números que refletem a excelência do
desempenho setorial em período recente, e a partici
pação, no processo, de grupos regionais que ampliam
seus negócios no exterior com intensidade que tudo
tem de animadora.

Aqui, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é de
justiça Jessaltar a deoisivaparticipação, nesse quadro
de bem-sucedidas iniciativas, de entidades como o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em
presas - SEBRAE, ea Agência de Promoção de Ex
portações do Brasil - APEX.lsso, no plano nacional.
Na escala estadual, a tarefade adaptar linhas e perfis
de produtos para atender às exigências dos mercados
internacionais está afeta ao Instituto de Tecnologia de
Pernambuco - ITER, por meio do Programa de Apoio
Tecnológico à Exportação - PROGEX, o qual é man
tido com recursos do Ministério da Ciência e Tecno
logia. Verifioa-se, portanto, a interconexão, à maneira
de uma rede de atribuições complementares, entre os
planos institucionais, com o objetivocomurnde incen
tivar, por meios também oonvergentes, a pequena e
mic:rü:empresa no Brasil.

Na realidade, o lastro do sucesso obtido pela
maioria desses empreendimentos repousa em sua in
tegração. Eles se aperceberam da necessidade, para
se inseriremnomeroado internacional e daí auterirem
lucro, de trabalharem em conjunto, o que equivale a
dizer, deformarem consórcios em torno de suas ativi
dadescoincidentes, a exemplo de que ocorre com a
Gonstituição,de associações ou sindicatos de' classe.
,Isso é ainda mais impositivo pelo fato de a APEX não
trabalhar diJetament~oomos empresários, ~sim com
aS entidades. que,ostepresentam.

De qualquer.sqrte, Sr. Presidente, o ponto re
ferenci<:\ldetoda:a~xpansãono comportamento do
setor estáno Pro:9rafl)a Setorial Integrado -r PSI, de
senvolvido pelo $g~RP.Ee pela~PEX,a9qUal as
empresasd~vemiser:associadasparao cumprimento
do. roteiro das expor~açqes.Compqnente de relevân
cia neSpe proces~o~ilJealizaçãoe partioipação em
feiraslntemilc.ion;ais, oportunidade essencial para a di
vUlgaç~P90S produtç~9rertadpsou para a ampliação
de. seuÃIl"l0Idep~c~r~p~erísti?a?,de~corq8çom as
indicaçêíesi dos pqtel)F~é1i~irnp()r~ad()r~s\G()n~:ip:erando
que ospequeno~g,Microempre~9dime~tofiP?íotêm
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Trata~se dealtemativaa~;erexploradacomredo
brado vigor. Eauspicioso constatar;que,tambérrl'nesse

, ." . ~11 .", ''': " ': ' , '"' ,', ": ' ,"í 1 .- '., ',' ",.':, ,,!~,.:, ":

aspecto, as poténcialidadesbrasileira~' decorrél'ltesda
i"nossac~,iat~id~dee']p~ee~dedo~,p?de~B:b~,i~n~~~s
,espaços deWaflrmaçao socloeconomlca nacional. iJ

I[t ,', -P,-,'. '.," . f l--" I', I'

Era o que tinha a dizer; "J'!,I,:lof' ii
~uitoobrigádo. ", .... ..::., ..' irI:':; .'" b
ri SR. CARLOSS()UZA(Blocol,pL - AM,~f?"ro-

nunciao seguintediscurso.)-S~;'PresidentJ,S~s; e
Srs. Deputados';ef)t~steêe-!:lle et~~olta~rr'e de~u~ciar
neste plerlá~io 9descasocOrn qdeestão'se~dó trata
dos os~ais!.de600mn~studantesdasredespública
e privada .dd'Te~Es,tado,()~~azoryas.;~ .

I:~mstece:~ee~eyolta-!n~t~~que ~eglst~~1o~ue
os empresá~iosdosetcmijetransportecoletivodaCida
de de;M~nause~ofaz~nd(),contra'6s eStudantes que,
embôrá detent()res dodireitodeadquirir120passeses
tudant.isrne~SaI~entepO~5o.rodeset"Jvalor,.são hUrni
Ihados erTl irne~sfiIaS~rn ú~ ú~ico pOst()"de entrega
délcal;tei~' eSiuct8:rl~i1qlJe .Iiles:dálessedir,eho. .:,.,'

'Sras. e SrS:Deputados; em meu Estado, princi-
" :, :'",'; ': ":tt ~'" ",,":, "':':"l.".', Y:"".ii'J'..' ,.," ;" "': ' "J'~'.

paimentena€apital; Ma~aus,odl~eltodos.estudantes
tem5iCJoseguidame9te"ilipe~diaêto. po~ empresános
gananciosos,diantetdaiotal.apatia.do(org'ão

i

ge~en~
ci~&ot~ct() ~is~~m~J~~:\t~tisp()~ec?letiy?:,qde, .e~v.ez
de: tOrnar" prOVidencias co~t~aessa !attaderespeito,
omite7s.~,:to~almente: .i;' ,i," ".:' ." ':' . '.'

;' ~t~:e,a~~·d~;i.1,~~~~e~§~~Uxess~~.~egist~dos
pouco malsde70mll estudantes com direito ao passe

, "'.' :- i i ihl!'- ".' ','.: "'" '~: I, "".l.I':" o -..,'," ": ,'V I ~il;" ,': 'I' , ' ,

estudantil,() Sindi?ato da~ E~presasde Transportes
de Pas~geit~s:~Ô,~IDáz()ryas;L SINEIiRf-~wa;~ti~ha
8post()~d~cactast~arnerlto. de alunoseler,tt~egas!;de
êãrteiras:Na<1yel~:~ôêai't8:rnbérn ,se registtavam filas
e:recllimaçõesr~:mboraemmenb~núrne.ro::'i['I'1! '
.' .H~Je,~rás.~:'SrS:'pep(rt'ãdds;~():dê$rylahdo.6total.

~,pa~,i~?,o a~?~e·i:1,~~4;~~;i() ~rgJr,n:e~t~li~&'~~~o~a
d(). de.q~e.~~~~~}!'8:ude~()~~pcesso,osl~';!1p~e~á,:,os
foram paulatinamente feehanao'ospostos'e deixaràm

',:\..J ,<;-,:, "":';'~::('""*t",.~'-!l~T,i,,,q':"l, :."',F"·",'I"'!'.'""I!,',,,,,,"!:,::- ',!"".' :""'1 " ,. , ,':,' f

apenas u"1' 0~~lg~n~oose~tuaantes8:' e~fr~l)ta~ filas
quilómétriCas,com'~ôlêcom'chuva, 'para re~ebe':uma

.. :' "~o I~ ", : ": ,: '" ,: ;-:'.'>(!!II;" ,,', :,,",' .,,"':' ;.. ':"V::!l":, ::';,' ;' , 1\'1,-iI"', ::', .,-1i" 'I : ,I' ': " - I :.ri);

cartel~que Ihes~aa dlr~lto!'a.'cornp~r[()s:n 20 passes
estudârlti~ ..Mais grayeai.nd~té'()fáib de!qu~ldesde 2002
os alu~os.não~blêEldá~tracf()s;'. permitindofraudes e
falsificáçõe~dive'rsas>"ii ' ,,'.... '[

Ora;nobr~s':'Colegas/para con1bater esSas fraU
des, o SINETR~M decidiucentiahzar tudo enlum
únicop()~tode~~~iços;pa!"8 receb~~o cadastro dos
alunos novos ede'ialurios transferidos'de outros:Esta
dos. Esk rct~cisãó;apar~nt~íneritepa~abenefi~iara

, categoria, ~er()lJ()sdesmándos,as enOrmes filas e os
gravesprobl~hulS9ue estdh'~egistrandd;

"lsspéu~apoLJca"ergOÍ1ha; é lírTlahumilhação,
umacinte aos!estüefantes!eáséus pais, que são obriga-
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condição de bancarr sozinhos a ocupação dos espa
ços nesses eventos;! o PSI assume o compromisso de '
finanCiá-los; sempre que se revela importante fazê-lo
parà' a oonsolidàçâo de mereados ou aboQquista de
noVas frentes de exportaÇão. ' t ,', .
1.f1 0ffato, Sr. Presidente; é queo esquehla elabo
~db e e~ opetação pa~a fo~e~tar a ~e~dà;de bens
eserviços ao eXterior, que resulta na obtenção de di
visas \; nofortalecimentoe!!apelfeiçoamento da base'
produtiva nacional ~m suá multiplicidad~ dê pequenos
nêgócios, vem éonfirrtiando'~~ua validade. Cifras dispo-
nibilizadaspéló SEBRAE indicam que, no período de
1991; a 2002, Ônúnll~rbidJ peqdenas aimicroempre
,sasque estão vendendo para fora do Brasil p~ssOu de
9.631 para 12.676, atingindo a marca de 7:4%do total

",0." _','. ~., '1 ";.,. " "'i.:",,, "~i r-f'- , ,. " 'c' 0',", " :,' "_,,.', .' :.'

de exp0'1ado~es:b~si.leiros, PO~i;outr.o lado, e~qua~to
as empresas de medlo e grande porte responderam
porl menosde 5% do incremerlto da b"ase eXpO'rtaclora
no'mesmo período,as MPEs'foram responsáveis por

'i,'1 '''·,j'!Wm' "'," "o' ", 'd',. ;i:" o,'" : ", ,", ,~"" ,o, ,·.lIk ": -', '.' '," ,",.i; >::t~ ):::, ":i( ',,:::',1~;',,' '

quase ~5Yo o:c~esclrr'epto."ji:; '. ;:, ":"
, ," Dla~te,d~ cow.por;tamer:tto tãO,POSltl\~O,:~~o se

pod~~~ga,r, :Sr. P~eslde~te;'ique se esboça~ as II~has

de ~Jitahdadede~uwsegr,pe~~o po~ado~fde;:!o~ealter- "
natlva,de geraçao de emprego e,irenda para'o País.

ii;}1"":i"":·OO".""":,'."", .', :lii"~', ":,<' ;:" ,!':_i_.:l~!~~i:~,,"~~'":... ,,':';"'."({''',-:'''I:<''- :'':'','. ':'m!;~";! "',',"",'

~o_~o~~~toe~ ~lJe. il(l,~est~odo, a~~~~ltatt:'e~to de
mao~de-obrase coloca como Imperativo 'em nosso pa-

f:'~:~::f~~e~~~~et~~~~etl~rb:::~~~~e::~~6
'i~l'. '. ""~ ',i'-"","--: .,', "':"":I~l. ,.; _ :',' ,.',~." .'", -'" ," .,,' '.' / '.-'" ,. :"'~~ -"'!!I<I:· '.!;:::, _"'.0' '," '.' -,' .:, ~I ~ .',...". . ....

BO~~,~o ~oryJlJ~~o~~a ~~~u~o, ~~rcula~oe dIS~n,b~lçao
'êle:inqueza, ostenta dlmensao mternaclonal" havendo
p'ar~es qúe,'delâi Í'etiram;'perc~ntúàl.hegemôniêó!de
contribuiÇão aoconjunto'f'daeoonoinia. "ii!~:~ ,

'eifcl.~:st~tí~,J~~i~~~~~i,djJbr:~~~~~ó~;:~
, ," Nr é: ,°'0'; -: ....:,' ," ,:"" :'I: ~i: ,"'.!J',p,; . "ii ',:':.' ";':" ,'" .·i .'" '-'. ;;",:: ".:'i, ',- '. 'I, 'l1:'li- ': c,'.' .(: ""~' '," '. ", ",;,,"." HI::: ' ,".' ' " ';, .. " i; '", ' .
reconhece~,ique ainda estamos na fase~prehmlnaf< do

, p~oéesS()'.,ls'C()~~iç~~s i~'disp~~~~eis,àêc?~pôsiÇão
de uma'estruturasohda't'de funclo~amento\Jo setor
aindà"se a:presellrtamprEdrias;:es~rrandoementra
vasque Põem eh, riscô inÓmefos empreendimentos.
'~uitoscfos 'quai~'fSã.<? forçaa~slà !~~~a'~: s~as;:,Pó~as,
ft:ustrando expectatlVasqúe naose::irestnngem ,aos
~"1\ll!-::",('!i!."':~!"":',""""'" 1';'''',',-''':.'-'"t·,)w:.,:":",'.,,j;,' .-t.. i""; '-"',';;~'~'11' _'/~'!:~., ",lU;

seus Ideahzadores,' mas tambem a potenciaiS empre-
'endedores,' cujôspl'anos;:em 'oUtras CircUnstâncias,
bem poderiam v~oriosam'ênte frutificar, éexpanlair~se
embenefíciodoitoclO soelal:l'às voltas cOmà escassez
de~postos detrâbalho~: ' . \t ',:,1 • ,

";,' Aliçã~ rnaio~ que'se pSdet~ti~,à~:do~uitoque já
se fezte esta fazendo é a de queia despeito de tantos
'ob'státulós;"'a exempló'dos burocráticos, dos financei
ros '9 dos que têm a'ver; com a forte competitiviclade do

, :. ,,:' "," , " •. '. "', '''I "ifl ~'- ;-,,':':11 :':t:, "',' ,['!'f" i" "'., ,,!''f' .. " ",'lli~ ,', 'C''' .. " 'ili! ",' '"

mercado' Internaclonal'-,os pequenos e microempre-
Sáriosbrasih~irôs insisi~m e persistem:iootnd\teflétido
;, .o""., !';";,~'~:;',,,,':i,,,:':""lill'~':' ',;i'i"'",i,:,-",;,-.'~,I'l: ,'.' '-"Ii:' ", ;~;T'" ',';, !'!i" :i

nos rlU,!,eros aqul'imer'lclol)ados.' ::,' ::1; i ,

'IIIII:I! I II!II,
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dos a perder dias e dias numa fila sem fim para receber
um direito que lhes é assegurado por lei municipal.

Para acabar com esse descalabro, dirijo um ve
ementeapelo ao Sr. Ministro dos Transportes no sen
tido de que, usando de meios legais, determine que o
Município intervenha no processo e ordene a abertura
de mais postos de cadastro e de entrega de carteiras
para a compra de passe.

Era oque tinha a dizer.
O SR. PAULO BALTAZAR (PSB - RJ. Pronun

cia o seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, os jornais diários de maior circulação em
nosso país divulgaram na sexta-feira última, dia 26 de
março, mais um relatório do IBGE focalizando a ques
tão do desemprego eda renda, duas das questões
cruCiais do momento econômico que estamos viven
do. As notícias não foram, mais uma vez, as que nós
todos esperávamos: o desemprego continua em alta
e a renda do trabalhador brasileiro em baixa. O que
significa dizer que o aquecimento da economia ainda
não chegou ao emprego.

A taxa de desemprego de fevereiro foi de 12%;
mais alta, portanto, que a taxa de janeiro, que foi de
11,7%. Eo rendimento do trabalhador caiu 5,7%,frente
afevereiro de 2003; um comportamento que vem se
repetindo há um ano.

Este quadro sombrio, Sr.Presidente, mostra mais
Lllua vez que a grande prioridade dos Governos Fe
geral, Estaduais e Municipais deve ser a criação de
po.$tos de trabédho e a geração de renda, que se torna
rá l'Tienos penosa com uma política econômica voltada
para o crescimento e comprometida com a redução da
exclusão social.

As demissões continuam acontecendo, princi
palmente na indústria, seguridade social, serviços de
ed~cação,saúde e administração pública.Só a indús
tria, que responde por 17,5% do emprego, cortou 1,4%
das vagas existentes em janeir(), enquanto o setor de
serviços públicos, com uma participação de 15,5%,
fechou. 1,2%de postos de trabalho.

Estamos na expectativa,êra~. e Srs. Deputados,
dequeo Presidente Lula c()nsigétimplementartodos os
projetos sociais anunciados9yesignificam a criação
denwos postos de trabalho égue importem também
geração de renda para a população excluída,.ame
ni2';alldoassim o quadro de S?frimento e çarência de
grande parte da populaçã() br~sileira.

Qs Governos Estªd~ai~e~unicipaistambém
preçl~élm se mexer, prepiS9m'RfPpor políticas <:je ge
ra?&9 de emprego e re~dai,e n~oficarapenasespe
ral1Çl9 que o Governo Ff:?d~raliJ~solva, sozinho, todos
osp~~blemas. " ,

A responsabilidade é de todos nós, muito embora
caiba ao governo central criar alguns instrumentos que
facilitem as ações dos governais regionais e locais.

Vivemos um momento crítico'e decisivo para mu
darmos os rumos das coisas, e; com certeza, a ques
tão do desemprego e·da geração de renda é o maior
desafio que temos a enfrentar.

Esta questão deve ser prioritária nas nossas dis
cussões porque só uma solução satisfatória nos de
volverá a paz social e a dignidade aos trabalhadores
desempregados.

Esperamos que o próximo relatório do IBGE nos
traga melhores notícias e possa já refletir os resulta
dos das ações que serão implementadas pelo Go
verno Federal e também pelos Governos Estaduais
e Municipais.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Segundo a Federação Brasileira da Indústria Far

macêutica ....:. FEBRAFARMA entre 1999 e 2003 o nú
mero de remédios vendidos por ano caiu 16% e cerca
de 50 milhões de brasileiros não têm acesso aos me
dicamentos, mesmo em se tratando de genéricos.

As vendas do setor farmacêutico diminuem, mas
os laboratórios nacionais·vêem os seus lucros dupli
carema cadaano.Para o consumidorde.baixa renda,
porém, pouca coisa mudou.

Uma pesquisa da escola de negócios da PUe-Rio
-IAGmostra que desde 1999 os laboratórios nacionais
que investiram nos genéricos viram sua participação
no mercado de medicélmentos crescer de 6,4% para
12,1% eó seu faturamento,em 2003, ficar2,33 vezes
maior do que em 1999.

Mas a dura conclusão, Sr. Presidente, a que se
chegaéde qu.e os.genéricos cresceram, roubando
espaço d()smedicamentos de. marca; ou seja, sem
ampliar o mercado. Não cresceU o acesso dos brasi
leiros aos, mediCamentos.

É o reflexo da crise econômico-financeira que
ameaça os brasileiros, com.aconseqüente redução
da renda,do tréÍbalhador.

gm19~rl, a venda de medicamentos no Brasil
chegavlfll:t 113~ bilhão de unidades. No anp passado,
este volllmeçélill para 1,27bilhão - um recllo de 8,6%.
As cOmpras, !g8Y«rrnamentais registraram l.Ima queda
aindamaior ne~se período: de t,85 bilhão PflsSOU para
1,50bj(hã~;Ryrf:?ja,menos19,2%.

QueW m~o tem dinheiro, Sras. e Srs. Deputados,
não Vi,'li nem'~'i,fqrmácia; ficl:l Ç()m a rec.eita na mão,
mes'T'()qye8~f3p~ric:;A seja. ,40°(0 mais barélto. Não há
dinheir(),Plilrq iP~rçaro~réat~m~ntq desaúde,~ a popula
çãoe)(cluíl:Jae~á'm(.)rrendofélce 'aodescqs$ de mllitos
governantes, qu~ preferem, i:mfeitar as suas cidades,
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comprometida. A.orl1esmotempo em que arrumamos
~ , ' ,:: " '!, " 1'\:: "I:, ; , : ' ;:'I::, ', ' ..,;, , ' ; -!'~r, , " ,i '\ ~.',.,' "I ',' , 'Jh:-'

a· casa; •estamos perseguindo o desenvolviMento.x:
Só não'"vê quem preferEfset,arautodo:caos,que

apostaná desesta6i1iz~çãódo!'G~verllo tU,la, sel11
le~a~ e~'contaqueo fracasso destelGo'(.e~noserá'o
fra'cassOdoBrasiL ..i' . :t' '. ~li\<~>: . .

Naoportunidade;~saudal11o~ o~ini~trh R()oerto
Rod~iguesp~j~ sua co~petê~êia' e~~rlga~por:,I.eP~~:
50S paraaagncultura e pOli conqulsta[gmals dmhelro

• '~f. '!",,: ,,:,':," 'i~: :' ,',:::' _IH: :::'':- ,_ ,':'~' , .,',

paralin~~sti~~~to:>.. ...•... . ;:,' ,i' .. '.' .~.,;: '. ' .. " .'
·.Durante o discurso doSr.:Sandro'MabetoSr.

Inocêncio '0Iiveira, .. , Q Vice-Prêsidente;fdeixa a·cadei:
ra da presidência;quetocupadapeloiSr;João"Pa.úIO

·,":>-t' :.,i" "',,,: J " , ''-I>' i:' ,:'.-'".

Cunha,Wresldente;·. .' ..i;" .
M O'SÃ.PRESIDENTE (João PàUIOCunha) -.Gon-
cedo a palavra ao Sr. Oéputado Inoeêncio!,Olivéiréi'

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL- PE.'Pfonun
eia oseguinte discu~~o:) -Sr.Presid~nte,Sraá.e'SrS.
Deputad()s;~a repo~agern que'arevistai;Veja públfcaem
seu f1úrrJero ~istece~fe (~.1à.47' ,de3tde~rço
de 2004)/Col11osresultados.dof>rovão'- E~art1e'Na
donal deCur~osem.u~iversidades~pt1blicasepíiva.das
doPaís,mostra ~'àtrasoea, i.nsUficiêllciEidoEl~Sino
super.io.r;ln."b. N.ofefe.!t.e:d..o Brasi.I•.'".c.o.'.mpara..· tivamen.'.t.e ao

, : ,,. ,! '''i ",' :"1" ,,' ",'" ';i, ," ,,' ," ,c " /', " .. ' "i: ' , ,Ir, ',- '~' "ii-i",'~" :":"ij:.

Sud~ste'/e.reve,la.urnadas.faces·()d.iOsasdoIl0s.s~·es
tágio de. d... es.iehVófvlmentO:o'atraso intêh~etuaL:").

1".1', :i.lt::'::'~"'''i.',,'i;::~ !,,' ': ,":"i,"~:,!' ",,"":,,11', ,"-, '~,,',~': """"

No imaterial a)que 'Eirevlsta .. teve:acesso'estão
listadas as1 O~enlo~lils ~cUI~ades~.::~6car~ei~sem
todo o País;0 ~sultadoéalarmante:nenhum'dosS;900
cursos. testados pe.lo'~inistéH()·H~·.Ed~caÇão'(MEC).
em 2003;cht}go~à noia:i80.iÀmaior:média~9r6) ifoi
obtida pelo curso de~Ellge~ht.ria'Elétrlcado Instituto
TecnolÓgico d~~e~onâúticá;e·~'~ão~os.é, dos,pat;n
pOSó SãoPaulo,IJáConhecido'i~ferlla~iÓrlaknente ~elo
seunl'v'e'I,de' excele~ nc'~'la '.' :.'H, ;,'ii::: .. '. ·.···'1 di!i,:" I

•.,: , :,' , '::: ':: ':»:::-';" ,:, ':' '", ',i:' :",:'!~"::-

"i 0': fato'ã:que óProvãoestá.rén~e~do.benefícios
para.'o'~~si~o s~p~'riO~idh ~aí~' P?is ~e~I~~e~~I!ar a'
qua.Irda.d.. e academlca tloscursoseproJetauma:lm.a-

, ,r "jl~', ": ',', t,' " "" ~I "',' ,",' ,"~" ri' ': ',,' ,: !! Ii#" '" I

gem do e~sinoqu~.p?deorientaro,G~ver~o.l'Iahora

de examinar pedidosde abe~ura~etuncfbnarTlLnto de
novas eséolas su~erioresJ>, .. ::'.,11 ':: 11 "1;.:

'. ..... Oimportapte é CJuehaja .U~ cO~P~o~i~ sério
com a qualidade[doensino noPats; p<>is- recordelllos,
mais uma vez,·. o.filósoto,'it~liano· pós~marxista recen
temente'fal~cidoJ Norberto:Bohbib'~d !século XXI vai

• ',' 'I: ',',.-: ,;;1--', :d: :, ,",! . ',o "'" ' :,- , ,,: .: ','

caracterJza~~sepeloel1fr~t;'tamel1todospalses que de-
têm o conhecimento e~seus~aisdi~e~scampos:
aqueles "quesaberne6squen~osaJjern'Y .~;:.

Cerca de meio milhão de Universitários fizeram o
Provãono ano passaCfO, 'e ia revista revela qUe â taxa
de ooicote nãoipassoude 2o~.!r ", ... ,!,I., '

A idéia:de .rea,,~lia~, os .ca~sos'a1cada 3 al1os,
dentro do novoprojetOdo1atual Ministrd êla Educação,

! ,I :' :, ~ , ,

. gastar; dinheiro comconstruções faraônicas el1'1 detri
mento da: saddeefda vldai(jos nossos rnunícipes.
,r~ '1'· Impõe-se a i~plantação de,i~~og~aTas sociais que
sulJsidiemesses rTledicarTlentos eostorneça à popu
lação ca~~~te~, sernq~alqueri tipo de interrupção, sem
precisar1que .0 PotJériJudi6iá~ioar~ogue!para si,essa
função, i,C0rTl0'tE~m acbntecidô' erTl!R1uitos'Mu~icípios,
i~êlusive~â'cidade de Volta Redônêfa,~~ Taior.arre-

.cadadd~deilCMS doE!tado,doRiodeJâ~eiro.i' '••
' , 'Chegâ'déi'insensibiUCfade edeirresponsàbilidade

" , " " ' , , ' " "',i" olf :,"', '", ", " , I' I" , '",' ",~" ,,, ..,,'

social..Nã~ basta fazer:o marketingda terct}ir~ idade.
",ntesdetudoprecisa s'e~iimplantâcJ?'o,Est~t~ôdoIdo
sd;e,J l11aisdoque' isso, tiã;qüese,t~ru~'compromisso
cOl1la)Vida para pôr,u~fim,ae~se âesbala&r6!~jl'~'

j:M&itoobl'igad~, Sr~presidelÍte. ,,(,I,

'!C>SR. SÂNDRO:MABEL (Bloco/Pt - GO:iPro-
'. : 'I, :. ":, • .~: ,'.',

nunciao seguintedis9urso.) ~., Sr.Pre~ide~te, Srás.
ê,S~s~'Deputa~ôs,~§o~e~~o apub~!oU;'~o dia 30,de
,março',êleste ano,. uma;séi'ie dá '. medidas aprovadas

,it' "'f .. ' "', ;",__ " '"',:i:''''' ' ','i,:":";'" ~'~'" ","': " .' idi" "i :,'L,: :'" ~,' :,',;!:, ".'t.
.. peloCo~selhoMonetano Na(;lonatparalncentlv13r a
"roduÇãbagt.ícoi~.~lárQde ~edLJziriatax~de jü~~s de
longo prazo p~atlêa~a p~lo.~f\J()ESI ~érão feito~iàpor
tesd(i).~$2.4:bmlõesparâ8.comPra. dê'rnáquihas e
equipa~entos'po~!.méio.dóM.oDER~RO!","eFIN~ME
especial,.ambos,·programas[~o.'Bfinoo,doDesên*,lvi~

, , " .' ;, ',l',' -... : ,) • :i",,,, ''''" ",' :,1"'" '(, ":",,~:',,,:; r:~::, , ", ':::'" " . ':"".:
mentoEconômicoe Social. ;'!' .......•.. ,.. <, ''''. "'1

.. :, ·.. ':1!Co~~b~mdi~seo~ibi~tro d~!'f'g~,!cu~u~jRó
be~o ~od~,ig~~.s, Oi qo~~~I~()' ~o~~tá,~,io ate~d~u a
unrantlgOde~t}Jodoseto.~!;de permitir/que os,bancos
côbp~r:atiy.()s!p<>sSa~ i~j~ta~,! ce~dâ!;d~,~$', bilhão de
dep?~itosfpa~aap(@:>a~çll~u~I.Coma•.~uda~ça, .0

Programa:'de1Desenvolvimentó de Cooperativas pas~
:," " ili,:',!I!'-', "'~" '~t, :' ,""",'-';·I·~,jlll;.,:', il! ;ii'j,I!;'''':''"jII', ";. "', ',",~;,. '~~::'" "', •

soutll~béW lladm~tl~l~o~o~,seto~,es;:orpoa I~dustna

~d~~~~~~~61~f'c'a~~f~~ dealg~aO,~de: s:rentes

',lls Ii~hasde,C~d!t?do.Ba~codoBra~i1!arrbém
receberam recursos adiCionaiS de R$500 mllhoes, com
thxâd~8;75%,!~ R$165 milhões paras a:gricultura fa-

:.~' , : i". ,I" ' " ,! ':,' " '" " '.-, jl: " , , " ;I~, ,~ . ,''', . , , '

miliari,corriju~osde4% ao ano. Os produtoresdecafé
" "'.' "':'W:, "!,- .. O"" ,',::' ,':' ':: ':1.-'," :.-,:: ,I

tambénlforarTlbeneficiadoscom.R$400 O)ilhões para
o F,U~G~FE,:o:qu~pode~á pefrniti~:a. ~ecupêração dos
preçosdo produto. , ...'..... (I": ',li

Porlt~as~ssasiniciat~asJ:~~ta~osco~fian
tes.e"!queesseísetor, ÚITl dO~'lTlais ,importantes da
economia,pofllue geraa'!matéria-wimadetddas as
outrâs/:'i~á fegistrar!cresCirnentdl eT!sut:i produção. E
mais uTap'~p~~ête'qJe ogàrs está:~o carylinhocerto,
realiz~~do açoes de longo prazo e.iinvestindo na ge-
ração de empregos noearripÔ. :; ,.. 1> I

Sabemo~'quealndahãmuito oqJefazer.mas não
podem nosacusarde·paralisia.Est~mostrabÊilhando
paragaranti~ que ~ estalJilidadeeCo~ômicanãoseja

i, ,"" ,,' : "" . J

'----""';---------"'1"tlrl--.....;,-.;.....--,.1"1',lmIiIIIM~--"-;-""'!'"'''''''----''''''''''''1";'I~",-,.-~--..-i;--:----":"""';'-""""""';'---_'
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não me parece acertada. Acho que deve ser mantiqa
a revisão anual ou, pelo menos, a cada.2 anos, pois
a tentação de "comercializar canudos" (osdiplomas
de cursos superiores) vem sendo muito grande neste
País e há ociosidade nas universidades particulares,
como o próprio Governo constatou.

Mas voltando à avaliação dos cursos sob cri
tério regional, em Administração deEmpresas não
figura qualquer universidade ou escola superior do
Nordeste; em Agronomia, nenhuma; em Arquitetu
ra e Urbanismo, só a Universidade Federal do Rio
Grande do Norte e a Universidade Federal de Per
nambuco;em Biologia tampouco aparece escola ou
universidade do Nordeste do Brasil; em Direito.surge
a Universidade Federal da Bahia.

Mais ainda: em Economia, nenhuma regional nor
destina; em Enfermagem, a Universidade do Estado da
Bahia; em Engenharia Civil, nenhuma; em Engenharia
Elétrica, nenhuma; em Engenharia Mecânica, nenhuma
nordestina; em Engenharia Química, nenhuma; em Far"
mácia, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte;
em Física, a Universidade Federal de Pernambuco e
a Universidade Federaldo Ceélrá;em Fonoaudiologia,
a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Fe
deral de Pernambuco; em Ge()grafia, a Universidade
Federal da Bahia; em Históriél, a Universidade Federal
do Maranhão, a Universidade Federal do Rio Grange
do Norte e a Universidade Federal da Paraíba; em
Jornalismo, a Universidade Federal do Maranhão; em
Letras, nenhuma no Nordeste; em Matemáticá, a Uni
versidade Federal de Pernambuco; em Medicina, nem
a tradicional Faculdade de Mecjicina da Bahia entrou
Pélra representar o Nordeste; emOdontologia, nenhu
ma; em Pedagogia, a EscolaSuperior de Giencias Hu
manas do Sertão de Alagoas, a Universidade Federal
daBahia e a Universidade Federal do Maranhão; em
Psicologia, a Universidade Federal dó Rio Grande do
Nprte, a Faculdade Ruy Barbosa de Psicologia da
Bahia e a Universidade Estadual doPiauí; erpQuímica,
aiYr1iversidade do Estado da Bahia; e em Veterinária
também não figura o Nordeste do Brasil.

Sr. Presidente, é muito preqcupante o panorama
do ensino superior no Nordest~dp Brásil que emerge
dessa análise da revista yejq,i Gop1 base nos resulta
do~doProvão 2003. O que~el'ánecessáriofazerpara

melhorar a qualidade desses cursos? Certamente uma
fifGqlização mais direta~rjgorosa do Ministério da
Educação e o redirecionalTleptodesses. cursos para
a,bl;lsca da qualidade e dél~~iciência.

Muito obrigado. ••••i, •.•.•....
O SR. LUIZ BJTTENC~WFf~(PMDB- Go. Pro"

o discurS9.)' __ Sr. Presidente, Sras. e
~F?+.L/v"",",lC'U"'<>, desejo falar Ileste. tarde sobre o que

pensa o Desembargador Charife Oscar Abrão, Pre
sidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a
respeito da reforma do Poder Judiciário, que tramita
no Senado Federal. O magistrado do meu Estado é
contra o controle externo do Judiciário, mas defende
a instituição da súmula vinculante, o que, segundo ex
pressa,evitaria que causas particulares e sem grande
repercussão social alcançasse os Tribunais Superiores.
Ele diz ainda que essa reforma agora proposta não é
remédio que cura todos os males que afetam o Poder
Judiciário e que vai dar ao cidadão o direito de bater
às portas da Justiça e.ser prontamente atendido.

Ao controle externo, o Desembargador Charife
Oscar Abrão manifesta-se absolutamente contrário e,
quanto à súmula vinculante, firma-se no Direito italia
no, reconhecendo que, desde Carnelutti, em 1930, se
reclama da chamada eficácia vinculante dos julgados
dos Tribunais Superiores. Hoje, segundo afirma, quem
defende essa tese é o processualista Mauro Capelet
ti, que há mais de 20 anos vem batendo nessa tecla,
considerando'tratar-se de uma grande solução para
evitar que recursos subam às Cortes Superiores sem
necessidade. "Não é posslvel" - explica o magistrado
- "ql.lea Suprema Corte do País resolva problema de
cachorros em condomínio".

Conforme a opinião do Presidente do Tribunal de
Justiça do meu Estado, o Judiciário precisa de uma
Ordem dos Advogadosforte, pois quemo movimenta,
peticionando como autor ou réu, ê o advogado. A parte
só pode residir em juízo por intermédio de advogado, e
o MinistérioPúblico também é muito importante nesse
contexto. Há necessidade de juízes, funcionários eum
parque mecânico, porque hoje, infelizmente, não se
pode tocar umapequena, média ou grande empresa
se.ela não tiver uma parafernália de informática, que
tem de se modernizar todo dia.

Falando sobre a morosidade da Justiça, ressal
tou que ela decorre do acúmulo de serviço existente,
sendo,portanto, preciso enxugar esse espólio de pro
cessos antigos e montar a máquina de tal sorte que ela
não permita mais esse acúmulo. Em Goiás, o Tribunal
de Justiça recebeu, no ano passado, crédito de 16 mil
recursose julgoumais de mil, não havendo agorane
nhum deles represado nos gabinetes dos desembar
gadores. A morosidade beneficia fundamentalmente
as classes ricas,oddadãodeve.pagar umafábula de
dinheiro e, ao. invés de pagar o credor, ele espera o
credor executá,lo. Assim contrata um bom.advogado,
vêm embarg()s;a' execução e daí por diante o processo
nunca acaba, detalsprte.que, quando ele vai pagar
o dinheiro,quei dava,~aracomprarum~ Met9~des, o
cidadãovaic9mprar~~nfusca velho, n9rnáxirn~-isso
se algumdiael.ereceber ocjinheiroda liIívida.:
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. . (\ooncentraçãoserà .,aFaculdade deMedicina
do ABe, às7h:Os p';Ofissionais pr~tel1dern sensibilizar

. a pÔpi.dação~ech~rnat a at~nção}das operadoras dos
plal10s de.saúdequál1to à necessidade desevaloriza~
otrabalho rnédico. Elés reivindicam respeito àCBHPM;:
quesugerei.valorde42re~ispara úrTlacollsulta;~; .,'

"ntes!eIe9pta~.pelti pa~alisàção, U111.docurnenio
foien~iad6:àsoperadoras:dos 'planosdesaú~e'~oli
citando negociação, mas apenas 12 responderem e

1;, ,,':", q:', , " _,o ,i:: '':I;'"'' '",''' '-;, '~ , .t ,::'" ',,',}':' " ,:.>,,',',:;
,somente umase proP9S a negociar. r · r.·.•• ,.
". .t.pu~~t~ .a·!!'~riife~élçã(), os~édico~dotBC. !dist~i
bUlraocarta a populaçao,detéllhandoas •. IITegulandades
praticadas pelo sêtor, inélusive com divulgaÇl1ona'mfdia.

; . Participaram CfalasSêmbléia.rdpresentalltesdo
Co~selhb Regional" de Medicina,,'CfoYSindicàto}dos
Médicos deSão,leaulo,da,e..sSociação, Paúlista 'de

~edic.ina d~, Sãol.:f?aUIO"Sa~to~~d.ré,. SãO... Be~..~a~do
~JSão €aetano dó Sul, do Valead,paralbaedoiSiridi-
'.... t~-:, , "" '. """, ':1:" ' ~" ,', , ,', ',,' ",o ,," • "I; ,,\. ,:, ' '" i 'ilf" ''.-\1-

~to dosHospitf.iis:·; ..I~ .. ' .... .'. "... );";
,J,Osistemasupl~~el1ta~desaúde~.asoperadoras
dos planos~esaúde-+rno~irTlenta quase 30 billlÕesde
reáis anuall1le~te pélmaten~~~berca de 34J'Tiilhõesde
brasiíeiros. Nos últimos 9.anos', oshonoráriôsimédicos

',; _, ,,:,).. ,.",:,,..," :", ;, ",:;';"'" _,.0"'''''.'' ,'~ ,,':",_, ,*;,,~'_::_., ';,jl!~';:':_'" ,

sof~erampe@~~d~241%.COQf9':fTle.de~u~~arr as en-
tid~~ê~9Jl~!ga~;as'.~pe~~ao~~s i~terre~eT ~él~te~ação .
!!,edlco-pacl~~t~,,fr~q~e~t~~e~~e rega~ao. p[o~edlrpen
tos e colocando emnsco asaudedosusuanos.. ,

€nluito sig~~idati\fa..allJta dos rTlédicos. Pâ~le
lamenteiaeSSe' êlesafió;continúarerTlosdefendendo
umk5átJdenâ.o'j:>rivâfizàdà.llqúe~populéiÇãbtenha
àcbsso;. pri~'cipéllrnente"a. população mais ;'pobre, a
.que mais precisâ (ft:lssà Saúde. universal; .pÚblica ~ de
qualidâde.i~: ": ". : 1'11' t·,> .' •.•... ' .

.Pârab~nizo os médicos damihha regiã~,São
BernardÓ,é detodoo;"~I3Cê~pen~kl"&os .émconquis
tar/com. 'esforçó:edeêliceção,: direltosdeêidadãos e
profisslôl)ais.L .i/'.. . ...• '. '.> . ..' r;;

. qSR.TAKAYAMA (PMDB ~PR.Pronuncia o se
gúinte~iscurso.)-Sr,Presittente, Srasle!ISrs. Depu
tados, subo :8' e~ta tribuQa para·mostrahôq'Lanto.as
máquinascaÇa7nrquéiss~mpr~1foiamp~ejudiciaispara
os seu~'usuá~ioSepa~ô~afs: Quê'~o dhawa~aaten
ção, se!"horas:,e senhores, para a gravida~e do assunto,
pois e~sastais máquiriassé~pre CÔ~figu~~arn instru
mento~p0rTlíni~o de;!r;auc:têj:~ .:1>. .•.. ;,,;:

DeSde':quélforarTl'iautorizadas~ascaça~nrqueis,

tem-seobser,vado aof'ongodosa~ôsquea s'üautili
zaçãotern sidoobjetôde irnallipulaÇão de peSsoas e
empresas inescrupulosas;São cidadãos desa~isados

e crédulos <>s que se apro~in1amdesse tipo(Cfe"di
verSão~para temara so~~.~~estratégiaésehJP~e a
mesma: o .incaUto jogaddGcomeçElganhando.!Bom o
;',. , ',I' '.,' " •. [. - ,', ,'·!I,,,,_.: '::i-l!' ,,' ,,·,:..l .i' ,'I,,; .

estimulo dopnmelro ganho, cohtinua jogando,econti-

.·>Afir.rrt0u()DeserTlb~~gador,€harife0scar,; ~brão
.Clue~i~f~eforTc~ quetrainita'~o Se~ado.n.ão.~hi~a~

..... ao cldadao o direito de bater às portasdo Judlclá~lOe

•:se~ prorytaTeQt~at~ndido. "js~o ~ão é ~e~dad~i "::f~i
sou; O que nÓster"ll0sfalado dluturrlalJlente aosquat~()

:ve~tos é que o Ji.idiciárionã() está bérrlle precisade
.~rrIa real, ~ápidaeprofundareforrrta. ,..e~osêferTluda~
a.ést~utu~. do~ode~f9~d,ici~~0,~,~uda~i~' est~ut'u~ fí~
slca;aestruturtiadmlmstratlva,a:estrutura hurnanae
'rnudattambérn'~legi~laçãói~fraconstitucionalqú~~ge
a:no~a paraferll~na de proc~ssos!Gorna moldura ea
est~.uturaatuálil!te~osaob~igaçãode dize~"que Óp~o
cesSo brasileiro 'hoje é. esquálido e ineficiente.';'

. Essa, Sr!Presidente, Sras.•e. Srs;' Deputéldos, é
aopiniãoextenlada publi<:arT{ente pelo'Pr~sidentedo

. TribunaldeJu'Stiça:d°rTleuiiE~tado;DeserTlbargador
'. C~a~~!e ()sca~tt'~~o.Julguetpo~: berTl eopÔ~~~otr~

ze-laj'aoconheclmentodaCamara:Federal, pa!'8 que
':.:1 , :' .. ,,: " -;o". :.:.:' c.,,::-- ,.' ,~~" : '>.c ' - ' :' ' _",': ::;f';'::":., ., '~!':", . ::::.:': _, ,,' :" ,,':,1);

conste nos:fnais'ijestaCasa.[ii! ::':i'i' •. ',':~

{'iErão<qUeti~haadizer·,L, '.
~;uitoob~igàdo. i' .....• ':l' ...... .' ..",

: .O SR:VICENTINH(),(P]~ SP.·Prolluncialo se
guintediSCur~().)- s[.· Presidehte,Sras: e Srs;bepu
tados, 'g()s~a~ia;~~stei~s~ame;fde me.solida~zàr:com
alutadosJ'Tiedicl>se~édicas.da região dO'~,B€qUe
se estão'm<>bUizéllld?p'elosseus direito~ ao i" . ~icipa~
do m9virriento n~ciol1alcújoobjetivo é airTlR.antação
da €Ia~sifidâçãb Brasileira Hierarq~izadade~Procedi
mentos Médicos (CBHPM) no'sistema des~&le su
"I' F'.> t ~'.: .....•. '::>:~';';. ,
p emen ar, .' '.' ........•.....'.......•..•.... ' I',' '.'
.j;i~ ... Mas'o, queéa.CBHPM? COl1for~e.eXpl.ico'u~me
O, pt~sidehte d9Sin~i9élto'ldos ~éaicôs de São.Paulo,
o 8 rTligo'e~COfl1Pallheiro··J6sé .. Erivalde~. Guimarães de
~Ii~~ira,~!u~á}ista~~t~~~cial.~~p~odedi~e~ios rrlé
dlc6s queobJ~tlva padromzaft os yaloresdas col1sultas
e exarJles;~otoao,el1~Mbamais~e5 mil procedil1len
tos.: É;!apri~eira.listâ'qu'e têin.a aprovação de.tôdas
as entidéld~s.rrieêficas.nacionâis:l~ssobiação.Médica
Brasilei~(~~B),Co~selh?~êde!:811&eMedicirla(CFt.4),
Confe~era~o MédicélBrasileira (CMB) e Federação
Nadiôrlal::d()~ ~~dicoS{fEN~M,). '.. '. .... .r ....,

,~~listafoi~&itadapelaG0rhissã() Nacional deHo
norá~os~édicosépelasS()Ciedades de Especialidade.
trabalh(),! que':cOntou •. cOn'\a Ássessoriada Fundação
Instituto deF'e~eiuisas'Eêone5rnicas (FIPE)~ .

Poisbern"Sras. eSrs.• Deputados:em assem
bléiá(~alizadâ:inoâia25de lTIélrço, em São'Bernardo
do Cdrripc>,corlja presençarreciçâ dos profisSionais
rnédicOst"'compar~cera~ cerca de200ll1édicos -,0
dia lde abriLfoiescolllitlo, pblj, unanimidade, para a

, • :1> ,. :. :' ,'0 ., ,~", -'I.·' .,:':n-'·, : i," ",: ,.: dj;', I."':'." ,.', ,',i

. realizaçãode ~rTla gl'ande Pélsseata na'região;Nessa
data'haverá paralisaÇãO.no atendiment.C> aos m.ais de

, .• "!'II.. '. '.' .. 1:' .•.•J... .""':' ,.....
eOplanos!aesaúdequeatuamno'ABC. .. ..•.

i I il 1"
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nua ganhando. A empolgação dos sucessivos ganhos
leva-o a jogar mais e mais, na esperança de também
ganhar mais e mais, que se torna compulsiva,quando
então o iludido jogador perde tudo que havia ganho.
Então vem o pior: ele passa a jogar contando com o
provável dinheiro que ganhará, acumulando dívidas,
em vezde ganhos.

Sras. e Srs. Deputados, essa história todos conhe
cemos. A maiorparte dos que me ouvem deve conhecer
ou pelo menos já ouviu falar.de alguém que caiu no con
to das caça-níqueis. Está mais do que constatado que
tais máquinas estimulam o vício do jogo. E, pior, elas
solapam os já parcos rendimentos do trabalhador, além
de iludir e viciar os adolescentes, que muitas vezes são
admitidos irregularmente nessas salas de jogos.

Aproveitemos este momento em que se faz a
discussão sobre jogos para combater essas terríveis
armas destruidoras do ínfimo patrimônio dos traba
lhadores. Até hoje foi feita vista grossa para esses·
assaltos legalizados. Não podemos mais dar trégua a
esses instrumentos, que têm raízes no crime organi
zado. Estejamos alerta para combater esse mal que
já. reinou demais no nosso País.

Convido todos os colegas para demonstrarmos
concretamente à sociedade brasileira que os membros
desta Casa não aceitam mais o funcionamento dessas
máquinas caça-níqueis.

Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Takayama, o
Sr. João Paulo Cunha, Presidente, deixa aca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Inocêncio Oliveira, 1-º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputadopaulo Gouvêa.

O SR. PAULO GOUVÊA (Bloco/PL - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, dirijo-me a esta tribuna preocupado GOm
o desvirtuamento que vem sofrendo uma de nossas
mais importantes instituições: oBNDES.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econô
mico - BNDE foi criadpcomo autarquia federal pela
Lei nº 1.628, de 20· de j4lnho de 1952, e enquadrado
como uma empresa pública federal, com personalida
de jurídica de direito privado e patrimônio próprio, pela
Lei nº 5.662, de 21 de junho de1971.

Sua atuação, especialmente durante seus primei
ros 30 anos, foi·decisi~a para. o desenvolvimento do
País. Os financiamentos do BN[)[:foram fundamen
tais para a implantaçãode.nossaipfra-estrutura e.de
nossoparque industrial: Viabiliz~rélmo processo de
supstituição de impo~ta,ções, qu~·gerou um virtuoso
ciclo de crescimento econômico.

A produção interna de bens de capital, veículos
e bens de consumo durável, que antes eram importa
dos, gerou fortes impactos diretos e indiretos sobre a
atividade econômica. Assim, a atuação do BNDE, tanto
na oferta de financiamentos de longo prazo como na
participação direta na capitalização de empresas de
setores estratégicos, gerou significativo efeito multipli
cador na economia brasileira.

Durante o período·.da denominada Nova Repú
blica, a sigla foi acrescida do S, de social. A Constitui
ção de 1988 fortaleceu o BNDES, ao vincular 40% da
arrecadação do PIS/PASEP como fonte de recursos
de longo prazo para a Instituição. ~

Sras. e Srs. Deputados, lamentavelmente o BN
DES vem tendo suas funções básicas desvirtuadas.
Financiou grupos estrangeiros para adquirirem em
presas brasileiras já consolidadas, durante o Progra
ma de Desestatização. Não sabemos o montante total
daqueles financiamentos nem o grau de adimplência
dos grupos financiados. Entretanto, nosprimeiros dias
deste ano, houve um grande alarde sobre os proble
mas vividos pela Instituição, basicamente em função
do alto nívelde inadimplência.

A imprensa destacou a inadimplência da empresa
AES,.quehavia adquirido a ELETROPAULO e outras
hidroelétricas com financiamento doBNDES. A solução
adotada consideramos desastrosa: o Banco passou a
participar do capital da empresa inadimplente com 50%,
sem ter direito ao seu controle, além de refinanciar ou
tra parcela. Segundo as citadas matérias da imprensa,
existiria a necessidade de um aporte de recursos pela
União acima de H$10 bilhões, para que o BNDES vol
tasse a apresentar a relação patrimônio líquido/ativos
ponderados pelo risco em 8%, estabe.lecida pelo Acor
do de Basiléia, do qual o País é signatário.

Além dos financiamentos cohcedidos.no âmbi
to do Programa de Desestatização,informa o jornal
Folha dêS.Paulo, na edição do dia 18 çJe janeiro,
que o BNDES concedeu, posteriormente à privatiza
ção, empréstimos no valor total de US$15,6 bilhões a
101 empresas vendidas pela União e pelos Estados.
Segundo~·citadamatéria, esse.valor corresponde a
mais de1 00 vezes a orçamento anual dolMinistério
Extraordinárioda Segurança Alimel1tar,. até recente
mente responsávelp~loPrograma Fome Zero.

Adernais, comenta-se atualmente que o Banco
estaria sendo soIicitagoa socorrer financeiramente o
Grupo Globo d?Cornunicação, que estaria vivendo
uma séria crise, de .Iiquidez. Em nossa opinião, essa

POSSibil.i.d.·.a.••.•.de.. ex.•. a,c.e.f ..b.a,.•.•.. o.••.••....de.. sVirt.u.am.•.•..... ~nto..•...•.d.. o... s. o.. bjetivos
da Instituição.••.' .. <r'.· ......•... ., .... .... ..... ... . .. . ..

COl"lcluo,?r. ~~~sidentelfafend~!Jrr. flpelo ao
Exmo. Sr.•PresidentedaRepúblicaeac1pn Ministro
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do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,no
sentido d~;adOçãode'providências:pafa o restàbele
cimento das funções o~giKais do BNDEs,."edida im-'
p~~scindível para que o País retome suatrajetória de
desenvolVlmento·.econômico-social. .'
'. :ÔSFtVITTORIOMEDIOLl(PSDB l...MG. Pro-

", !;~:il;', ;'''. :, ' " < ,": " )l ",

nu~ciao seg~lfltediscul'fi0') -Sr. Pr,esiderlte~Sras.e
Sr5. Deputado"s,o Ministro-Chefe dalSec~etaria-Geral

da Presidência, Luiz Dulci,éseTdúV.id~j~rTlPatrimô
~iomoral ~ político do GovernOLulâ!lptelectual vol
iado.lpara a.análise,atento'ob~e~adori'docotidiaho,
sustfmtado po~,um fo~e iae~lisrn();!~lab~rou, até hoje,
os melhores dlScÔrsos que o Ptesidente Lula pronun-
cioâide pÚblico~ ..: ..' .'.::. . . . .

Ir Lúiz Dulci 'é c'lado macio do núcleo "duro',' do PT;
agrega uma dosecía humanidadeede~topia'h'o semi
áriao representado po~ êx-guerrilheiros e sindicalistas
p~g~á!i~ós'1()d~y,i~, lu~ só,~.u~ ~o ~ei~de muitos
tert1~feito~egota!erTl copochelo;' ...)

';'.'0Ministro;dizêmaqueles que o '~onhecemde
':"I! ~", "',,' 'i Il1 ".::, ,',!<~,; ,,' b' ,;1:1111 " ' , i:' ',' ',,'," " '" ,,"

olJtra~te~~wolflda~.,. é'a a9títesedo asso~bradoWal-
domiro Olniz.S.Exa. é o lado luminoso da medalha.

>:~:,!'il:!">;l i:!!,il(.• ,'~: ,.i,' r" ""'" :.' ,,:.' "di' i:,. '. 'i _:"\. :

Umai.,peça Importante no lugar: mais ,Importante do
I:I~'" '-"J '1,,'__ ';"'" ,"i,r,:.I~':,,:~ "ii:'; ,:~,,":",~. , J' '."VI'. :'" J:;::'., ,~I~,' 1 ,,'

Pars:Porem,mnguem e Inoxldavel;hsento ao estresse,
,i', .. 'i,:'i"I~I::li;lii! .. :'n~,.":~,, "~': ':, ~~!iR " ..: :1(; ,,:,:,,'IJ' :il .\j,

apesa~'i?~ii,estatu~ l~t~leqtual.li,: '.. i' ..'

" .' .,Tal~~z. po~ ,ISS()., I)asegu~da-fel~, declarou no
Rio de Ja'rleko, ao final de urneventoque lembrava.o
golp~cfe'3964:: ';'" ., .••. ' ...

. "Este Governo (LLf/a)'ainda nãofoicapaz
de' resolver; o·proble"'BI.. do desé'fprego, até
fJp'flu,e.e~tãv!iPfioâza'lde rÓal10 passado a
superaçãoda~nse~financeira,.a recuperação
da'es'tabilidade. Mas bp(oblema do desempre-

"'-', ":....,,, '~' , I':r•.I:!,' .. I~: ,,; ir·: " ,,'\ I"'f '"." ':. O'" " :

go nao foi Qeféldopelo Governo. fOI gerado por
~"!'ciclod~sastroso'ide políticas "eôliberais".

Há ~zões parti dis60rdarideh(~0conteudo e, em

: ~:~:~i:ld~~~:~~i~'d:e::~~~~;~~~:~~.de Go-

.• ....Adeclâlaçãode .. Dl/lci.d~sc()n5idJraaspectos
importantes d~ passado. ". ." .....

,':" ,: ,.-l'I ,', ""':. ,,", ,'". ,: :".1

,~ Em. ~bril de 2002,mês daderrocada de Roseana
Sarne~!bde:if()rte ascen,São de Luía, a economia bra~
sileira registrava crescimento, baixa inflação,·.dólar a

:' .j ,:., 't, ,,""'~' " :"':' ; ':-p.. ' "; ,', "'j- .', ,-,

R$2;30~: inyestitnel'ltos estrangeiros duas vezes supe-
riores a05:atuai~;! uma taxa"de desemprego 20% menor
daque se;alca~ç8U~oGovernoLula eJas exportações
já estavam erri'i1ranca expanSão. . .

i:, " 1'1111' ,:!!: ',:!I '!-',~ , "1 :, ' "" ,-' /. . '. .. -. ~

Foi~rn:u~cf~'" de L~lae< as perspecti~ascrescentes

de sua ~itórià q~e alastrar,a1Tl o pânico,jógarldo o dólar
a R$3,90,virandodecabeçápara baixo uma situação

A". :',,! ..I :1:,::'.,',,' :' ,

economlca"ascendente;'

Não fosse para adquirir uma credibilidade, que
se ma~tevefora dalistsde"pre6cupaçõesdo'Partido
dosTrabalhadores.na ..lo~gs fàseoposicio~ista,tanto
Palocci corno oiP~esidente.LUlcépãoIte~ial1l 'apelado
à mais dura ortOdoxia mb~etadstà, comjuros naes
t~to~f~~a;'ca~gat~ibutáii,aa~í~eissueoos ê!supe~vit
pnmano ~o patarnar; 1118's alto é1o.pla~eta.,/·· . '" '.•

E há mais: pes6u consideravelmênte a incompre-
·I.'~;' , ,.'. ""A" ,,I: "J, :.: fli-:;W-, ~','" ',i:" :,,' ',b i '. ti" ;, q'

ensãodo papel das agencias reguladoras, queataéa-
das toscamentepo~.Mirôl"eixeira:eouttosneófitos na
arte de gô~erna~ atrapalharam:oBrasilnà captação
", ' ;;, ':1 '.:II! ': " .•;" '. l· , ~ .'", ':, .-" ":"1 '.' ' , , .: ,," '.1'!: , ' ", '. "

de .. grandes .investimentos estrangelrosiique .geram
li ' j;.í':lIII:, t:'·""t:~~", .. ,:!::,:::, ·""::~~,"~"iJ,,." '~:'" i'l.::': i" :';!

emprego,~e~ua ec.~ 'i! .' ..•.. ':(,t'" '. I'
ColaboratélmbérncolTl'o bélbco.desernpenho do

GovernooaparelhamEmtôilda. máqui~a estatal com
companheiros sem preparo no iugartomadoa técni-
cos de carreira.JJ'iL .•. ..' ,t:" .

Hoje:seconstataquealguns Ministéri~sse parecem
romBabel: I'lãorespondertl aoscornaooos do Plarlaltoe
perderam a~ão.Falta fantasiae~Braburocracia. .'
. . Jogélr,portarlto,8cblpanos outros não {esolve
o problema~1 Po~e:,retardarr correções:que l!~o'neces-

, , • J .' ":r:", . , ,', I :,' '" .:' 'I I, ",':':' :~i , ii",ij!: :. ," ' ' ",", ' '"', " •. ,

sanas e urge~tes'f\JesteconteXt~apalavra de DulCl e
funClamental,,[e umfarol que não pode 'Úhar, no nieio
da tempestade;.,!,!" ;~,

MuitóobrigaClo. 1;
O SR; DR.PINOlTl{PFL - SP. PronunCiaO'i5e

guinte discurso.}- Sr.:~residente,Sras't e Srs. D~pu-
tados, vamos inicia~nospróxirriosdias as discussões
sobre a 'reforma universitária. dique me preocupa hoje
'é que aiuniversidad~ brasileir.J~ partic~larrTlenteélpú
blica, t~m':fÓrmado pr~fissio~ais qÚe.vão!enêo~trar a
barreira do desernPrEigó.etEirnco~trib&ídbm~itÓpou-

".CO para0 dese~vôlvl'mentodo'País epara a fo~mação
de cidadãose:6iaaêfã~,lsso~ão é culpaexclUsiya da
universidade,lUTlavez que ela sofreasC()~seqQências
da organizaçã?~oCial e, da~risePo.lític~ eeco~ôhlica
conjuntural pela ctUéil passan'l0s. Por:~uiro lado,'ep~ra~
doxalmente, cabe à universidade u'm!papel fund~mental,

; , :' ",' , ,~ !~.-: :,~Ii ' e " ' ' , ,..:' : .i, " , " :1': ." " :'. ..' , 1

que ela não· está cu~pri~do, .. ~a·soluÇão deSsa'crise
naqualfoi rTIe~gulhaCloo~'I'l?SSOPaís,isegurarTlente a
mais séria·desteseculo,!cfecorrenteda sua. i~'serção
irresponsável em um processóneoliberal colo~ial;i!que
em 1Oa~os nos'tlevbu àvenda'dequa~e todôjopatri
~ô~io nacio~al,pa'Ji~aga~tadív"id~,quesubiu de ~2
bllhoes:parai835. bllhoes;aurn~ntou a!conc~ntraçao

de renda;.trouxe o desemprego,li:~sp~cialmerite,:para
os jovens; destruiu aspolítidis publicas'nas áreas so
ciais; inviabilizou nossa indústriaeagribultura ,e' nos
transforrnou em ~um simples e ClÓcil mercado' consu
midor dos produtos msr:aUfaiUradosdós país~si.ricos,

.' ' " " ' , 'i"',,. : I" ,.:, I : , :. ; :. '.' "" ' " . ';' ~

para osquaIs passamosaexportar,~ossosempregos,

em vez de nossos prOdutos.A,Pátria foi traída, oPaís
I' '" ' .. i

I ,11,,1 I :~ I i,i .. ····1.·,
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quebrou e os bancos brasileiros, hoje em sua maioria
vendidos para americanos e europeus, tiveram o maior
lucro dos últimos anos.

Essa crise, repito, não teria chegado onde che··
gou se tivéssemos uma burguesia compromissada,
um povo politicamente informado e com poderde par~

ticipação e uma ciência e tecnologia desenvolvidas.
Tudo isso se consegue à custa da educação. Portan.
to, se a crise pela qual passa a educação brasileira
é conseqüência da estrutura social, dos desmandos
políticos e de um modelo equivocado de gestão para
o País, a falta de um processo educacional moderno
é uma causa relevante da própria crise. Qualosigni
ficado desse raciocínio? É o de que nos encontramos
no círculo vicioso do subdesenvolvimento, e um ponto
nuclear da solução para romper esse nefasto proces~

so entrópico está na reformulação radical da nossa
política de educação. Infelizmente isso não foi sequer
percebido pelas autoridades políticas brasileiras, por
demais envolvidas com um modelo político puramente
monetarista-liberal, bem descrito por André Malreaux
como o modelo que conhece o preço de tudo, mas não
conhece °valor de nada.

Essa, entretanto, é apenas uma faceta da edu
cação, a de impulsionar o desenvolvimento do País e
formar competentemente os jovens profissionais, para
que eles possam conseguir emprego. A outrafaceta do
processo pedagógico, tanto ou mais importante, é a
educação para a ética, para a formação dos verdadeiros
cidadãos e cidadãs, e também corno um meio de ofe
receràs pessoas a possibilidade de seguir a vocação
da espécie humana, que é a de tra.nscender.

Sobre a ética tenho pouco a explicar. Pelapró~

pria etimologia da palavra,ethos significa referir-se ao
outro, e a ética, que é tão difícil de serdefinida,pbde
ser facilmente compreendi<;Jaquando é pratiCada no
contexto do respeito ao pró~imo, da ausênciade dis
criminação e de um profundo humanismo.

Educar para a tranScendência é tentar estabelecer
um equilíbrio entre a educa.ção paraa sobrevivênc.ia e
para a transcendência. Explico melhor: a educação tem
sido até hoje, na melhorda.s hipóteses, urna lransfec

rência cultural que oferecé?osjovens a possibilidade
de, sobreviver dentro da sl.J.a cultura", entendida como
mododevida. Isso ocorre t1l9'conte~0das formasrnais
tribais da educação, até nal) rpais sofisticadas, mé!~ não
menos ,egoístas. Com a e~pl,ução da. espécie humana
- difer~nciada dos animai~há1 oq1jimilhões de anos
-,.foi-seacentuando a ·nq$~a diferença fundamental
em r~lação aos animais:~?lj)sciênciadoespaç<>tem
poral,er que vivemos d? F~meçoeido fim davl(ja, e
urna iintensacuriosidade~~reoque. éramosa9tese
daq.u.ilq:. que iremos ser dep~is.Aopehetrarmos.c..ons·

i-" ' , "

cientemente nesse campo desconhecido através do
raciocínio, da filosofia e, por que não?, da ciência, es
taremos no caminho da transcendência. Aliás, toda a
obra de Miguel de Unamuno é permeada por essa an
gustia da d(lvida e da busca da transcendência, corno
se pode sentir na sua obra maior, de 1913, Del Senti
miento Trágico de la Vida. É preciso guea educação
nos prepare para esse caminho com o qual poderemos
entender melhor de onde viemos e para onde vamos.
Isso nos tornará mais humildes, mais humanos e mais
éticos. Esses dois aspectos, ética e transcendência,
andam juntos e só se logram com maior abertura e um
COnteúdo humanístico e filosófico cada vez maior no
processo educativo.

Infelizmente, o ensino no Brasil se desvia de suas
duas faces fundamentais: educação para desenvolvi
mento e emprego, e educação para ética e transcen
dência, pois ele têm sido, salvo raras exceções pon
tuais e episódicas, arcaico e elitista.

Éarcaico porque reproduz formas antigas e ultra
passadas de ensinar - não forma, informa. Transfere
informações, não molda o cidadão nem pode fazê-lo
em um espaço tão curto de tempo de .que dispõe no
primário e secundário, de contato entre oprofessor, ou
a escola, e os alunos.. Não pode fazê-lo quando des
preza a importância da família, da mídia e da política
na educação e jog~ a responsabilidade do processo
educativo, inteira, para uma escola que tem diminuído
gradativamente o seu espaço temporal, físico e mesmo
intelectual em relação aos alunos, particularmente no
ensino público; não podéfazê-Io quando os professo
res. não são valorizados.

Aeducação é profundamente elitista, pois ofe
.recernllito mais na esçola a. quem tem m?is emcasa,
quando, na rea.lidade, se fosse democrática, oferece
rjamais na escola para quem tem menos em casa. O
ensino naS creçhes e nas pré-escolas .~ abundante
para aqueles cujas mães não precisam trabalhar e
es.casso para as que trabalhamfora; primário e secun
dáriosão,melhores nas escolas priv~da$ do que nas
públicas, e as· universidades públicas, •• que em 9'21ral
têm. melhores condições e são gratuitasl •sãc;> oféf'eci
das,pori~termédio do mecanismo seletivo distorcido
e. econômico do veftibular, àque'escujo~pais têm di
nheiro suficiente p<;irapagar cursinhos, que ensinam
a responder ostes~esde múltipla espolha, cuja única
utilidade é a de entrar na universidade.• O ensino com
essascf:ltacterística.s só pode. perpetuare agravar a
situação qe concentração de renda, injustiça social e
prep~rar urpa~ur~uesia.descolTlpromissada, como
açabalTlos(je dempn13trar, ~o círctll9 vióioso~o sub
dt(sepv()lyime~to{l;:vjqe9temente'é\soluçã.o não é
simples é passa por modificações desde a pré-escola
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para defe~dê-Ias naestrutura educacional"no Execu
tivo e notegislati&o.do.Estado e:doPaís,dentro das
próprias univer~idâdes.• j' ' .' . 'i'!;:;'

"lssolTlêco~vEmcehojede que a.questão .•nucle
an para a solução'ttÓprocessoeducacional brasilei~o
eátá na..univêrsidâde;' pois. ela forma ··os:formadores,

I' ,:~-, {i ',4t I::;., '" .- "'-'" .' . ,'; ':' " "'"," "",. ,;!: , , " ,,,:""":' " +.'"
ela preparao~"pesqUisadores; ela:' 11'I01daa Intelectua-
lidade e âburgÚesiado País: E es~â!~é uma d~s razões

, .".' •... "~c li'. '.l. ..•.. ,;.,,;.
que me alegram por; poder; estar; presente na umversl-

I":,', ' ,"':" ~:;I': :' ~:'-IL" ,,' . t '~' " , I'!' ",""~ "··'".-t"'" ~': ',"'.,,""
dadebrasileira;'!pols.estou.cer,to deqúe; dentrc>.dela,
formando.jovensporijnterf11~cJiode •. um~o\~ô' rllodelo
eduCa'Cioryal;!~!é!que PoCIeremosreverte~tendências e
criar um p'roJ~ssodedes~nVolvirrlE~nio justôediferen-

." ."" ,;""11'.• 'il:;; ",11-", ::"~', .-: i' " ,""lil~II~:' ."'.'"~~"i', 'd" ," ,:' .',," •.,' ~,' .,,' '~' ,'oil

clado'evllta~?oque o País~,~~tlp~~ a:se~l~dlg~a~e~-
te·expl0l'fdo,?te~~c~~do o~!;tun~dad~ .de" en:!p~egos
como,urTl direitod.lg~o .. dos?ldadaos ·etrabalhando.a
ética COm? o~al()~ ~aio~~ose~:hu~a~Oir, .tr( .
;:Parapropor;ialter~atl~as p~ra al'e.forrTl~ Universi
tária é p~ci~ocdhhede~um poucoa'~i$tÓria,os.êami

.. nhos·e diescami~h()~~Eru~i~ersidMeb~sileira.••· "I;

~' t::>.'e.... ;onde v~m a univ~ri;iaadeêdmo instituiçãÓ?
,,:, ,", " ,1+', ' ': l'li'f ,: " """:';'" ,,,o ,: ,:~" ',', , : ' : , "",' "li·' ".':: '~'; "

. t::>e on.. de.•. su.."rgea.. u.. n.. iver.sid.. a.de b.ra.sile.i.ra.? '..1.:','..'
I' '-', ,"':11" 'I, ",I ,,'I~I ' , " " .' ,.,,' ". " ' :'. . 1,~" :;1" ".~.' " , : ' :

~bstrai~do acufturaorientl:d;daqualteTos pou-
co conheciTent.<> edentro#a:'qualnã6:ternOsrenhu

'01a viVênCia'!~estringindd~~os,a'essâ<:ulturadàbacia
! meditdrrâneahaqual fÓmosrnoldados~ limitando-nos

\'<' ::""",'':'' ~ ,""~";";':'" I- '" ,í~,'~l;f~",,,:,":"'!II' "',:'" '''.'d.'':;':''·:--~~t'.''':I~,'!

.ta.mbem.'a. '.esses3mtl an.osq.ué G.o..e.the.... ex.. ige.'.q..u...e.tod.... os
,'c ," ,,,.'il!I", "",,' ", .. , {,','f,.':'''';,''';'I..':',:" ", " ."", l

•conheçamospara.:serrn()sdi9P?s devive~-, pOde-se
afir~r,q~~ ~ unive~id~~e corrieço~déhfr& ~asacade
I'niã~ gregas e hete~ísticas,d'íandoarjiloom pensado-
~escom~ De~critc>;"~óc:~tês'!i prat~o;' ~~~t~tele~; u~a
culturaiao.sohaae.p~rene.que,.detemposem t~mpos,
volta'afertUizarjâ. fil()S(,ti~e a ciê.rl<:iâLFoi um catalão,
meuarnigoJosé, Maria Dexeus;qu;e,há30 an~s;disse
me um ~iaentreêlbisCopos de'uni bomRiojà:"Si quie-

o"~, ;:- t, ':::H:' ";".:0::"""";',",,,, :', "':':,",' :-,"III",::"'''',:,,,,,,,I,;,!' :""" ,) ''''::'''",'

res ser.u~,~~t~'nPO~~~" lee~cit~l()sclásicos.g~ie
gos". Vieramdepoisos rnonasténosda' Idade ~ecfleval,

onde á'clJ~tira .~ra,lump'rivllégiol!~a!lgrej~ .€a~~licaElaí
foi desenvorVlda;!Nesse'pêrlodd;as'Cruzadas; a pal1ir, ·n'· .111 'c ".', .....!".,...., '.'·',··,·,dl.... ;, ••. ;'. ;
de 1000,bveramum papel fertlhzador;pols propiCiaram

;'I~: '.':'," I!~!;-"'~ 1'"':1 "','"'".",::-,-",,,,!:':',;'\I "',,:~:' ",,':~::'.:'.,!:""," 'i'" :';'.,,',. :,,': I

um 'encontro: bénéfioo·'entrei:a',eulturacristã'!i:semita·e
.' , ! ".. :\i, ',"';: ;'"" .., ,,,,'",,' ',<:,; :tr.::J:.I,:"'::":" ":i:,;' !:""'ill:".'. '!:''',:.I!,!,II" "'í

muçulmana.e,' através'destaiúftima,!comio helenismo,
; ,I: ,':', . :'.'" ir ..li" .'::.::111.' ': :" ':;,' ,,". i':' "",', <':. ,: ': ":! :1,":' ,,' i';: ; "~1!111',i: :" ;,' i,,''' ';7 "!~ : 1,< I'

Paradoxalrne~te.mals·arrTla~en~d~p~los.muçulma~os
e por Alexandria:'hn<Í s9ito,ddque.1peléilêLltun:i~'bristã
medieval. Ne~self"roc~ ,ete integração,<:~libia'tão
irnportánte~ incluslv,~.· Pf3':fl.expiica~:'asbase~: de~tífi
cas dos descobrim~htosde'1500/'!~ujo;ca:dinho'foia

.' Penínsulalbéricá;'ctãõbemreprese~tacJf3no Brasil por
nossa miscigenaçãoraciàl~, não' poderTl0sdéixa~, de

~~~:j5~~~ocJti6~~~~~~i~â~~~~~~~~~~.~~
. " 'í,: ,'." ': ,::,:".'":,:,, ,,'I,.', ;.' '!",: il',~'I~(",,":"i'V'::I:II'II')"""'" ,,":"~

dental "cristi~niz~~~(tt~ist~tele~:~~.f1)~~~ ..f~~ma que
Santo Agostlnho~cnstlanrzoUi~ Platao;0,p~essopassa
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,até a uni~ê~sidade,conti~uandoao longo da vida dos
::cidadãôsLmodifiCáções'que não devem se~ seqüen-
t ~ -.'.', 0". '>." -, ::' ' .. '", "':, _.. 0 ,.~_ .... :';' ."'''''1 ,v' , _ .;.
. ClalS, rTlas concorTlitantes;eque nao. Jogam sopara

o'. futul',o, pois: se';;tor1cretizadas. têrTl repêircussÓes
i~edi~!?s.PaJ'ai~ ép~eci~ ~o~pe~oomo. ~odelo
educaclo~al bra~lIelro"corneça~dop~lapré~escola,

quedevei'se~~~iv~rsal"e,:"l,ternPoi~tegral,':pr,ioritária
para .aquelesçujos: pais ternque esta~ ~o trabal,ho o
dia! inteiro; paSsando pelo.ensinoprinl'ário, .. que dé\fe
se~f~~~E1tiyp e~0teTPo i~t.êg~al.p~i~ciP~lm~~ter:>a~
astcnanças menos,favor~cldas:É.necesSárlo rTludar
co~plêiament~óvêsti6úlar,para•. que não haja U'rnfa~
toril1éConômioo detê'rrniriantêde seleção para osjôVens
qükaspirãrnàunh'éfSldâ'de... . '. ···.i· ,.,.,."...
:' ,.'. "' ' J' ',-, III! I,',,, "",.,.,,~::, ':' ~I," ~ 11:i" '_0"',,,,"..,: , "' .. '.;, : <,' .,:. ' ",'

Ao .:Iongo da ~'minhavldaconseguI demonstrar
. ,.~Ii:,:"", -:,,' ,: "1" _ oi ':; I "',,".- <.',f -\ ': ;' ... ' ,,' '~~ '. -'" < - .,r. ',c" ..-;, _ '" , _!; ."-, , ,k,' " I, -, ",'

~~c~~ta~~~t~!~;:y,'il~bdl~~~~d~.~I.gu~as ~essas.pr<r
postas. Proporc'onamo~ff~ches para os favela~os da
CidadecJé: São Pauío,em grandenúmerofie a custo

~_ ,.","':' ;''''. :-: ""::," ':':"". :-,_-_.~",y._ _"': """~',,, '-~"'iiIt ','I,' "_~I',, ':::. ' ,

b~ixó,co~ resUltadose)(Cepcional~entébbns, q~ando

0fupávamosa·•.seêr~tafia d~.· Saúd~: do Est~do. Elas
constit6fJ;n1:~e;até;'e~~lingu~gem .. urlla~ista,em me
tástases!he~ignas,quê.·impulsiOflafah1.dp~oêes$o..de
urba~izaç~Ô'd~sfav.êlâs"~áumêntararri.0"poder, das
Mun1efesnC>.riucl~~'fa~iliar;'.Po~imeio:do'PROFIC,
que inStitufrrids'quând01:'ha Secretâriá aa: Educação,

i, '-i'" .,'ili".,'·' "', ,"':,:i<1:1!';..!;"~' ';' :,:,: ,,"',r', di.:·II{,_,·,<" '..,'C, .'.' -',-Ir;:,' "'/' !, o;"~ ,;. '..: ". "~o, •

oferecemos escola emtempo Integral, nos 4 primeiros
ã~dkdôi'~nsin? primá~0,pãra50().mjl.ê'~âflçaS'Terios
fa"oreCi&ã~·ê;~ls"p?oble~í3ticas.~'Ci)s.resultâdds de
rri~nstrara.rTlA~'e'86% deSSas ••.cria'nça~:·tiverarTl·' uma
p"&l1ormariee; emtoefos os sentidos/superioràHaque-

i""'-'+:Í':~: '{/l~~':: '-li"" ,i,"",' ':1>!i~i;' ,':, :"" ',; "", , '. (i"; ::",. o":, ,: " ,,' ....',',)'" "!:":,
les,mals favorecIdos, que cursavama escola em tempo
:"",."'H~J~~"" ",;:"'1111 :',1"""":'1"',:'"," "o , .. ',' if;,:"'.':":':, >~liJ,"""",;',''';''''l' ,","','i:I,:::)'":,, ,u,
p'EuclaLRcm,perTl0sc0rTl0>vestrbul.a~.~uando ocupamos
~.~~ito~EÍd~U~~~t~idadeId,eC?ailpi~às,·~~s cu~os
novosque •• implantarilos:.0.·vestib~lariido Instituto de

l' ," ;"!U~" ':, ,'i:', ,'o .'"" , ':' .~., ':1' I'" ..', ',~:~, "If,,', "':' ,', " :' i: ,:' I" ',', ,.

t~es;~~ •....tJ>~IÇt~p'ji:fe.itop'~18s.PIóp~0~~r~f~sso~es
a?Institutoeafeflndoas.aptl~()es voc8clonals,emvez

I d..e.•têstés!de multMlaescolha:tomdb~sé uro verdadeiro
~,"" '-,:,'" J... "","'~I~,:',',:~ ti.',,":,:' ',""',,:,,"~"·,"",:"!ii,:*:·'I:lt.- ',: ~",li~Iii,:,"t:;I~',,:.- '.- "

espeta9ulode;actesflpreclado, por•. mUitos a~os, pela
pr,óp~apoPlJlâçã()~univerSitária.e irliéressados da Ci-

~".:' .,' ~,: ", '1':'-"':"""''"'''''.'-':'''' ';'i,~",'j(, ':"1 :i,!-~:,' :!I:-
~aded~~~rnPlpas·~i!:::;..: ;.i •... ,L.· •.•.•••..•••• ii~ ..::
:<":: !Entretantoi!;todas'esSás iniciativas; com resultados

I,,: ,: ..,' ':." ,.:: ':' 'íí\h ,. .'-.- ;. ,!Iuc: ," '!;" I.:,>, . .' '" , ..:'" :"~,,,::, 'ii '~, ; ',,' '::I:ll~ ',I;

. excelent~s.p~bliffldo~,usados.paratesesdedoutora-
mentoê mestrado defendidas "às melhores.tiniversida-
',~ ~ ": ,'" '",,~ " ' . ."': ,: ';'"':.:." .'..:,', ':, ,I:',',~';: ':,':' ':(;:,i" ,L: " 'ri,;. ,.',,\\),,: ';, ';,-',', ':"1: )'I.'('~'" ,"-"+,';r"", : "" ,i" , '~," '. <I. :', ~j.,

(tes brasileIras; foram se esvaecendo como tempo.
',; ::'1'.',"'-1' ''''J' "'~'·'.'::,,:i": '; "',~',I:':'i::'; :'''':lm: "":,;""<':1.,(1.",,,:; \.,,;: "'~II;:'" ':" "~"!~~i""',: ,1'.Ji',

, ••··.:·.Nesses~ltlrnos'd~za~os,mo!"'erart1;"'porq~e.com
.<>. neoliheralisrOO';col't,nial' implantalio' nó jPaís:a partir

~ '"'~'\''' '::,,,""':!"'~'" ,,,,,,'}""";,",',, '::",'I!F ':,":''':''':11 ",'" i!~:," ":1:"\""'''', '....' .~,c,

dos Governos'€o"o~e,Fernando Henrique Cardoso,e
surprée~~enf~~éntl;.·~grâV~d~. noWÚàl.·Governo. ·.fal
tamossentllnê'ntos·.de.naclonallsmo, solidafieClade e
ética.quepêtmitiraftisuiiirriplfintâÇão nasd~adasde
""o~'~º;p,~,~icúl~~~eQte.~,ifpa~i~,dos.a':los'd~.~eirlício
do prôge~sc>:ij.~m~ráticodu~nte.'0,Gove~~o•.Samey.
Morrera'!l Porqu'ê faltoufQassa:!lcrítica Cf;:; pensadores

:IIII!I : . : 'I,: , :
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em seguida pelas universidades medievais, que foram
uma forma de encontrar espaço laico para os hereges
que queriam cultivar o conhecimento sem macular os
monastérios. A primeira delas foi aUniversidade de Bo
logna, fundada em 1088, altamente representativa des
se movimento cultural laico, que, a seguir, passa pelo
Renascimento, por fora da universidade, e desemboca
na fase moderna da vida universitária. Nessa fase é
preciso admitir que a universidade, continuando a de
monstrar seu caráter conservador, que persiste até hoje,
ficou alheia às grandes Revoluções desses últimos 500
anos, a Revolução Americana, a Francesa e a Indus
trial, mas reagiu a elas posteriormente com mudanças
substanciais que caracterizam, hoje, as bases da cha
mada universidade moderna. No início de 1800 surgiram
as Grandes Écoles francesas e as demais universida
des européias, que, influenciadas pelo pensamento de
Humboldt e Descartes, criaram·os departamentos, as
disciplinas e, com eles, a compartimentalização do co
nhecimento humano, gerando a universidade do saber
pelo saber, que foi de certa forma contestada no início
deste século com os Land Colleges americanos, que
eram escolas superiores de aplicação, cujos campi se
voltavam principalmente para a agricultura e deram ori
gem às universidades aplicadas, dentro de uma filosofia
educacional inovadora, justa e inteligente de um educa
dor e filósofo americano chamado Dewey e, para sua
tristeza, desemboca no Fordismo, que serve à indústria
eao capital e, no comportamentaIismo Skinneriano, que
visa massificar e organizar.esseprocesso produtivo de
mão-de-obra dócil, tão bem previsto por Huxley no seu
Admirável Mundo Novo.

A universidade brasileira nasce no começo do
século passado sob essas fortíssimas influências: o
descompromisso elitista das Grandes Écoles, o redu
cionismo profissionalizante pragmático dos Land Col
legesamericanos e a departamentalização do saber
de Humboldt e Descartes. Nesse ambiente cultural é
formada em 1934 a primeira, universidade brasileira,
a. Universidade de Sãopaulp, e,logo em seguida, em
1935, á Universidade do Distrito Federal, então loca
lizada no Rio de Janeiro. Mesmo ps grandes pensa
doresbrasileiros não conseguiram romper com essas
características importadas que predominam até hoje,
apesar de já terem mudfldonasuniversidades qu~ as
originaram. Esse é talvez o sinal ma,is importante do
subdesenvolvimento, a cópia de modelos ectópicos
era-históricos. Na realidade;,! urnpaís .se desenvolve
quando consegue encontrare:irpplementar, através
desuas elites, soluçõesiPecyliar~ppara os problemas
qye lhe são específicos.,A~í~ioTe!xeira,primeiro reitor
danova Universidade dqmo"bl1i~tritoFederal, diz, de
uma forma absolutamente inppira,da:

'~ função da Universidade é uma fun
ção única e exclusiva. Não se trata somente
de difundir conhecimentos. O livro também
os difunde. Não se trata, somente, de conser
var a experiência humana. O livro também a
conserva. Não sé trata, somente, de preparar
práticos ou profissionais de ofícios ou artes.
A aprendizagem indireta os prepara, ou, em
último caso, escolas muito mais singelasdo
que universidades. Trata-se de manter uma
atmosfera de sabel; para se preparar o ho
mem que o serve e o desenvolve. Trata-se de
conservar o sabervivo e não morto, nos livros
ou no empirismo das práticas não intelectuali
zadas. Trata-se de formular intel€}ctualmente a
experiência hUmana, sempre renovada, para
que a mesma se torne consciente e progres
siva,. Trata-se de difundir a cultura humana,
mas delazê-Io com inspiração, enriquecendo
e revitalizando o saber do passado com a se
dução, a atração e o ímpeto do presente. O
saber não é um objeto que se recebe da.s ge
rações que se foram, para a nossageração; o
saber é uma atitude do espírito que se forma
lentamente ao contato dos que. sabem. A uni
versidade é, em essência, a reunião entre os
que sabem com os que desejam aprender. Há
toda uma iniciação a se fazer.. E essa inicia
ção, como todas as iniciações, ;;e faz em uma
atmosfera que cultive, sobretudo, a imagina
ção... Cultivar a imaginação é cultivar a capa
cidade de dar sentido e significadO às coisas.
A vida humana não é o transcorrer monótono
de sua rotina cotidiana; a vida humana é, so
bretudo, a sublime inquietação de conhecer
e de fazer. É essa inquietação de conhecer e
de fazer. É essa inquietação de compreender
e de aplicar que encontrou afinal a sua casa.
A casa onde se acolhe toda a nossa sede de
saber e toda a nossa sede de melhorar, esta
é a universidade".

Incrível como a fala de 60 anos atrá~ de Anísio
Teixeira é atual e preenche quase tOdo aquilo que que
remospÇl.raa universidade de hoje. lpfelizmentenão é
essa a universidade que temos. Ela hoje se divide entre
a pública, em processo de decadênç:ia" .e a privada, em
vias de inaciimplência; É verdade quf,7 há exceçÕes de
a,mbos os lÇl.dos,.maf.existe tamb~rqem.aWba~ uma
certa forma irresponrávelde atu~r,i,f()rmandoprofis
sionais para a barreira.doldesemPrEi~o. AliáS, Viviane
Forresteri refere-se a essa escola :di~~ndo:
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. . "~diversidade das disciplinas, seus co,,-
teúdos, não$ão postos em qüestãoáqui, ao
contrário. Já '. que o êami/iho. dos' empregos

~: tll' ", c,;, ,', ' "",,' , '.',' , ("'.:li' I~ ":.,, i1I! ,":", 'ii

se iifécha, .o ensino poderla,i pelo menos' ad.o-
:i' .' iF' "'iH '. ~! ~". ·A: .' .." 'W.:_talitcomor11etaHoferecefi,a ..essas. geraçoes

m~rgi~ais:Unia :cJltJra';' cfpe,desse lebti~o à

·;~~t;;e$~;~~~~ri~~~~àa~t:~~su$:S;~~~
g~f!l~~~s possibirid~~es '!3ser,aqasaos ~,e~es
humanos; urn~abertura'sobre os .caf1jpog,de
se~s Jc,Q~eêime~tos;'E,a pa~~i~ d~Crkões 4e
vil/er, ..caminh'os··'~ .. abfir,,!msentldo'para '~e'u

·dirlainismoifnanfmte;lMa$;emlJez deprepa
ra~i 8$QóVag)geiaÇõe~:'pa'!J 4ít{/nodâ d~ vi~a
qJe'·riãÔipaSSa(;ti''!1ais·peI9i:êf11p~9.()·~(qü,e
~~rtdrdo~: fJ'!J!i~a,!,e"tei~~cesJ,!~elh,h~l u~
e~!ofç.,8. co~!ra~?.Rr:ff t.a.~~~!~S ·~~.~~~~.il~es~e
lugf1t:i,:obst(U(doqueias irecu~a,:~ten~o,:como
resuWadocêSnvei'!~-laS em.'tfXc/~(dJs1td~qiJilo
qH~i~~~~~~~~~~~ist~ ':'~fs. E~:'ll1te!!z,+s.:; ..~
'~egdenc~a,p~!pco,,!t~â;lo.;e7~~~q~~~~u~ eles
,,~, .'. .:b~~,:p~~Ra[:9~p~~,~~4ll ~~.,' ~a'P~nte

tJh:~~1~~~:%«E:~:0~~~2d~2b~~:~
rios, ;n~s;pa'J.aãs' quais:l~eque~"formá-los',e

#~.~.I~~·~~:W~is~.' I.,':i.·.·· ••:.• :;,; ....•...•• :.·.J'.':i!::'..······•..I':':;•. ····!!··,
Tud~is~b~st~ o a~rs~o.e,'fllpe~e';São da

universidade.mbtt(3rnae ~'necêssidade urgente de
mudal)ça. É Rrecisoooragew~para isso;~uniye~idade

; ". ">'l' "" "~' '" ',- _ ." "!' t' .õ' ,.' ,:: ", ~,I ' "',1 I'....", :ri '
contemporanea deve refletn;essas percepçoes e, ao

\. .,:" Ai'. ':i,:!'", o.," ~:III~'«i* " :.', ,r~!"-, ; ,..': : ,'H:, " :",~:

fazê-lo, deve~utocl1tlcar~se, t:Or'Ilper cof!l osarcalsmos,
elitis~os~:~e~âis~isto~Õe~~d~:'pa~dAp~~.~e~!a'!uni-
versldade'queprecisamos, e queremos. Malsuma vez a

" " ,: ;':,~,'~"', :"" ,.:':'-!I' -:,::.".' ;1!~':~iIJ",,_-, ,'" " ~ .::,:( 'i f,

conjuntura.·soclalea.cris~·apo~ta[lpscarrlnhos para
asmúdanÇas.interl)élsâa.u~iversidad~.t-JêSse'sentido,
alguns p()ntoS,São'ifulldarrl~ntàise;ao dizê-los;: termino
esta refh~xãoqueé!imuitdmáis uma p~ovocaçãoddque

';' : ',--,", ':~ 'I': ":," -',!Iif)'íiil, ',:, '",,,,!!'II-- ,'i ',' :(.1. ,.' Oi'! ,:i;~ii: " ' ,

algum pensamento'acâbaêlo oupoetlCo.> '. •.
! A,::.- -i,1 J.i ;':""(1"": ,,' "i. ", ':"';', ," . " "",,' "", , ~" ','

~ 1 - t-um~"e~~dade,d~ese~~be~a:tod~sos.que
termlnam'lo~n,,!,,~noe o secundarlode~elTl te~oportu
nidade d~freqÕ!e~tá-lae terminá~la. 0.~estibuiar deve

.' :'; "l.: ,I., 1<' :": li l:i;ii,.' , ,''';''" ,<,'"'' ',J':'hl'-'~Il' !I!:, ',' ,":."', "Ik" ii\:,;,. ")" ,,j

s.e~ bamdo;s.ehouve~ necessIdade deseleçao,ela deve
" ':'''''; ;1',,;,:,., ... ,'IIIII'-":,:.!!,,,,,,:,, ,,''',,' ,," ,",', ".,:c''':'', ,!I,"," ,.',

ser feitadeforTa!~omplet~rnellt~diferente,avaliando
a performance~~sb?la~pr~gresSa, priofizando'áqueles
que vêm;das.ca"!"adas ane~osf~ydre~idas.da socie
dade::a~,vocações'para'âs Ctiferentesprofissões e os

, ;' I ,,' ,~'i!' , i ! ' .. , ',- 'r'. ' i;, " :",:. ,:: ;' ,'~i:!.. I[illlll, :""', -~,.i '" ". '

anseios' dascornlJnidade~emrelação àquelés delas
provenie'ntes,.alé"tn'l'de o~tras formas de seleções mais
co~dizentescornj'Ustiça Sbcial;i!~rtl~ateao elitismoe
o novo p~pelda'iuniversidade.Óscursos noturnosde-

_ '!:'" 1, ': 1,;,::.1"';'1111: ,ij'i -:1" "",,' :', '",,_. ,' .. ',lli, '" ":::,_:!' wc.

verao, onde couber,ser:obngatonos n~.s uruversldades
públicasl., para compatibilizar; esiudôle. tra.b.alhb.

1 I ".,~' !, " , " ,I' ''',' , " , '!" , , :
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'2~~~ni~ersidade não deve selirnitat:acâmPus,
prédios 6u locaisespecíficos..0 ca"!"pus dauniversi
daded(3Ve se~,asociedadeordeela;:está inserida; ias

. fábricas,~os museus, os· hospitais, os·.escritóríos•.::as
, " ,'" ." , ' .• ' . ".,11

empresas, tudo isso deve se transformar,em locaisde
J::~. ": '" _ ' ,,', ::'~~ :,' ,~: :;', ", :'--::',i'~, ,:1' ,:,:,:I~' ~ " ,,',.

enSlnoetrelnarnento.... cornProfessoresques~o mUito
rn~isorgabizadOresde 6po:l1u~iêfades edu~~io~âi~ do
que. simplês~dadores" de âulas: 0 ensino inserido n.o

_ ,'::,i! ',-; , ,""'- .,:, , " i;- ," ' ,::' ,,,' , 11l ~i\.'"'' ',:i

serviço', .. DeVl/ey, começc> do secuIO,;rconvemente-
.rnentedirecio~adoeóferecido corn possibilidaflesde
:aesenvolve~ .'esprritocrrtrco·.ecriatlvidade, .•·.éa,forma
~ais ef,iciJlntedefb~rnatJp~~~i~S~Or~iS~i~cio~a~6spãre
o mercado de trabalho que vaormudar! a reahdade·e

":;.;. I, ! ,,;c, ' .;' , ' 'I,"" ' , !I;" .' ,,'," ,'il([' !:! :i'llIJ"'" ~I.•'" ,',' ':,;" tf

~ao te~rtlalores:oportunldad~s d~lemp~ego.
,: .;.3':2~ universidadedeve se~críticae criâtiva: de-

',::' ~!".,:,!~:"",~:,"II :11' . .' " :';'~.' "I,,"',,',~, "',', ';"I,"~':!:

~e~~~~~~pid~d,ãos,c~ica~,~'al,lltiie~~e~~;.deele~i·~stão
Inser'd?s'ie cna~'flova~ e l11,elhores condlçoesde Vida. A
criatividade p~essupõentierclade de penSar; ~rioridade
às Metáforasie àTetafísicà~ Nãopodernos'esqL'ecer
queateo~ia atô~i~~()i defi~id~.~~:.De~óc~,it0r.'40~
a;C:'- e tornou~se1hoJea base 98 ClenCla .ocldental'~Henn
.Poi.nca~éêJern.on~rou que a cr.iatividade cienirfica 'está
em grande part~ ligadaao incons~iente;pol1arito;não
\ ' " ", 'f ' ' i:l· , , ' ,::11i- • ",,',':' ,,, "'.' ,{~" ',' , -' Ir" ,r ,,' ,~ " .', " 'li 1 ,"": :r\",-' ' " " _

podem()~Il~~·de'xa~r~?~'fla~;~,I!d~st~u'~P~I?ico~~ec~-
.mento'clentlflco orgamzado e.o establtshmen(clentl-

~ I ' ': : II , ," :~o'I:" 'i::- ,';..: .' "IH' :'. ''',.' 'o, .. , • ,:' ", '..~ia- 'Ip :: i':',:· ,':Ii",!' l'''' ';:' _ •

fiCO 'que, ~Urn·Sefltldo.. corporat,v'staprecoce';'I11~itas
vezes pri';ilegiao'frlétôdo!:s06~e <> objêti~oda:ciêhcia.

, _ '.' '~"" ", .. ,."fll',,:' ", ,,' ,I' '_ ':)'.' -, ':,. ,,' ", .. " 'I"'IJ- :", "", ',,'; " ", r ..

O Braslllte~e 'grafldesclentlstas q~e'enteflderarnlSSo
comclah~z~. Umldos últii!hos,·recentemente·. falecido,

: ': !"'! ,'-,',.. ",::"(':1~,:, '", 11!ji" '. -:' ""';',:" 'i'"'-:: 'H':::',' !i"'" ,"',:. ,. "<:' "', .

foi Márió' Schemberg, que~llJtouporlessa liberdade da
.ciênbikDiziaeiequ~te~:idéiasn()vaséessenciál; e o
pro~e~s.oeducati~~;.corn0' e~t~;'i,~9t~0~!~~i();:iles~aga
a cnatlVldade.e oson~.o;Urna.expenencla Illteressa~te

na.UNI~~ty1pfoLad(3intrôaU~i~: a.rtistas erpoetas nos
conselhoS dniversitário§/ho.càmpOs·e.nas!comissões

',,<I .,I; ~Ii.: ,:,," , f-;" -", "',' ,'!ii, -,,', ;' ""'''"" ;' , ,,' 'W:" :': :'. "':+ "
delpesCluisa~:(!!) objetiv:o era a Iiberaçãodà criativida-

, .' ,":' .' _ "",,' <':~' ,:, "'I, :lil':'" .';, ,:i:l,!!, ",',: .. i',,, " ' ." iH.. '.',,:" '_ ,t, ,i,)," ':' ..i,: i,~i

de;pols~.a~~stae·u'nPesq~lsad,o~l~tlJitIX()·.~li~~~~.ele
busca '"e, muitas vezes,consegu~!I~():belo!'!u~a~~o os
instrumEmtos.·da.~ualépoca'atravás!dêUm·'pr6cesso
criati~oiriCo~scie~t~efé';liL0s!,c!~~tistasH~~::múito a
aprender;comelel:! '."'i!' , • .ii:'''; . . ',i·

4 ~;~". J.".'ive.'rsidade.pr.. ecisa. lo.'.'·.m.'.p.ercom.:'..': âl.·..e..s.t.r...u-
, ' 'I Q, 'I : ' ',i' ,",., ,.: ',!'~ , " ;,," " 'I"" 'I,: "" ' 1'1, 'k ' '

tura d~partamental. EI~ •foi ·n()va'irem .• 1800,'!lseguindo
os rumosâo~fHó~ofoseuropeLs~bionalistasco'rno
Decartes;eSpinoza.i~s··éi:~r98ica:hoje:ipoiscompar~
timenfaliza.o saber. ESsa' rTllJCla~çâ. de\fe passadpela
questão da inte~re:'d~ tra~Sdiscipli~arifAtade:Um dos
filósofoscontemPorâneos"quemais.lutapor, isso 'é .Ubi
ratan D~AmbróSio.Junto .col11 ·ejeeC<?~l PauloRenato
Costa' S~uza,~a UNIC~,...,~,c0f!leçatnos <>'~oêlelo
dosnúdeostransdisciplihafês~pbmo ae encontro de
professores'dedifere~teS!áreasdeconhecimenfo1para
estudar aspectos',específic~ da'conjunturcdsocial;' in-

!!' " ".!';

III IIIIIIII : ,I I :
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telectual e científica nacional - que romperam com a
estrutura departamental e constituíram a semente da
modernidade da Universidade de Campinas. A USP
tenta isso hoje, mas esbarra no corporativismo e no
conservadorismo universitário, barreiras para a sua
modernização.

5 - A Universidade precisa se democratizar: não
só pela rotura do vestibular e pelos cursos noturnos,
mas, também e principalmente, por oferecer a "segunda
oportunidade". A universidade não pode ficaralheia e
insensível àqueles que não conseguiram, por razões
puramente econômicas, .embarcar a seu tempo no
ensino universitário e foram trabalhar na indústria, no
comércio, nos hospitais. Não podemos ignorar que boa
parte deles aspira à seqüência de seu aprimoramento
intelectual e progressão profissional. A universidade
pública tem obrigação de lhes oferecer uma "segunda
oportunidade", permitindo-lhes Gontinuarestudando
sem parar de trabalhar. Para isso é necessário que
a escola superior se desloque do seu lócus e vá aos
hospitais, possibilitando às atendentes tornarem-se au·
xiliares de enfermagem ou às enfermeiras estudarem
Medicina; vá às industrias, facilitando ao operáriome
talúrgico formar·se técnico ou engenheiro, e assim por
diante. As experiências que realizamos nesse sentido
na Secretaria de Saúde e no Hospital Pérola Byington
foram coroadas de sucesso e demonstraram não sÓ a
suaviabilidade, mas aaltaqualidade e o compromisso
social dos profissionais formados dessa forma.

A universidade deve ser, acima de tudo, pesqui
sa, por isso não podemos acabar com a pesquisa nas
universidades públicas, como estáocorrendoporfal
ta de apoio governamental, e devemos incentivaréls
particulares a praticá-Ia: o ensino precisa serinserido
na pesquisa para ensinar o novo e a capacidade de
criare, na realidade, para poder mudá-Ia: Por isso a
universidade não pode sufocar o seu poder de inves
tigação. Hoje devo admitir que,apesar de termos 90%
da investigação locada nas universidades públicas,a
universidade privada é seguramerote uma oportunida"
de de pesquisa de maiorvalor potl?ncial quea pública,
pois o "tempo integral",queéae~~ência do processo
de investigação, reflexãoeçriativi~ade, tornou-se,na
universidade pública em gerial, um~spaço de~compro

missado, uma força improqytivad€lnabalho, enquanto
em algumas universidade~:privaqas está se criando
um "tempo integral" com ppjetivd~definidose com
promissados com determinfdos projetos de pesqui~a

em que os alunos começalTla s1 inserir. Um bom e
recente e éxemplo éafer~I1!zaçãq:9ue o IMAE- .Ins
tituto Metropolitano de AIJ9s Est~qos deu às FMU,
criandqum projeto instituqi?nal d~investigélçã.0ll1ul
tie transdisciplinar so\:lre'pmaq~estãoconjuntllFal

aflitiva, que é a violência urbana, gerando não só um
processo maciço de iniciação à pesquisa pelo corpo
discente, como algumas teses de pós-graduação que
estão nascendo na área.

.6 - A universidade deve trilhar a estrada da ética
e iniciar o caminho da transcendência: o homem vive
neste planeta há 4 milhões de anos. Nesse processo
adquiriu o poder. de pensar relativamente sobre seu
próximo - e aí nasce a ética; de perscrutar a sua origem
e o seu futuro depois da morte - e aí nasce a trans
cendência. Osmitos que se transformaram em religião
vêm dessa busca. Todas as religiões estão ligadas à
ética e à transcendência. O budismo possivelmente
mais à ética, o catolicismo mais àtranscendência, mas

. ambas as características é que diferenciam o homem
das outras espéCies animais com as quais comparti
lhamos o mesmo DNA.

A universidade, através da pesquisa, da criativi
dade, da forma hqlística de ver as coisas, da transdis
ciplinariedade, da derrubada de barreiras metodoló
gicas para o pensamento científico, da metáfora e da
metafísica e, acima de tudo, da inteligência, torna-se
uma ponte entre o homem e seu futuro. Para que isso
ocorra concretamente, não podemos nOS submeter ao
establishmentCientífico, às formas antigas de pensar;
aos modelos arcaicos de universidade. Os jovens des
compromissados farão isso com mais facilidade. Para
que Ipssarnudança possa ser constante, ou seja, para
que nãofiquemos a reboque dos movimentos sociais,
a universidade deve adotar na sua administração o
próprio processo de investigação crítico, criativo e
até iconoclástico, derrubando muitaS vezes.os seus
próprios ídolos, reservando-lhes, porém, um lugar na
história. Essa talvez seja a forma de combinar tradição
e· contemporaneidade, dois. valores essenciais para
qualquer Instituição.

Procurei fazer um passeio reflexivosobre a edu
cação, sem começoe.sem fim, como 'devem ser as
coisas da universidade.Todos nós, que estamos dentro
dela, participamos de um processo,. que é o da criação,
transformação e transferência de conhecimento. Esse
processo reqqeraausência de começo, o impedimento
dabarreira do fim e numildade para nos percebermos
?omo instrurpentospassageiros. A universidade não
podecontinl1ara sero túmulo da cidadania e o berço
do cons~rva9orismo, rnas~recisaserafontedo co
nhecimentq, ~aética e da transcendência, para cum
prirmos pnopsopapel deoferecel1 um futuro melhor
ao povo brasileiro.. . . . . .•

Com ~ssas r~f1~x?espretendo contribuir na inicia
ção do P(OCi?~sOpr?iSfus!s~ogaretormauniversitária,
com a e~perÇ/nç<)lpe :C1u$~la Ven~a parfl melhorar.

Muitoo~rigfldq. .
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!enormes não só ao ensino superior, mas também a
':"~:' ,;,:.' ,,',':,,' . ';'- "'", ' . ,',~" ;~," I':'i. "JI': ,"'-"lilY

todôlo mercadode1rEibalho. o ensino superior.quEin-
do r~irrr; é~um entrave ao deserivolviment6 e:~cresci-

',"" y:,' 'B"" I~" -I';:';' :;t,',.,,,.,<,:,,,:', ' },;-::~f ::.i::);::;: ;':,:i, .i~,,!:::;,:! ___
mentodo~asl :.; "."ilr: J"~: .),f .

'; .• ft..o .enêerrar, C1uE~ro .. reafirmarnieu descõntenta-
rllentdco~ a rnuaan~abruptâ!queoGoyer~ó:ddPT
faráVfloPróvão::Aprôv~ito para parabenizà~:o$ dirigen~
tes!!~ .administrádorésda UniverSidade Estadualde
.Feifu dEi &intarlaedáUniversiâàde Féderalda Bahia,

jill:.':' i':~:' , ': ,.' : < .•'.' ·,'II~,., '~: ,',' ''', ' ."", ,

na figura dos~eus fe't?res~.professores:Jose Onofre
éUrjãoBoEiVistada••Cun*haeNaomar~Monteirode~l
JTleidaFilh?, lespectivame9te;e;~ini:f~: aex~Reitora&a
Ü~iversidad~ Estadualfdei;Feira ddSantana) hojeSe
c~etãriadeECJucaçãodo GoY~modoEStacfo daBahia.
Profu::Anaci BispOPaim,que'60laboroueficaZlllente
~o des~mpenho.emell1oriadaUEFS,tendo' Idgrâdo

. êxito ~bae~taqúe 'alcançádo:;Ef3sténdoaos alu~óse
todo ocorpo docente das duasUryiy~rsidades.nosSas .
congratulâções.'·'~ .....•... (1i/J~]iht

·Pârabén~atodos.i "W, ,t
Muito obrigado.;,:",}r): •.• .•
.0 SR~~ER~LDOFlESENDEI(PPS-~S. Pro-

.nuncia.o sf3guintediscurso.)- Sr;Presideflte;~Sras ..e
Srs.Deputél~os;seguindó.a Iinhàden~ssa últi~a in
tet;Ye~ção,le~bf8~os!!:frJlold1~T0Xtn,bee; para,quêm;o
problemadaqueles'quenãose interessam por:polftica
,,' ", q:'I, , ",' :""', ,,,,~..'.'.-.>,": ,":'~I'""" ''''', f'":'::';''''' ,"';.-.,, " ,:::r~

.eque serão goyernados'pelosque'seinteressarn.
Opolíticoqu'~ não.tem n'le<:t0 da pÔpulação:'deye

cha~at~pa~~p'e~?~e·sios:1ndi~,íduosquf3.se p~opõ:~
a atua~i'na socle~ade cC>rTl0ageJltesdetransforrTlaçao.
Ao da~:vazão àvozrolJca dô pÔvo;opólftico legitima
sua·attàção•••e!!~z'i ~~,e~erpício'dade~6c~ci;:t'algo
rotineiro,n.avidadaspessoás; co1ocarydo-severdadei
ranienteasérviçodà sociedade; Esse é <> ideal de ser
e fuzê~políti~l'qijê o~Pêp~~gaep~~iCa.i" ..•..,

EmD?ur~dos, Mat() G.r0sso dOiSul;.abatutaau
torjtária"e.hêgêrrl~l1ica'ck>sadrTliJlistradores·JTliJniCipais
afastou~~deqúaiquer:~~péti~de influência legitima
mente poplJlar,senãodireta, pelo menos::indiretamen-
'" .:,;: . , ,:., .', ' 'ir 'I '.' ,'!~r' ::,:~" ,i,. . :"," j ,; "'I':!1' ,'::!" .", i': i'::'" ,:,1 i,:;,,' ':;''''!!' : i::

te, c~~UT~~~t'Cél pe~I~~que~a~~I7i.~q~I~COS
admlnlstrc\byose'rompe;osco~promlssos:que. os le-
varam ao'Pdder;atravé~ da 'publicidade institucional

;. ""'.' " ' , '" "" '~'!' : .,"'!' ;'IHI i '" ',I:"', " ' ~ , :,' :- ,: " : ': ,". . ." , '" '

d!recio~adaar~~e~.có~i~a pa~?seusde~a~i~os, indu-
zlndodeman~lravdo}l':lco~~le~te,cole~l~o::i ~'.: •

Ocontribuint~ dôuradEmse!a~cacoT.publicida
deinstituciohal milionária,> ria qucila. Prêfeitura;de
um lado, ~ejOstifica pO~iseus~esma~dose,deoutro.
toma para •• si .ob~s e.Programas qÔeipaSsaram longe
daíatualge~tão,:c()mooH,ospitàldaMulh~~! e:b '. Hos
pital Universitário~Iocâisdeonde.ot~~oul'O,inunicipal
passoú à: lJ:I~rgern'. Essa práticái~sulta~t~ln1lesmo
companheíro~~epa~id()·.dO. prefeito •. Municipal. que
não:reoontlece:ptrabalho da'Bâncada Federal do.Es-

, 11'
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OSR~FERNANDODE FABINHO(PFL -BA.
pronu~cia?seguintediscurso:)- Sr; Preside~te, Sra"s.

"eSrs::·Oeputados/,ocupo.· esta tribUna~" para~registra~
a.cl.a.'··.ss."..it...i. c.,.aça.-o da... U...n.·.. iv... e.r.sida.de.. Estâd.ua.l. de Feira de

,.~•.•, ,...... '. .•... c' '. ,.,

.' SEintaps__,UEFSentreas1o melhores do Pafs; no que
,se ~efér.eàa~ElI~açãdldoCU~sode 0i~ito: . ..:! . .'

!!< ~ara' ch'égàr a 'esse lugar honroso' entre'as 10
,melhores uniVersidades doPafs no Curso de Direito,
ie~e··qôeirl'5ê~trrrnaforrnação.dd';seu:&>rpo·.dod~nte .
e ~~!o~~ulél~ sú~~ol~ticâ,!it3d~i~ist~ati~é:l.~t~ic~I~~d?
~$~uspr.f'fessores!~o.c~rso·.delrnestr,ado\Cfa· U~Iy.e~sl-
dadeF.•,ede.~I.~~ ~e~l)amb~co: ~t~ar~el1te; .. Tetadedo
corpo docepte~l:lUEFSt~rTl ..ô titulo de mestrado,·.o
qu~gáiànt~U1:n.merhO~te~síno;! ." . .!~'!'.'

I ·":'::,:.~lgÜrnasaEis úniversidaClesque co~stamno.atu
afra'n'kingdà~rnelhor~s!instituiçõ~sde :~nsino'fóraOl
1~\Íadas.por·f?tÇiidas1!aYâiiações..nas •. instituiçõesde
ehsiflo,o cha~doP~ovão: '>1 . . > .••'... .:1

;'·,r()SJeSúJiad?s pÓd~1Tl ser-quantiticadOsauferilldo
oS' 'resÚltâdos'dos .Últimos cinco anos.'·As. instituiÇões

"ili, ' ,'", ':.;- ,.",'.',", :,' ,'::"'\. o,':,'.' ,.i:"'" ',:.' f.',-, .. ""'.,'.1 ,

~lJ~::a!q~D.~!á~.p()~ce,~()s.~'ouB ,,-iram'a~~cura por
seusvestibulares aumentarem 20%'!, •. "
. ...... Nà ÔlãOifiverSâ"osestuCtarites vê'rrdugindo dos
cÚrso5qU~rêêe~~ràinCoribEmd$D~'Etquejtweram
Úrru:iquéda na~'insCriÇões'parao vestibularda&dem
·dê'5~%;.Ürn:~e~de!rod.~sastre.'t{ , .i' '.. .'

'., !'Sr,Pré~i&ente;oP~fsPl'ecisaforrnalimão-de~obra
qu~jifiéàdiÍ;espêci~Iiza~a clá~e .estu\:tantil·acadêrnica.

." Para: isso está pt6yado:quea avafíaçãô~dos cUrSOs •.ê
déls u~iversidades~ o rryelho~Caminho. ÓPafs experi
mentou!'ê 'aprovouoProvão.Estão·'sf os resultados:
'··.',.··:· ..···T' .. ·'H."1 ..... ' '.' • ":! '"

.- 71:\· ;,J·tl~m~a:~~~S.! ta~b~m ~. U~iv~~id~de UFBA
'~apa~~e ..no:ranklng.~~~i:~elho~es~unlv~rsldades do
~;Pafs~'noeursode Olreito:';!:!: J:! i 'i'
'~':;'.": :...,'.",''''.,.. ~'-:'' ".",:;'.~ ",,:, ,,,·;,:t ,', """.,~:I: 'ii1', '\:''':-' ,Ii{'

", .·.···ei ~arar6s, ~élianos,:sobretudoporserfilhode Feira
de Sélntallá;émoti~bdeo~gulhoe regozijo ver, nossas·

.' instituiÇõés'de.:énsinoentre·as.melhores do; País.
, '!':,-,,', "',"'" ,':', ">"."·,"':-'i,'·'r~"..: :'!,,!,,'.' :,.,':k,::~li. i .'.,il!' ~ _.,.! ' ",I

•. :· ·.·... 12amentam0l:>."ap~nas.a. poslçaodoatual Go-
verno,que!~po~,intêrmédiodo. Ministro da Ed.uca-
t;";"~'''l " ,-' o.' .':':',:1,' ':: ':'11, ':'li'.: ~:hi,1iir-'!' #oi ,;.':; ~~ "j: ")", • ' .• _

çao;desflgu~ara·o·Proyao...Os,··cursosdelxarao de
.seravaliàdos todoarlb"~passarão1a' SEU; testados a
~ada!triêSa,~?~;~';p~g~,a .~ão s~rá'I"mai~1:: apl,icada a
todos osalunos·ii . t.'li') ....' J"

N.a. novà versão.':bexame. será reálizado por
,!r, ,;11: i'"~ , . "" !" 1 '" " : " ,\i- ' '.' ': ' '-'. ~'., : . .- . ,I:"

amost~gem~definrda pot;sorteio. Críticos e estudiosos
alêrtarTi paral'pfato de que o novosistema de avaliação
ficará~!mai~ll~ntoe.·enfraquêciao·.e.o níercado:perde-
L,.', ",' '..,dIH", ':!l1-- ·L:.;,< "",,'!'''I',ll:,':W : ; :.' ". . ::' "iUI',', ,

r'él.o;ter.~'"!;let~o quet()do.a~oa\,flsavaqual faculdade
p'repa~~melho~ seus alunos~ :':. .' .."

o,' " ,:"I! l"",' '11"',,'1,,, .' "i!" ""'''''' '''.'':,,' ",,:,Ii' ' ',' !,~, ,,' " :J'j ,~~h' rão:1 desse .ir,tstrll'T'e~o .din'linuio grau de
trans~arênciaê:efi~lêryciadoensirio·stiperiornoBrasil.

A m..' .. á.!.qu..·.. a1.ida.dé. a.'au'nive.rs..ida.'.d..ê..n.o.Paf.s.d.e.ixara...,'det: ,,"';,,' .'," " ':!i":',·, ', .. ",., ..' "'''., "r "',' . "" '

ser radi09rafadae dilTl8Dsionad8; Causando prejufzos

I III!I I 1,,11' I, I I
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tado, cuja coordenação competente de Deputado do
PT obteve a expressiva quantia de 4,2 milhões de reais
e recursos federais com contrapartida do Governo do
Estado, ou seja, sem qualquer participação da munici
palidade. No entanto, a condução stalinista, ao molde
dos piores anos negros de sua prevalência, privilegia
grupelhos, no absurdo ponto de creditar a tão-somente
um Deputado Federal a ação de toda a bancada, que
assim é desprestigiada e ofendida.

Idêntico despropósito incide sobre a tão sonhada
Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD,
construção coletiva que envolve os mais diversos se
tores de uma comunidade que açambarca cerca de 37
Municípios mas que, nas campanhas de comunicação
da Prefeitura, cultora de personalismos, parece obra
exclusiva do métiersectarista do Prefeito Municipal,
distante de antigos apoiadores e por conseqüência
da própria população.

A inapetência da Prefeitura de Dourados também
fere gravemente a saúde pública. Sem investir na profis
sionalização da gestão, entregando-a a asseclas que não
chegam ao real diagnóstico das necessidades da popula
ção, gera dificuldade na organização e administração dos
serviços de saúde, tema recorrente em nossas interven
ções desta tribuna. Vemos recursos serem empregados
de forma desordenada e desarticulada da sociedade,
como em obras que acabamficando sem conclusão ou
operando com baixa resolutividade por carecerem de
equipamentos ou de profissionais. Investir errado numa
área implica diretamente em desatenção à outra.

Vemos, estupefatos,· os .gastos com publicidade
institucional serem conduzidos no melhor, ou pior,·es
til(} Goebels, perpetrando engodos para encobrira in
competência que corrói a municipalidade douradense,
enquanto ações de prevenção e educação em saúde
implementadas por meio de políticas intersetoriais,
como o combate à violência e saneamento básico,
são, muitas vezes, abandonadas.

A evidente desigualdade de acesso a dados de
intElresse público sustenta gQvernos descomprometi
dosi coma transformação da saúde. Reflexo disso são
os vários relatos de espera porcercade3 meses por
uma. consulta, sendo que, na data marcada, faltam
médicos, o que leva a ce)l1sultaa ser remarcada, não
antes de outros meses dEllespera.lsso chega a ser
vexatório e até constrang~d()r.

O mais insano é a ~ta$çã() dospolíticos que estão
à frente da Prefeitura de i~?~r<'tdos,seé que merecem
ser tratados como políticbsioque j)scoloca na mesma
categoria de pessoas dqqullatlf de João Paulo Cunha
e Roberto Freire. •.•. ,
.. i •Com rédeas absol~ti~t~~, per~eguem e agridem
osqlle não comungam .d~,seus'desn;landos, da maneira

mais sórdida e covarde possível, através de panfletos
apócrifos, ofensivos à moral e à vida privada de seus
críticos, vez que não lhes restam argumentos no cam
po do embate político.

Essa prática nefasta já nos vitimou não uma ou
duas, mais incontáveis vezes, como incontáveis foram
e continuarão sendo as vezes em que empunhamos
a verdade contra os vícios da administração pública
municipal que disseminam sofrimento aos meus ir
mãos douradenses.

Como não bastasse, existe representante do povo
sul-mato-grossense,Gom base eleitoral em Dourados,
que não só finge não enxergar todas essas mazelas
apontadas, como também, em tom que transparece
ironia, afirma que em Dourados tudo corre "às mil
maravilhas".

Eis nosso dilema: diante de homens públicos com
taispráticas, como explicar paraa população que fazer
política é.algo saudável e que o político é indispensá
vel para a sociedade?

Grato pela atenção.
O SR. ANTONIQNOGUEIRA (PT - AP. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o jornal Folha de S.Paulo publicou, em sua
edição de hoje, editorial em que faz uma.retrospecti"
va do gólpe militar de 1964, suas conseqüências e a
retomada do regime democrático.

Por concordar na íntegra com o artigo, tomo a
liberdade de. transcrevê-lo, para que fique registrado
nos Anais desta Casa.

Diz o editorial:

"Se há algo a comemorar no aniversário
de 40 anqsdo golpe de 31 de março de 1964
é justamente o fato de podermos afirmar que
o ciclo militar se encontra hoje encerrado num
passado histórico.Se suas repercussões ain
da sefazem sentir e se há facetas a merecer
esclarecimentos, não há dúvida de que o fan
tasma da dítaduramilitarjá não mais assombra
aI/ida nacional.

O movimento ocorreu num quadro de
forte radicalização da política nacional e inter
nacional, sob o signo da Guerra Fria. Impul
sionadapela expansão do império soviético,
pelo recrudescimento de .Iuté?-s .de libertação
nacional e pela revolução cubana, de 1959, a
esquerda brasileira via-seno início da década
de 60naJminência de chegar ao poder. Essa
perspectiva tomou-se mais palpável com a
restituiÇfão. pós qod~res presidencialistas ao
traba/h/pta. Jpãor;3otIlart, em 1963.

Amear';;ll::(aie erfldificuldades para orga
nizarUfl1<:l a!t~(nati~a pqlítica própria, capaz
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de barrar aspretensões da' esquerda, parte
". '. '[ "::. :!~" , _ ' .::, :" , ,!';, , H" 7~

cJa elite do país apoiou eseassocióq~oque
cbnsjdera~aa safda possfvel:uma co']spiração
militar.~Tenêlo à frente omaréchalBumberlo de

. "), "~j, '''" ,i:.' m". '(I",' ,-,i'" ,:.,,, ", .'I;m ,:.:,', , ','

.t'!e'J~~ 6astel!o BIfl,!co,'as fo~s:1'~l7Jadas
ássumtram o comando dopafs prometendo
uma,breve interVenÇão. i~: ".•.• '. ".' ,; li "

.. ....., - '::" ;...: '11i . .~' '11, 'l"" !::, " ,', -' i;!! -', . ":'" --, ,'~'::':~

, ,..'•. fia0 foI; co~sesabe,oqu,e aco'1teceu;
I#oje,o Biasif,quevolta suas atenções
~j, ,11, _'.: .:, 'I':'" .0", .. , ,,~, 11", ' - " - "1(

pan...a aqueles anos dearbftrio é umasociedade
,. :,: 'il~ ",_.' " ".1"." ','." ,i:'I!::',"', .,;_" +i.. ' ", ,

o~ga"Izada '. el7Jtor"o de~m regime .. de liber~

~a~e~. ~i~9W::o Es~a~():~~ Di'.êttd:ifealiza'1'~se
'elelçoes,a'lmprel1sali encontra ,as .condlçoes
P~'!lex~(ce~$eu}Jape~j!~, o' ijef'sàl7JeiJio' e a
culturalJvraram-sedasitlmarras da:'censura.

'Foii.~ó~uosoeacide~taa~ ocamin~o para
qu,e se alcançassem eJsesJaliosos'olijetivos.
o ~~c~íniódlili~a~coi,'Jc~q!~.~'fo!p~ecipita'do por
uma agudaccnse econorrllCBlte f1lodelo de de
senvo/VilTJt'Jnto orga~izaddpeío regimJ'rulu sob
os:~!e!ips~ec~:oq4.es {nJefijac!f>~a~s!e de um
,drafTlatlcoquadrode endiVidamento.i"

.i ··':l'.~o longo ~a~~ca~a~~1980,!i:o p~isvivêu
.a; frustração"dasrewiriCJicações por; eleições

• '," "; -" ,:" ,i ,:" ' : : ii ' 'Il' ~'li ' ~:Ik:: ''1. :' ",i ': ,i i!i! i., ,.,' ' . ' _' " ,~.,' I , :!

dlreta!se'fJassoupot;,u~, conturbado perfodo
ciê translção,lTlarêaao,hboplâno •político, por

t " , Iv":'" '.:.- '!Iílc ..' :1':' 'il i"U:':-' ,":11,( I,. ' ' "~i'.

agudos conflitos em torno daorganízação do
nO\f9iafab?~f? i~stny4ib!,a!fe, ?,'8corômico,
P9~,desequillbrtofisCBI,'estrahglilamento exter
nO;~fbaixoIcresbimento 'eslta

l
inflação::

:' : .: ,j, _:,': :, :~, _ 'Ir, ,: ,", .. ,{ ,: :" " .. ;: ,:' ,_ ' ,1'1!' ':' '" _,.1:'° 1'11:', ' i

•. .1>j{\'e!eiç~~ipe!p:. ~~~c:>ii~f~efp.,do.primeiro
p~es~~em~:~c~~m~O{I1~I~/~,~W,!~~a p~bf,unda
tnudalj1çallo cenáno internacIonal. Ao mesmo

t~~R~ew:i!q~e f~~ra?~~leo!lo~~eMeilo safa
V1to~l9so'l~aslurhas,efé1ide,!ub~dpbMuro de
Be~{{'JI.~ii'ês~ce!~~-Se~~:!b!()cq socialista o{
galJlzado em,tornocJa •antiga União Soviética.
Encerrtiva-se::a~~iaijGu~~r~ifri'ae' inaugura-

'_ I:.,:!': ,"1,· 1:1:, ,..., :11:: ,,' ':1.;, '::I", :,r ' l\.'!i :11' 'i ," J11, II~' I';i::. ;'_ ': 1

va-se:,lf2I~ e<>'~~1 ~fffe,!,!~!e,rlJ~pI9ca{;~a qual
prospera~/a'8'!oglCB~daglob~/lzaçaoeda libe

. réilizaç§(ieConômiclv:;':: :' i

.;II"n", ,,:!", ",'r'I!I!' ;':, ti"i;,"";

,HOJe, salta!'aos olhos que as fundamen-
• , ' , ",: I, I, ,li 'I ' " - 'iill' ,', ,:01" ::~ " ' ,: -- ' ' "I "." " , ' . i:"-, , " ~ ,'

taIs c0r:'q~fstas democfáticasiobtidas ~asúlti-
mas qê~das:ait1'dàldependeinparasúa plena
realizâçãoiiidé q4~fJarcejas1nteiras da popu
lação)possam emergfr:daJinfJa. de pobreza.
No Brasil, democrático,:1 cfdadãos 'pobres con
tinua~siJbsrstin(jo,'~e/h~cessosatisfatório.à
sadde;'.â 'educação; aotJ':"'prego eà iJustiça.

i .11 ~ ',:" ,..,' :( "I ,_ " ,11' ..i:' 'I f:: "'11 " I " : '.' • ,

Por; vezes' empurrados'para. a marginalidade,
_1." l ,-" ~'! :'1: <',' ";I"IIL., 'i" '",I": r-: ,I' "i" " "! .sa.o Rresos etolituràdos :empo".ões,.'emtudo

~11, 11 . '" , ",,' i ' ,,:' lil: ,I" ' ! ,:1 \ " ,'~ ','.. : i 'I ;:- ',_ ': ,:

se"!elh~ptes~osl:que,iseutilizavam nos anos
de,chüm"bo doregi'me ditaton...·aIH !

:' " ,: 'o' I', ,,'" ' ":i"i -'i

./,,:h},~,~,y,;. \.''':'';~)S,<:tf..:
;:~~::.~~,~,;,:~,>;~\::.~,:o:.,' :,-.","'. ';i!
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É esse o e'l0~,!,e ~esafio que s~apre
senta aoB'fJsil el1l se~ caminho para se toma~
uma naçãornâl5;~ig"a e hivilizadJ: promover:
o,'crescimehto,' (eduzir; as: HesigÔaldàdes! Ei"
per,initir:.qLJ~ .os·. fossos!f1fiot· d,esfr~e~r~os,
benefícIos do desenvolvImento e dos,dtreltos
d l.j d' .00,,:.; fi ::"" ,,::t': '~I':':'>ii

alC/u8:anla. L. .·'f":,!. .•....•' .. """'

Avitótiado~~}Jsid~nte! t\Jláv~n{~reafir1nar~~'êàn-
solida'r ri' ndsSb r'egime dêRlocráti~o;i~~I: n;,!; '.• ! ! '

~" "., o, ,i\f I. -' 1-'. ',"" J "i ,I"!' ,,' '1 {

Muito obrigado. "', " . ,
"' ' ~l,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas-
sa~se ao "i"I , ~; 11'

V-GRANDE EXPEDIENT~
O .sR. MAURO ,BENEVIDES ~ Sr. Pf~sidênte,

peço a palavra pelaórdem~j: ..II.r ,;'1

, O SR}PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Tem
V.Exa. a pala'(,ra. . .'. .... ., ... ". ":;'
'C.. O SR. MAUROBENE~IDES(P~DB;;,,;CE.Pela
'brderTI .Pronuncia0 seguintediscurso.);l Sr~ Presidente,
SrasI'e Srs: Deputados; ~'realização periótlica de p'~s
~uisas de,opiniãopO~lpar;tede iflstitutos especializados
'tornou-se instrume~toobrigatório para ?rientaçãode
'políticaspúblicas;e~sejanClo que osgover~antespro
cedam a alterações hos rúmos'dà ação administrativa

. ~- , ", i"~ "', 'U, d~ i"~,;. :': -hl', 'H' .

que Vinham emp~eendendo. .. . .' " ,"I'
O recente dece~sol'bcórrido naanálise1dotrabalho

empreendido peloP~esidEmtél-uii InácioL~lada Silva,
.há'siao ôbjetó de e~pecLJlâçãodarnfdiaedos cfrculos
parlamentares, nUrnácomprovaçã61tie que é imperiosa
a necessidade dê sererntevistas inetas anteriormente
fixadas, afim de,q~~il~!i~es,~assecOTpatibilizem
comuma ~ova~~ah~~d~!e~efgente. .i .... '.'
'. " A perda1de popular!ldade):elTl termos de imagem
pessoal de qualquer.líderr()udesua açãoi~oêumpri
mento dos encargo~queilíe são'i~erenteS,!reClamaa
aCtdçãode providênciasimedi~tas; tapazesde pdSsi
bilitar a reconqui~~!dosper,ce~tuais qu~ rnelhorpos-
sam situá-lo diante da Coletividade.. i .

,. Mesmo n~T_ur~!~i~s~e~~erredo~d~2 ~iroon
sultados, a proJeçao,a9UnC'a~a e expressiva, exigindo
que.se recompol1hamtdiretrizese.se' busquem retor
rnulaçóes capaz~s de,~~abilitario p~estígio de qualqUer
executivo ou legisladof.I:,.!

No que diz'~,esp~ito a Luiz I~áciolula daSilva,
o ponto cardeal d?desgasteapoptadoé a 'semiparali
saçãode iniciativasdelargoalCa?Ce, vinculadas,pre
cipitadamente, à retomadado' cre'scimento econômico
e à conseqüenteillstalação de postos de trabalho que
refaçam o p~no~~a do. dese':!;'p~ego - hoje atingi.~do
patamares InqUletado~es, sobretudo emSãoPaulo,
como maior pólo indust~ial dop~lrs.1 . .

111, ••1 I I ~ ,I I I
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Os partidos políticos, mesmo os que formam a
chamada base aliada, já tornaram pública sua insatis
fação, sem que isso possa significar ruptura no relacio
namento entre Parlamentares e o Palácio do Planalto,
na presente fase do segundo ano da atual gestão.

No domingo, foi o PPS, por intermédio do Depu
tado Roberto Freire, que se pronunciou a respeito dessa
temática, da mesma maneira como já o fizera o PMDB,
na semana passada, por meio de nota oficial, assinada
pela Executiva Nacional, dirigida por Michel Temer.

Se a Confederação Nacional da lndustria e a de
Transportes fizeram constatações assemelhadas, por
intermédio de fontes diversificadas, é sinal de que os
pesquisados alinham-se entre os que aspiram pela
incursão desenvolvimentistae a reimplantação de um
clima de bem-estar social entre nós..

Não há como o Poder Executivo Federal protelar
os investimentos exigidos, reabrindo perspectivas mais
auspiciosas que indiquem o firme propósito de inad
mitir contingenciamentos exagerados, que embargam
aspirações justíssimas de importantes segmentos das
nossas atividades produtivas.

Torna-se necessário, assim, que os Ministros
Antonio Palocci e Guido Mantega fixem alternEltivas
viáveis, capazes de enquadrar o. Brasil num •• novo rit
mo de progresso, ansiado. pela totalidade dos no&:;os
compatrfcios.

Não se pode, dessa forma, desconhecer essa
nova quadra de dificuldades, que se reflete, também,
nacompetitividade dos que pleitearão. mandato.eleti
vo.no dia 3 de outubro, quando os mais identificados
comO PT começam a sofrer desfavorecimentos,c()mo
evidenciou o Datafolha em relação àPrefeita Marta
Suplicy, que deseja reconduzir-se à chefiada Prefei
tura paulistana.

Tudo isso merece imediata reflexão do Primeiro
Mandatário do País, cuja sensibilidade certamente
encontrará rumos que recuperem os pontos negati
vos que a recente aferição atestou, clara éinsofism<:l"
velmente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. BOSCO COSTA ~. Sr.. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocênçio Oliveira)- Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. BOSCO COSTA (PSDB - SE. Pela or

dem.Pronuncia o seguinte discurso.)-Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, foi comemorado .no dia 22
de .março o Dia MundiaEda Água, que contou com
diversas solenidades, orjfJanizadpp pori f1stituiçqes
oficiais e por entidades niio"gqvernpmentéjlisde pre
servação ambiental.

Falar sobre a água é o mesmo que falar sobre a
vida, visto que o ser vivo tal como conhecemos, animal
ou vegetal, teve sua origem na água e dela depende
para manter-se vivo.

Os seres humanos, uma espécie do ramo animal,
em seu longo caminho evolutivo sempre manteve-se
perto de fontes de água doce, fossem elas rios, riachos,
mananciais ou lagos. A partir do século XVIII, com o
advento da industrialização, a humanidade passou a
utilizar-se cada vez mais de recursos naturais e hídricos
paraviver, consumindo cada vez mais recursos não
renováveis .e poluentes, como o carvão e o petróleo,
para o fornecimento de energia, o que vem causando
desde então um forte impacto ambiental, com enorme
prejuízo para a qualidade da água doce e a redução
de sua disponibilidade.

O Brasil é um pais privilegiado em reservas de
água doce. Estão em nosso território, no solo e no sub
solo, 8% da água. doce do planeta. Entretanto, é pre
ciso esclarecer que apenas 2,5% da água do planeta
corresponde a reservas de água doce, e, desse total,
somente 0,07% está acessfvel ao ser humano.

Em um levantamento da Comissão Mundial de
Água, daONU, verificou-se que 3 bilhões de pessoas
no mundo vivem em péssimas condições sanitárias
e 1 milhão não tem acesso a água potável. Por cau
sa desses problemas, propagam~sedoenças como a
diarréia, esquistossomose, hepatite e febre tifóide, que
rratam mais de 6 mllhõesde pessoas por ano.

No Brasil, Sras. eSrs. Deputados, mantidas as
devidas proporções, a situação do saneamento bá
sico e acesso à água potável pela população não é
muito diferente das mais pobres nações do mundo,
visto que, dos 5.SÓ7 Municípios brasileiros, pesqui
sados pelo IBGE em 2000, 97,9% possuíam rede
de abastecimento de água, mas apenas 63,9% dos
qomic;ílios eram servidos por ela, e apenas 52% dos
domicílios brasileiros têm disponível a rede pública
de coleta de esgoto.
. . Outros dados reveladoresobtidos pela pes-

quisado IBGE é de que em cidades com até 20 mil
habitantes, apenas 46% das casas são abastecidas
por uma redegeral,enaRegião Norte, justamen
teonpe c;í água existe em mais ,abundância, 32,4%
dasfesidências recebem água sem nenhum tipo
de tratamento.

O Governóanteriür, preocupado com o tratamen
to efornecim~ntode,águapotáv~l,jmplementouum
amploprqgrama parpo fornecimento de água potável,
~. PH()-Á~Uft,"9yearl1pliopsubst~ncialrnente a oferta
Ei.aqlJ~Ii~q.de ÇJ~. ~glJfl~rn~odooPaís, especialmen
te nq,serni-áridq, norQe~ti9?'9U~ ~so cOrno exemplo,
qndefqramcor:Jstn;lfd~sLeIl13ano~l mai$de 1.500 qui-

:~' . : i

m""!!I~~~'wr'ffiH-i~imm!Ji~~i!'rmiri~~~rffHR*~r!rrWMrrmF>T'-r! .' pu
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Não quero falar sobre o.queocorreu.apósa.Re
volução de 1964: torturas, pr,isÕes, excessos. Ebern
~e~dade queissoi~boToda'iasp~óp~ias'Fo~9as'tf~
madas. No entanto; transforlllsr, a contra~revoluçao

~urrl'ato' insanoé·def1lagogirJ~\'é. hipocri~ia;é t'~eti~ice
~senl-vergonhicê ·.~a :OposiÇão. Nas .~scolasêontarn
oútra;hi~tÓria~anossOs.jovens.A história precisá:sér
dità\~lescr~á~delmaneirafi~llao,'~UeoCÔrreJ.. ',,"
;. ,; Não:es!oudefendfmdo!a ditadUra O{ilitar, mas o
Mo~irnento de,1964 rite~ece :brespeitodl:~ V.Exas., da
sociedade,.da mfdia ré'doGongresso NaciC5naL Refe
rem~seaodia :hcíemarÇodê1~64 CO~O' infcio da
ditadura ÍTlilitar.~il>:i· fi ". ......'. . "":,; '. ,'.
, •A: pf6priâ:lgreja,"por intermedio de~D. Paulo Eva-

,li! ,<!~,,'. ":\,"",'.. ,"; ," ,,' '--:~:i.':rj', ,,~,::,t',' ,/ """" ,;r, ;,' ',. :'."\:4"

~isto~r~sJ p~diu'àsForças~r':l"ladas q~e atuassem
na deféSa do 'Estado De.rnocráticodeDireitoiJ;\ di~i:'
áênc'ada.19reja,que'nãó~aP9iav::i·?movirnent~,hoje
'é representada,par Frei .B~tto)!assesso~dbPresidente
Lula,incIÚsiv.e um';dds anistiados,sobreosquais'fa-
;,.,' :! -I': ,~:-~" li '~t',::' :' tl,:.:-~ l-.''''!>'",','''; __ .', >" ;':':: ;1· ::, :,1

larei daqUI a!pouco~' :' ...', .i' • ,." ."..1 :,:".1,. ". ..: '
:.,...,\{e~hoà~~i~~~apo~~ ;Tot~o~: p~i~ei~o, parar,e

verenclar a mefT'l0~adasvltlmas ~élsaçoes In~anasde
terroristà~. da•.esquerdar~vo~ucionária; segundo,'para
de5P~T~a~a eOnsCi~nCiatd~ T#ocie~aéJe. b'rasileilCilpa.~
a. neceSsidade!de' cdrreção,··por.meiodêi instrumento

;~ .. ; ,:/"'_'-',"_';:'!!"~'i! ""i:, .'.II:'i'i'·"';,' ',:., > ;';'JÚ'i'~r::'", ;,'.,:,,~:,:, ,tl ,:'i;"::"'li,',,:,I~'!

le~al,~os.~!J~,~s .~esta~~is~ia~~~,!~~adaqu~ s~be~e
ficla ex-criminosos polftlcos e.relega ao esquecimento
,_ .; .:}, ,.: ' ;1',: ;'1; I' " L,' i ' " '., .~, , ': ",,~:,' ,', ~ .' " : ' " I, :!';'. i ,-' !I., ' •'.' " ,:: • ,: .. ! "." , • ': :11:, : i' : '
os que po~:'eles foram mortos ou fendos;tercelro;para

::;':, '!:".~:,::-"I,':~,:~\'; ""'~" 1 ':' :':." 'l::""'" I, 'if ",: ,ct'.' "I' "~"

>. resgata~i ~()s olh()~da .Nação os. J)~l"cípios :derJ.l0c~áti-

cos dac()~traj~~~olução':i ." '1:"ií
~qui).~b~(),~,~~~~te~e'p~~i~J()~T~~que ~oje!de

manhapartlclpelJde .atopubhcoslmbOhcoemlque. se
"", .'-". :'C" ,;,;'1"" "", " ,J ::11,,,... , J "',' -C,," ",,:' : ,:';,.. ,,, ", ~."'t ,;.. ' ',d', i"~ , ',' , I, __ ,'

c~'!ta~m.~o c~ã().12p c~lu~esetT,l.,~ol1Jeragew à.~e-
rryor:lai,dosique~or~el'8~lpara.d~f~~~er:o Estado De
mocrático'de' Direito: Não ouço.ninguém falar. dessas
,":~ ,,~"" ,::," ",,' (; ',,'" ;' 'j" , ,:I!' "'li.. ": r:-'!"', ,,:

120 pessoas. i ....•.•.... ....':1t; .f i ••.• .

rfi,co i"!pressio~ladoquandovejoélJ'guélllocupar
a tribuna .e ise\referir,'a31 de irnar,Çoc0l'Tl0 a~,datado
golpe: rnilitar~ ClUegolpefoi esSe, ':se~ão foittispara
do um tiroe;rãofoi morta uma pessoa? Contudo,. 34
policiais: lllilitaresforE:un,executados pelos terroristas

. e 80 éidadãosJorart'l rrtortos.- civis,dcmas de casa,
:' .' ' :' ' " ' 'i', !,;!. '", "P"l~ : ,'~''':, ',.'",' ,:--' "! '~':' I '.. ".. :

.empregadasdolllésticasl..;e I"lada,tinhama~er.com
aquelalutapolftiba.. . ':, •

Oscomunistl::ls;vencidos os anos de chumbO,
dizem que partiralll pare.: a lutaarlTlada para libêrtar
o Brasildadit~dUr8 rnnita~.. Enganam nossosjovens,
encobremsuasreáisi;'t~nções de:irnplanta~,no Pafs a
ditadura cOrnu~ista:a exemplo de Cuba.e dospafses da
extinta Cortina de Ferro. Nada existe mais sanguinário

,:' , ~'" , .. :,' }:- 'i "" .. i ," ': ,""' ,: ,1"; ,: ,i;'.i': ,:1

doque ditadurá socialista e comunista.VejamrCuba,
" • ,:,.,:, , :,' ",' "'-;-'" ,,,,,,,,, ," " I I

onde ha fuzllamentos;e·outrospafses.

Abril de 2004

'Iômetros de adutoras, com investimentos superiores a
R$1.5 bilhão, beneficiando di~etamente 5 milhões de

, .,r "",-,:" "-,, , .,-;' , _,!.' '~;.' ,""i' r,"" , ...1"
habitantes na região.<:,: '•.• "1' i';!;'> . '.:1

6 Governo Lula,divulgouqu'Éj pretende i~estir.'
· em todo o:pilfs'R$2,9 bilhões em sa~ea'mentd: e[1

. 2004; como usode recursos do FÚndotdefl;mparo ao
. Trabalhador,- FATeltJoFundode Gara"ntia~db.TJmpo
"de Serviço l.FGTS.'A iniêiáti"àprivada:ac~naêôm a

:,:: ,'/~'i, ,," 'it- ,'J "': ,~,,,. ;',' ':' ,"Ji~--:; ~.t,1i·' "" ::. ".' '':''-':'' .'"Ii~'.,,·

possibUidadede. investir,.cercadeA$6.:bllhoes, InJe-
tados .~~.ope~adotas.·i~teressadas .. e~·. estabel~ber
pa';Ce~1asIcorll o Goy;~r.~,b Federal ~a a~ea de.sa~ea';
mento:.Alem d~sses re~ursos, a Fundaçao NaCional de

"i;~Ó:n~:~~J~~· ...~.t:~.1.1'.bilh~0 .dé•..~~ais ·Pat.• itestir

':i~j< GOrlCiUi~~o:~'si..:~r.~side~te,cÓ~ o propósito de
faie~"ur:naoposiçã()fisCa.lizado~ae propositiva,.aco~

parlhareiestapromessa do Goyemo,ipoissar/earrlerito
bási(X)i;:eág~~ Potáv~1 são esse~ciais à vidaeà saúde
doscidadãos;li/ii,e" ..1; .

i,Er::i () que tintla a dizer. ". "Ii •.
,Muito obrigadok".

'(ÔSR~PRESIDENTE (Inócêncio 01iveira)- Con-
, J _ ',,"'" , ,',:,,, _,I" _,_ U,'- .' ,,' l, ',' f!. '

· cedo a p~la~ra aot;lob~eiDeputado fber;tb Fraga. ."
OSR~!ALBERJO;FF,lA~A<P~~i;. DRSewre~são.

do orador;l~Sr~ PreSI?e~te, Sr~s~ e S~. Deputaâos,
assoitloii.tribuna .~arafazer•.referênciaao transcurso
do:di~31de'rilarço.~.Há ,40iânos)0 Brasil "vivia mo-
~e~to~iS!Ó~ii~~;:e'i~~~cial pata'~ co~solidação da sua
delllocracla:: !":"!' ." '. "r '.. .,;, '.'
'!'ii0!:contexto d6iPafs:erade instabilidade, insa-

h I, ,:- ' .~I'i; ,.'.' ':1,""·,:: :,: ::"" , ',' "':, ,,-", ',li' ':',:!, ,,' ", ,,-, :'",;. , ' l·

tisfação .. e'. paralisia •.~o,GoverroJoão Goulart.·:Havia'
arrieaça'~xplrcita"de:golpei'comunista,que instalârla
ditadura sOCialista com base'nô moélélo soviétidb. Numa

f I' "i!.'I.-' ,: ',,,' .,,,;, ",' ': ' , ,:" ·,,-'1:: ':, ,'.", 1'>,,:: ',-!i':; , ,,,,,','" "IIr' \:', 'i)}'

reação~~~se teroo~; as FofÇas tr~ad~~se uriram
·pa~darumcont~~g()lpe ~aten!em p'a~a.apalavra que
,.uso~;f~~émenteapOia.dopelapo~úlaÇão'; Miltlàresde
; pes~~::is~.f?~àf!lf~s.~I~~~ ap'oian'~;r~tomada ao Estado
DemocratlcodeDlreitonoBrasll.i:' . .

':!I,Sara que a:.im$rensadesê()nhece amarcha.·re~-
• ' :. t, .," _'JI:I::" ': '." ' "': '.'1\-- , ,: 'i:'1 ' ;1':-: .: ," ~ " , : ," ::' 't' , ' ; ,.', ,;:" I;,

· Iizad~!n~RiodeJaneiro,àquallllais de meiomilhão
· de pes~()as6()~p~t~d~~~p#~~:~~tifica~leapoiara
açãod::is Fo~çast~T~~a~i~(S~~q~e a i~p~e~sa e a
sociedadebrasilel~'!~~e~uéceram de queJmilhares
de J>éssoas'e~?tfibuti-ârn c~riljÓia~ é'ldinheiro'i,,~ra que
o Pafssafss~êfâtuRJulência que.o:!ameaÇa~a? Será
que á: própria' mídi~'lesqueceU.doeditoriaJ. tia ,todós

') , ','" ',' :',l,'1 , ,',' 'i!' -: '!"i~'!': ":II!' ! , ' , I :' " ! :' _', :.,"' _ '~ " •

oSjor~l:lis~a é~lIP ,~lo~o;iJornaI2oBrasil,.Fo-
Ihade~.Paulo.~:cuJonomeera' s~·naome engano,
Correif:)cla.Manhã:'eIliEsrado::de. Mlnas,icujo diretor
de'r~ação, Sr.' Rui!diz'que Mérrotadosescreveràm

, , ',U ' '" .,:.,' , " ',:, "f::' :".i .. " '.. ,:> ",' I' : ~', 'I.: I,: :,)"ill,' i ii', :' ,".'." :
ahistória'~;IS;Sa.diz ·~ue'ele' I'~oprio apoiou o Movi-
mentóde'~1964.'!"1 .. :, ';'1'
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Para seu intento antidemocrático, os comunistas
usaram o terrorismo como instrumento: assassinaram,
seqQestraram, assaltaram, realizaram atentados a
bomba, mancharam o Brasil de sangue. Para eles, os
fins justificavam os meios. Essa é averdade.

Não pretendo aqui defender a conseqüência da
ditadura, com que também não comungo. Tenho isenção
para falar sobre o Movimento de 1964, porque tinha 5
anos de idade na época. Mas não é justo transformar
moVimento apoiado pela sociedade e pela Igreja em
golpe, meu Deus do céu!

Dos 120 mortos identificados, 43 eram civis. So
mados os não identificados, .chega"se ao número de
ao. Foram executados 34 policiais militares; 12 guar
das de segurança; 8 militares do Exército; 3 agentes
da Polícia Federal; 33 mateiros do Araguaia; 2 milita
res da Marinha; 2 militares da Aeronáutica; 1 major do
Exército da Alemanha, confundido com delegado de
polícia; 1 capitão do Exército dos Estados Unidos; e 1
marinheiro da Inglaterra. Esse é o saldo de 1964, que
não é devido à ação daqueles que tomaram o Poder.
As Forças Armadas, detentoras das armas, tomaram
() poder incentivadas pelo povo.
. A conseqüência da ditadura é outra. Se tinham

de entregar o Governo, em 1965, e não entregaram, é
.outro quadro. Explorem esse tema; explorem aperma
nêMia dos militares no Governo, mas não explorem a
udtude do Movimento de 1964, uma contra-revolução,
um contragolpe. O País ia explodir!

Vou dar exemplo melhor. Está publicada num
jornal das Forças Armadas, que evidentemente não
faz parte da grande mídia, frase do ex-Governador
Brizola: "Tomem os quartéis e prendam os gorilas!"
Naturalmente, os gorilas eram os oficiais. Trata-se de
trecho de discurso feito para.s~:lrgentos, em comício
público, se não me engano, no Automóvel Club, onde
o próprio João Goulart também se pronunciou. A que
bra da hierarquia e a indisciplina eram reinantes nos
quartéis. Não havia como controlá-Ias. Tratava-se de
um verdadeiro barril de pólvora.

Dos mortos, grande parte nada tinha a ver com a
luta política travada no Brasil. E rampessoas inocentes
quetiveram o infortúnio deesta,r, desgraçada e casu
almente, no caminho dos terrorIstas. Os demais eram
agentes da lei que apenas cumpriam o seu dever.

Atualmente, boa parte da: mídia exalta afigura
de terroristas, glorifica-os como heróis guerrilheiros.
Do mesmo modo tratam <> des~rt()r,traidor e assassi
nO Carlos Lamarca, que matol.f covardemente, a co
ronhfdas, um tenente daPolíci~Militar de São Paulo.
Numa luta, ficaram alguns fTri~os; o tenente se ofe
rece.uemtroca de seussplda<f?s. Lamarca aceitou a
oferta,mas assassinou o tenellte Alberto Mendes Jú-

.;,:,,::' '-:~

nior, cuja cabeça se transformou numa pasta, de tarl
tas coronhadas que recebeu desse covarde que hoje
querem transformar em herói.

Os terroristas daquela época, numa total inversão
de valores, recebem da União vultosas indenizações e
pensões porterem sido considerados vítimas dadita
dura. Alguns estão no Poder, dizem-se democratas e
até mesmo tementes a Deus, mas escondem da opi
rlião pública o que fiZeram no passado, mentem sobre
suas reais intenções de impor ao Brasil a verdadeira
ditadura socialista. ~

Foram cravadas hoje 120cruzes no chão, mas no
local nãohavia mais do que 100 pessoas, nobre Depu
tado Edmar Moreira. A imprensa não compareceu. Foram
feitas algumas imagens, tímidas. Mas podem ter certeza
de que vão explorar de.maneira pejorativa esse fato.

Não tenho receio algum de ocupar esta tribuna e
defender aquilo em que acredito. Sou Parlamentar hoje
porque sempre lutei pelas minhas convicções. Acredito
num país que quer vencer as dificuldades, mas não
acredito numa imprensa marrom, tendenciosa, que só
mostra aquilo que lhe interessa para vender jornal, que
só mostra o que é simpático dizer. Não. Peço,com o
meu pronunciamento, que pelo menos as escolas pú
blicas deste País ensinem aos nossos jovens o que foi
realmente a ReVOlução de 1964.

Ouço, com prazer,' o Deputado Mauro Benevides.
O$r.Mauro Benevides - Muito grato a V.Exa.,

nobre Deputado Alberto Fraga. Depois de ultrapassar
essafasederememoração dos acontecimentos que
alcançaram vidas humanas no confronto que se ope
racionalizou em virtude da Revolução de 1964, V.Exa.
há poucos instantes falava do critério de indenizações
adotadas pelo Governo. Digo-lhe que esse critério foi
díSPar. Cito o caso de um homem de responsabilidade,
antigo membro desta Casa -não chegou a ser nosso
companheiro porque nos antecedeu nas Legislaturas
-, que foi Líder e Secretário-Geral do, antigo MDB, an
tes do PSD, e que chegou a ser Ministro da Justiça na
interinidade do Presidente Ranieri Mazzilli,o Deputado
Martins Rodrigues. No cômputo das indenizaçôes, ele,
que teve mandato c9-ssado porque participou daquela
passeata universitária em Brasília, percebeu apenas
57 mil reais. Com toda asuatradição de luta e esforço,
comparEltivamente a cléoutrosquese favoreceram, a
sua· indenIzação fojpern menor. Era. llm nOmem po
bre que,viveucoma.tna,ior,dignidade: Foi professor de
Direitoeviveu exclusivamentedoseusal~rioe, natu
ralmEmt~, .da Eldvoc<:lpip;" q~.e cEliy su~stancialmente a
pa~tlrda cassação, iempo~aai~dElel;tivessepresente
nosJribunais S~per~Pre,sparagefend~rosqireitos dos
carel)tese dos exclUídeps <lo mosaicO ~Qcia"
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O SR. ALBERTO.FRAGA-É por isso que te- o que fez José Dirceu. Rep~dial1'losoassa$i~atodo
I)hodito que foi· a anistia foi er:a,!,iesada. tteQdeu ape- Embaixado~Sérgi~Vieira de Mello, en'l Bagdátc011'l a
~as um lado... .. .:;':';'.. . J ?! explosão de um'caifo-bomba1jMásJosé Di~de~,'q'ue
'i ,. 0uço, com prazer, ó nobre DeputáClo Coriolano perte~cia à VanguardaPopulàr~~'v.olucionária'en1;'1968,
Sales. fi! .. " .'iv ",..' também COrl1 a explosãodeümCar~<rb<>rnba;assas7

O'Sr. Coriolano Sales - Deputado ~Iberto. Fra- sinou o soldado Mário Kosel.FllhoDoQua'6el'General
ga, diferentemer:ate deV~Exa., acompanhei bacóndição do 11 EXército, erT\São Paulo. CasO,os m'lit~res"nãd
,deestudar:ateJo,movirner:atomilitaGde~1964, que ocor- tivessel1'l aniquila'-to á Guer~lha dotraguâia,:h()j~re~
~euem31Idert1ãrç~'tê causc>uafuudança doregirne dia teríaroos r:aocoração dd'Brasil"ássimco~otern:'a
Corlstit'ucionab€reio'que essa éá'prinleiraconstata- Colôcibialul1la F~RC. Pa~a6é~s pelo p~~urlci~'!Ie~to,
ção,:porque a história não podel1'l0s!:dissOlvê~18 nem Deputado ~Iber.to Fl'l:iga~Seique ~Opróxi~opról1pn-
disto~cê~la. De tal 'mOdo;imaginan10s'que os fatos não cianumto V~Exáfalarádas cónseqüê'bcia~'positivas
sejamcornP~eerididosd~j l1'Ianeita,âdeq~ada, cOrno do regl ll1e militar~:',.. '.. .: .. l, .. ,~:,f;J
elesOco~~I'l:i~'; (i)que,!ale:a:go~a ..~ usar esses fatosde I 0ISRt,ALBERTO FRAGA~AgradeçoaV.EXa.
modo qUesirvam de exemplo paraasustentabilidade o aparte., '.. i"~. . .' "il' 1 . "Ii'"
da'de~oc~a~i~: '~oi uT, r§~,if"ge~to. !o~e .q~e supri~iu Sr.•p~esidenteMalaya •.das cruzes que r~PI"(!Ise!l-
direitos polítlcos;tcol11O saberryos,apartlride atos I~S- tam aspesSoa~qpe~or,~~r;a~du~~te;o~~~iT~~!?~e
,titücio~ais;queimudou substancialmente o proceSso 1964.Quer~d,ze~c()~,(.lsso;:quea~mst'l:l.~ao:ã1lllglu
,político·.brasileiro; que. múdou}1as reíações '!la socie- .quemmorreu:pel(j BrasU,aquelagenteqlJes6érerTl-
dade brasileira;:Defendo!'o direito de ,V.Exa. de dizer o brada "or1ifl:lmiliares'~Porquel'lãotemr~preser:atartes
que' quis~ri parque pê~só'quê:'nadernJcraciadeVelYl()S no Poden~e nas€orTlissÕésde~nistiat aquelá'gfjnte
def~nde~a:s Iib~rdade~públicaseinaividuais de!forma para quem riãoexistejustiça;aquelagente'clijos'fa-
intangíveI.Mas,,,;EXa: era.me~ino ria 6Poca: tinha 5Ibumiliarestêm,me,~ode represálias dos representantes
6anosJfEu iinh~j UrTl poucÔrnais,já estava no ensino dos assassinos,hojeno/podeç l:lquelagente';cujos
'médio, ~~epara~do1meparail'fmt~~~naunive.:sidaâe; e familiares deo~igernhUrnilde nãotêrn:defen~oresde

.,rec~bidi~~ta~e~te!aS ;efei~ôs ,Ida dfta?J~,1 ~i1itar que seus: direitoshUrna~os;aquelâgente';bujos fa~Í1iâres
•se. seguib;·Vivemos,urnl!período dErdi.aélüfa militar. não têm valoripolfticc>porque represe9ta poucos'~'éles- .
Não Podelnds::'il'erterihs,faios'dai~istória.0utro dia, p~ezí~eisivo~()s~a~uelalgelltécujosi~~i1i~~~á;q~ase
li toda ahistónaiae:'NâjJoleão ,ecolTlpreendi oque foi nao tem ,mais lagruTIasparacholCirp0!'QueJá c~o~arTl
su~ditadura dU~~llte u'!llo~go 'petfpdo.~iv~rnos um há 40 anos enunbàf0ra.I1'l:i()~yidós!~' '" 'i'!'i,;" .... " ...••
período de 'ditadura (l'lilitare ern'!l0ssoPaís, ro'qual fe- Sr;Presidente, apoiârrio~!ia lutada:0NGTemuma.

, Hz.~e~te~~o p~o~~~g'üiup~~ue,:à tese da democracia - Terrorismo Nurl1'ca~ais:i":paraqi.ie,sêjéifeitâ j'ustiça
fOI~supe~ior!e'",eQceu::'.!~':I '," ,.. ', '.' a' esSas pessoas;pa~qJe s~ja reconhecidas;lt:X>mo
."?'SR~ ·Al!.BER~O FRAGA\~f'gradeçoa V,EXa. 'cidadãse ~ão cowoser,~s~eseg~~d~ clâsSe~:;;: .••• ,

o apar.te. ...,' I ,..' ... " Na Espanha!'a félolnia ~as\lÍtimasdo:recentéato
'.' "~~To di~e,o~ue d~fe2.do é/adata e a co~t~a- de terrorismo estão recebendo sb'mil eurosde indeni-

, revoluçao;Do que se segUlunao vou entrar nomento: .zação; enquanto quê noB~siloster~ori~tàsreéebêm
tortu~s; p~sõ~~ ~tc;.o dia 3,1 .. de(~arÇodev,e ser: co- recompensa pel()s crimes.que'prati,Cliram': Preci~a~ôs
memorado e, respeitado, porque havia)um segmento corrigir é~se absurdô l:}'mostraGaomlJhdb queoBrasil

.t. :,' ,::;1., • ",!: ,:,1',,1 .. , ,.", ,,!i, ;1'~I.,i""" +., _', '. ' "',,jF, ,:,' '..,'!tIH,, ",;.,I!I",I1I'.' "';";:11 ","I";':~, ': ',: "'!":,,:i:

que quenaa presença dos!comumstas,e outro lado nao e.conlvente com oterronsmo. Nao podemos passar
que,não"queriâilMóstrei â'fotografiâda,·maior, mani- ao mundo ~idéiaCJe, ql.l'ê'aql.liibc'rirhe,compensa.!

': ': I:i;'" .",,;" ',', ,'~I!', I':' "'!': ',l,j , ,',! 'j., "! :,' I" I" ", '.-, ,.', ',o ' " ;"': ,," ' .. , ,:' "::' ;': ,,c '" i"", '", :', :l:!:.. *!II', "'.,', ': :,i:. 'ill', i,' ijl' ~

festação'jáocor~da no País. Superou inclusive a das O numero de pessoas presenfesao!teferldo'ato
,Diretas~J:á; Ef)téIrrnov)rneritorat~ic~ua, presença das público ~ô.c~~~i:Zco'i'ds~::,lb~ê~~:mo~is,'q~er~l~e~-
FOrças~rmadas., .,'" li. '.,. ,'" .i.. : '.' " cer~. Nao e facl,l. ar,re~ph~~\'p~,~~' s~r!I o,;ap?'? da

:. O~Ç(>; Comprazer;'o ~obre 'Deputado Jair Bol- mídia, que, e~g~~de pat;te;I'~aode~u~lgo dispa~te
sol1aro;> < i: ,.' ....•... I ' .. das pensõesr!e il1denizaçõe~;0disparate'ao qual Ime

'.0 Sr~ Jai~:BolsonaroJ. D~putado"lberto Fraga, refiro - enãodisCutdse'.~e~ec'erll()u l1ãoi: é,~~e que
os 'cursosqueo Ministro. José Dirceu eoompanhia fi- muitas pessoas que'de!en~iams~LJ~;iéleê.is; queJutarâm e
zela~~~exter,i~r;,;~a Chira ee~C;lJba,por; exerr'plo, mataral1'l' que estélyam do lado()postodB. lei, recebel'8m
não fOICln'ldebOasrnaneiras r:aemderespeito aos di- irideniza:çõesde 1!milhãodereais;'éámãeiquerêce-
r,eitoshumanos;FOram'cursos especializados em to~- beu o corpo deseUfilhOd~nt~'deu~a câixa'de'~pato
tura,assalto~ e, ~eqüe'stro~! E, para1reaviyara memó~a gfnha 327 reaisp?r;mê~.~é.~lgªéfu~i~~~lafgum~mo
daqueles quesófalammaldor~gimétmilitar,llembro para contestaressesfatos;eu:os:a~eit~; Mas,~~!:,que

1 ili'
:;,:..' ;',

,i Ilill
.. " "~,'
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não há argumentos. Nenhum de nós possui argum~n- .
tos. A mãe que recebeu o corpo de seu filho destroçado
por urna bomba que explodiu na porta do q4artel rece
ber 327 reais de pensão é um escárnio, é um absurdo.
Este Governo, que sempre pregou a igualdade, precisa
reparar a situação dessa pensionista.

Ouço, com prazer, o Deputado Ricardo Izar.
O Sr. Ricardo Izar - Sr. Deputado, gostaria de

cumprimentá-lo pelo pronunciamento e mostrar à opi
nião pública e aos nobres Deputados como as coisas
mudam neste País. Hoje, ao ler os jornais, vi que a
maioria estampou manchete sobre o transcurso do
aniversário do golpe de 1964. Essa mesma imprensa
elogiou o Governo em 1964, quando daMarcha da Fa
mília com Deus pela Liberdade. Na realidade, éo povo,
a classe média, a família, a população que queria aqu~

la revolução; não foi golpe, mas revolução, porque os
militares estavam fazendo o que o povo queria. Essa é
a verdade. Os aspectos positivos foram completamente
esquecidos. Só se fala em perseguição e justiça,>mas
estão cometendo grande injustiça em relação à Revo
lução de 1964 ao mudarem a história do Brasil.

O SR. ALBERTO FRAGA - Obrigado, nobre
Deputado Ricardo Izar. Graças a Deus ouvi de V.Exa.
algo que a sociedade precisa entender.

Hoje não é politicamente correto defender os ide
ais da contra-revoluçãode31 de março de 1964, pois.o
qpe dá ibope é glorificar os terroristas que pretendiam
transformar o Brasil numa grande Cuba,

Esquecem-se todos de que oterrorismo é o mes
mO em qualquer lugar, sejam quais forem suas finali
dades e intenções. Esquecem"setodos de que terro
rismo não condiz com o espírito cristão e contrariaa
essência da humanidade. Terrorismo é barbárie aqui,
na Espanha, em Nova Iorque, no Oriente Médio, em
qualquer lugar do mundo.

Temos nossos mortos pelo terrorismo, que não
sâô diferentes dos mortos noWorldTrade Centerou até
mesmo no metrô de Madri. Vamos, sim,chorar pelos
nO$S0S mortos, vamos mostrar à sociedade brasil~ira

que ternos de respeitar os que morreram defendendo
o país. Temos por quem chorar e exigir justiça. Não
queremos apenas lágrimas: exigimos gratidão e reco
nhecimento, para que eles descansem em paz.

Justiça, Sr.. Presidente, não tem partido. Anistia
não. tem cor.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. lINCOLN PQBTEL~-Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordeni.. ...• ...
SR. PRESIDENTJ.; (Inocêncio Oliveira.) --Tem

a palavrà . "
lINCOLN Pi9RT~lA(Bloco/PL-MG.

"f'f' "",..",'". Pronuncia o 9~guintediscurso.) - Sr. Pre-

sidente, Sras. e Srs. Deputados, há 27 anos, quando
o termo '1erceira idade" ainda não havia sido criado
e muito menos alcançado popularidade, grupos de
idosos de Belo Horizonte deram um passo adiante,
organizaram-se e passaram a participar como volun
tários de projeto especialmente destinado a ajudar
pessoas carentes.

As atividades se diversificaram e hoje envolvem
visitas a asilos, hospitais e escolas, com apresenté;J.ção
de teatro, brincadeiras, doação de alimentos e vestu
ários confeccionados pelos integrantes do grupo co
nhecido como Terceira Idade Solidária.

Para os participantes, a solidariedade não tem
limites: segundo a coordenação-geral dos Grupos da
Terceira Idade do SESC/MG, mais de 10 mil idosos
estão inscritos em grupos desse tipo no Estado.

O mais importante é sabermos que o produto
ou o serviço doado pelo idoso com certeza possui
imensa dose de calor humano, pois foi planejado e
envolveu muita ação.

Os trabalhos realizados por esses grupos têm
obtido resultados expressivos. Segundo a Ora. Andréa
Moreira, Assistente Social da Clínica Nefrológicade Mi
nas Gerais, que atende cerca de 120 pacien~es renais
crônicos por dia, o sofrimento é amenizado pelo som
do Coral da Terceira Idade, que apresenta repertório
variado de MPB. Sem contar que essa experiência é
igualmente benéfica aOs idosos, pois aeles é concedida
a oportunidade de agir, sentir-se úteis, recompensados
e reintegrados à sociedade.

Outro exemplo de solidariedade vem d~ Almena
ta, no Vale do Jequitinhonha, uma das regiôesrnais
pobres do País. Lá, 150 famílias carentes são benefi
ciadas com o Sopão Comunit~rio, ação desenvolvida
pelo Grupo Luz que Brilha, composto por 1$6 idosos,
que acaba de introduzira alfabetização solidária.

O mptirão dos idosps deAlmenarae dçsgrupos
de Belo Horizonte é apenas um gesto,uma,Pequena
ação que tem alimentado a esperança de muitos e
aumentado a auto-estima dos envolvidos.

Parabéns à D.. Eva da Silva. de 69 anos; à D. Selma
Lacer9a, de 72; à D.Clé!ia Gomes, de 67;àp. Celina
Izabel"de76;enfim, atoçlqs esses guerreiro~,que têm,
com alegria,resgatado Vínculos afetivos.

.EIra o qlele tinhaagize.r.
qSR.COSTA FERREIRA - Sr. Presidente, peço

a palqyra pelq ordem! i. ... .•..

Q SH.BRESIDi;NTE(lnocêncio Oliveira) - Tem
V.Exai.a palayra.
. .. 9SR'99STA~E$BEIRA(PSC ~ MI\.Pela or

dem.:Jl'fonun9ia o se~~Irltédispurso.) - Sr. Presidente,
Srfl~,'.~.·.srs.•Deputa9~s"9f> drsdobramentQs ido ·caso
W~lcl9~iroDjniz têm:lévaCilomuitos aJransformar em
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elétricanoPia.uíaté o ano de 2008. A Ministraáinda
resSÊlltou que ern:abrilco'nieçaráa eletrificàção noEs
tado"se~doque'eJl1Nov()\'Sa~to'Antõnio;cidade-piloto
do programa noPiàuíeflho.Brasil!ásóbras já co~eça
ra.rT1.lnclusive'já'existem,grUPosde prOdução qu'e hoje
industrializ~hlarTl8ndi3Cd" produzindo' faririha; ..•. ·:.",

is'próximascidades do Piaul que vão receber;
luz e~suá;;z~~~~u~I,.são:tcauã;·Gua~iba~,.Jusema e
Ca~cbl.Serao .Investidos cerca.deH$1,5 ·ml.lhaones
sasciàades~ 0s a~sentamentosde Castelo'eLuzí'lân
dia taTbérJlreceHerã6enefgia.elêtricâna~pr<Sximas
etapas'de 'deseny~lvirJlerlt?,i'(Jo program,L .. ,,!I:,

e~messa Iniciativa do GovernoiFederal e~apoio
doGoverho··Est~dual, ,tnu~as~rTlmas'~ebl:lixa're~da
~oder,ã?,te.~~~i~co~fo~t(). PO~I!!:exe~plo, .'~~op<>~err
hga~ umatelevlsao,' gUarda~ ahmentosna geladeIra;

,~'. '.,1':;:'~-", '; • ';,i'1L,'-, '.-'" " ,', ,-,;- ,>":::!' .., '.:~!W~ '.i!:',', <' :IJ ,', ,: ,I, ,', ,,'~i

~studl:ll1li~a~olte;.~ostu~r!'t~r!l~al~segv~~çaEl~s~as

casas"" Ig~~.~~. ~?torwJ.)a~a:t'~~i.l:iguado'):)O?~e'r,n~ar,

a Plan.ta.
ç
.. ao'.· X.,e.fr..Iger.."a~!!.p..r !paut'.os·par.. a.,.. c0m, El~..,c.Ia.. hZaça.. o:Enfim, vãopódeli ted1inavidamais digna;'i:.:: .... ,

.' . i'Citamos .àp~rl~s~lgJ'~s'c1Õs benefíciosiJl1edia
fosqueoPr()gra"'lé LUzpa'raTodos.posSibilitarã, pois

. tambérnperrnitirã.acriaç~&:1de 300 mil'novos.empre
90S diretos ieindi;'~tos"êm todo o País i··.ii.·fli·;!!!:>

, ,I , ' .:" "", í';', '" .~-. ',__ ,'I , ' '-:J' :',' ':,'" ' :' '", ' " ,•.' : .-':1" , ::' I::, .' ,: ., "~.'~" i~
',Portanto;ii1o'Governo Lula está. de parabéns por
ter adotàd(jiurn~pôfftiêa.específicavolta:da,.para'os
brasileiros·qUéll'em. pier1osêculo,;XXI·•.~inda vive~ na
escuridã& Ess~ipreocúpa:çãode univerSa:liza~ A~~sso
ã energiaelétriêaIpl:lra'tód()s()sbra~ileiros'qlJevivem
nos'meiosúrbanoe ruml g'arantirá'nâo sÓ;acesso~!à:luz
.,,' ,,:': '~,i', ., ", ,ri' ",'i:r,.:"~" ~ ~i':':1:f,.:,''', ,:"':"!!.,·"II.. ''.:'''t. ,~":",;' "",:,",","', '.'." :.''',; I" 1',,1

·para112fT1nhõ:~depessoas, mas taTbérT1p~rmitiráo
pr~gressb edesênvolvirneryto'ii~ohÕmico'i'e sOCial tias
regiÕesbeneficiàd~ki!j;~!·'.:il;..I;i !I::.: ,i:

Eraol'que'tinha ádizer.!!t " .t::
':~ '." , 'lil: ~': "' ,:"'. '.:' :::il:' ';,:', !.," ',"'" , ':, "::,

~ultoiobr19ado.:L"Ji!:'.. . ., ..; .
.... ~ ():SR:~R7SIDE~iTE(lnocêncioplivE:)ira)-:- Con

cedo apalavrâ~0n.0~re Deputado Fernando'de Fabi
nho. s'EXa:lãi5p<>~;de'25minutos natribtf~a;: '. '.

OSRFER~AND()1 DE FABINHOf(PF12 - BA.
.Sem revisãod~'~l'8dor.)HSr~ Presidente;lSras.e s~.
Deputados,: no momento em queaCNBSdesenvol
ve à'càmpânt1a!daFr~herni'tíade em defesa daágta,
preci()sq líqâtdojêâpelâpára que tOdosicuidern dela,
tendo emvistaque'será fin~o umdia,'ocbpo atribuna

! , , !, ~ .' '11:" ,,' .., , .. " .-' ,':' ". " I:,":','," ~!: ... ,'" '," :1, " :,' , ~:' 'li

pa~a cl~~a~ f?On ~edlda~ I~e~atasd~s Pod~r.es Exe-
cutiVO e,Leglsll:it!voerr ~elaçao'aulllademanda de
interesse. ~o·.Brasncoíllo' um todo, que, infe!lizl1lente,
já há bastantete'!'po ~el11 se~dotratâdaâpenascom
promessas1e'nãol'comiraÇões:'anecessidade';:de revi-

;',' '. "',., .... ','" ...! . '" .:,l :"" 'i' ':r "'I "~',-iIr. ,: ,~i: :, ..,' ,', ., ' ':" <.' ",.: '",,' ,j,~ ." )'~ "I

tahzaçao;hld~lcaeamBIentai da baCIa hidrográfica do
Rio São FranCisco. . .'. ". .' I ......,::,. .

. Do.alto"da Serra'daCanaSb"8,ern'Minâs Gerais, o
" Velho Chiconásce "igóroso~le atraveSSár~áriasUnida-

""~!ÕIÁRIODACÂMARA DOSDEPUTADOS

.alvo todos os setores doGovernoFederal, atitudeque
vai além da indelidadeza: ;'L,\., '. ..'

{ \1 .. '..•··0 iJ.ltimotance do escân'ij~lo epvolvéatéo Subpro
Jurado~ c1a~epúblicàJosé RobertoSarltoro,confonne

. publicad() pelá i~p~.é~sao~~~~. Espe'~;'si~ceran,é~te,
qU7asn,?,;as~d~9úpcias,.é~ ~ez de.~~ir,nie~sionare~
aSI~~e~t~g~çor.s;·~I~~'Jlape~as pa~ I~stlga~!a sa~ha
acusato~lal~dlsc~lmlpada;t';" : "::' '. 'fi

. E·neceSSário\'ponderarmos.OGoverno'rFedéfal,
'" ,', L';, ',:',' > , , ''": I -! : _., ,,:~f ,," .. ', .', :',X' O': ',:'" .;,.~ ---;r!, ",',".: .1jjii

em sua diversidade eamplituCte, está desempenhan-
, ,''': , _ ":~', . li' ':::.. ,.:-,,!" .", ," :";'::L" """",, ,<" , ,,::': )';' : t, ,Vi

d?suas funções .incólumeaacusações,dan'do.provas

de, liSu~•....a'.. 'e..1.s~...•.e·.r.'.".lié.da.'..d e.......•. f.'.·.cusaç.. a.-.,0·fI.~n.,..:••. da~'.'. e..r..•...... t.a•...dal.~••...~.~veater-se aO~lrculo dos fátos.; 'li I'." I, • ".,

!'iC~ei() qu~ jáesta~ rT1u~iciacioSde fatos hístóricos
'paradisc~~ir;co~taM~nte quantoà ~sponsabilidadede .
umgoyeTd~'~ fOnll'apatkótica de fazêr~heOposi~o. Uma
oposi~dquê~r1ijal1Jrn<>s,aprimorecondutas, puna ile

,galidades e~ãoi~~e'.~hgessatãs,~çõeS execit!~s;
·HiP<>,tec~meuaPbio aofGoverno Lula com a' fir

mezadecu~pÍi~l11i~ha fupçâo demembrod()![egis
làti~o, tendo~erii."i'~âo)emmáio~:·~(!)Brasil. ." ::

,:.1,...:.:.'. M.. ui.to,ob.r....ig'ad..o~'. '" .,.ji.': .r:t, il :.... ". ::......... '.
, • _ , , _1" ',: , :. " ini " ,," , :.1"'0:" .;' ,: ~_ , :,.:'

;1;0 SR.NÂZARENOfONTELES":'Sr.'Presidente,
,~l "" :-..","',,', , '' :, '.': ",' :':"",, '-' , ".' I" " " ::' 'i' , .,'

peç()a pala,!.rapela~r,derrl.. '. ....',.]'
.•O SR.'iPRESIDENTE(lnocêncio Oliveira) - Tem,·.,···.·.·1····' ,.. "", .".'i', .," .. ,:. . \'\l.Exa'apaavra '.. ' ': .. "'" .'" ." .' "

I' .' ~ "'. _ " ,,~, .," , ,,!>.. ,,: /_ ,,::,. ':'" "-I.r ' ' !:; " , "_.,1 ir" i:
o SR;NAZARENO FON!ELES (fl!- PI. Pela

Ordem. Pronunciá ()segui~te dis6urso.)- Sr.Presidente,
Sras;:'e SJ!s:'t)eputados,'obupoe~e eSJ)aç&para co~u-
n.icalique;,'naúIÜmaquinta-feira(25 de março), párti-
" • : , '~l'" ,,:-,: :.l-;_ "J'~'. "" '::. ,:~'ti'" -' " """ ;11<:.': ',', ,o, ,h, ,'''" ,," • ,~, ~ 'i ,li, ~-,

Clpellde' uma'sotentdade:em que a Mlnrstra' de MInas
.e En'ergia;iDilTaRou~~e~,~'oGov~rhado'~,,,,,ellin9ton
Dia.S.'' la.... ss.i.".ar~m ::um.. ·conv...êniopâi.á. implâ.dt~ção~.do";,,·,t". ·,i!~'·"'I:;.li~,,': ',,-',,"i~'11 .' ,', '!W'"i'i~ :\, .,,');-l;~,"" ," ,P::'('i ' f

Progra,!,ait..u:Z·~ral!od()spo,Plaul; Este 'prog~rTla

objeti~aJracâba~,lcôrh~,exclaSãoelétricado.:País 'até
: 200S!ii!!Somentê'no';mel.r Estado; serão beneficiadás

, I, :"'<'::~'. ':~I:lI: ~ "!' "',',, ',', :~t ',' :':'1';,::,1::: li',' ': • I;:" ': " '

·161 :n·ulfarníllas.",',,;.:,> ..'. ..' . .,r
. .1ii~tlJalfue~té,'~:~ia~(possUi· ,149.634 feim,fIiás
(92;6%) sem luz na zona rural; na zona urbana'esse

, "',',:',' ,:' , .' 'I :~I, ,! ", ""',' ,"." , ",,', -,~" ,'. :' ',' 'f4:' ' , '" ,' , " ,,' ." , :'j!-. ..' ,

número chegaa:11.S99famílias(7,4%).O EstadO foi o
I, '...; ,c', .-:. ';'1"", , "', ," '.':: '" " " ..' ' • ' \ ,) ,,' ,I !~~)., ', ",' I, ":. " ' , , : '. '

pnrTlel~oa~erl~e~eflcl~dopelo GovernoFed~ral, pnn-
.cipãlrri~ntepÓr9J~p~ssUiOmaio~rndice.de exclusão
elét~ibá.j(fo·Pars;'c:om:quasêgo%~ida população rural
serrl'àcessó ã'energia elétrica. i. .

'Segundo.dadosdoAtlas do DeserlVolvimerito
:: , ,.:,:- :. ,:"" ";i~: , :.' , , ' ':,' ' , ,:. ,~, " , ~,' ,'i ' ,';:'" 'J: .. " " :::),.

'l1uf7Ja,,()Jl() Br~sJ/;de2000,:o percentuaH:le pessoas
oomenergia elétrica~()' t:'iaufé igÔala74,68%,Sendo
que; rl~rnE:)iourBh~o"essenúmero é igual' a 96,71 %,
enq~all~õ:iquerl0i meio>Wralopercentualdé pesSoas
quepo~~~ie~~~i~l elé~~ida éapehas 3!,22%.
.' ".Durantefa solenidade de assinatura' do convênio,

. '. " ... ; ',' I I, " li~"~' ',,!iil', "'.: ',' ,.'''' I :', :.I!i, "',:, '.. ,":, '-" ,"',' ,;, '-', '1': : ~,,, '. ' ;.,: ',;

a Mlntstráanunclou;que a metá do Governo Fe.a.eral
1.',""'" ..•.. ". "".1 •...•• .•..• ••...• '., "li l'

é inVesti~R$500milhões'para acabar cOmia exclusão

I IIIII !il I;' I i I



.:!jQQ2 Quinta-feira 1ll DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2004

des da Federação. As águas de sua bacia abençoam 7
Estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, Goiás e Distrito Federal, conformando uma
área de drenagem equivalente a 7,5% do território na
cional. Essas águas têm extrema importância para a
vidi;l de parcela significativa dos brasileiros, que, infe
lizmente, não têm dado a elas o devido valor.

Abacia do São Francisco nunca recebeu, econ
tinua a não receber, os cuidados necessários para
assegurar que a utilização de seus recursos naturais
ocorra de forma sustentável. Se o quadro de uso sem
controle efetivo das águas e de degradação ambiental
não for revertido, as futuras gerações não poderão con
tar com essadádiva da natureza, que já foi chamada,
com propriedade, de "Nilo brasileiro".

Já há muito tempo, temos agido como se as
águas dessa bacia não tivessem fim e pudessem ab
sorver quantidade ilimitada dos mais variados tipos
de resíduos gerados por atividades humanas. Temos
desrespeitado o regime natural de escoamento das
águas e não mostramos a mínima preocupação com
a proteção das nascentes que alimentam a bacia, de
vastando sistematicamente até as matas ciliares que
acompanham os cursos de água.

Essa postura vem trazendo sérias conseqüências
a todos os múltiplos usos dos recursos hídricos da ba
cia. A navegação, primeira forma de uso intensivo do
São Francisco, queinciusive motivou sua denomina
ção de "rio da unidade nacional", está nos dias atuais
totalmente comprometida. Dos 1.300 quilômetros que
eram aproveitados para um $istema de navegação reS
ponsável pela integração do Nordeste com o Centro·
Sul do País, pouco mais de 100 quilômetros são hoje
utilizados, em função de gravíssimos problemas de
assoreamento e também das barreiras impostas pela,
construção de barragens das usinas hidrelétricas.

Pelos mesmos motivos, a pesca, atividade econô
mica que durante muito tempo sustentou inúmeras famí
lias nos Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco,
Alagoas e Sergipe, quase desapareceu na bacia.

Se não forem direcionados esforços no sentido
de se promover uma reverSão>completa do caminho
de degradação, todos oS9s0S da água da bacia do
São Francisco poderão ser afetados, alguns até in
viabilizados.

O Velho Chico, por leXi;lr!água gerada em regi
ões úmidas e com chuvas, aqundantes para outras,
semi-áridas, com recursos;híqricos escassos, deve
serconsiderado um verdadÍ3ir~presente de Deus. No
São Francisco ,está mais dametade da disponibjli(jade

hídrica nordestina. .•• •.• ..•• .' •• '
A agricultura irrigad<;t Rorp a água do São Fran-

di~co e seus afluentes vemFilt~rando radicalmemle as

condiçõessocioeconômicas de vasta parte da região
do Polígono das Secas. Os Vales dos Rios Gorutuba e
Jaíba, em Minas Gerais; os Municípios de Bom Jesus
da Lapa, Correntina, Irecê e Juazeiro, na Bahia; e de
Petrolina,. em Pernambuco, são hoje importantes cen
tros de produção agrícola, com padrões internacionais
de qualidade e produtividade, graças à irrigação com a
água do São Francisco e seus afluentes. Todos esses
centros, sem exceção, eram antes locais de extrema
miséria, onde a única esperança era a emigração.

Do São Francisco vem a energia elétrica que move
o Nordeste, desde que o pioneiro Delmiro Gouveiains
talou, em 1913, pequena usina nas proximidades do
local onde está hoje a Hidrelétrica de Paulo Afonso.

Para explorar o potencial hidráulico do São Fran
cisco foi criada, em 1945, a Companhia Hidrelétrica do
São Francisco, a CHESF. A primeira usina da CHESF
a entrar em atividade foi Paulo Afonso I, inaugurada
em 1955. A partir daí, uma seqüência de grandes hi
drelétricas seguiu-se à Usina de Paulo Afonso, am
pliada em 1961, 1971 e 1979: as Usinas de Moxotó
ou Apolônio Sales, em 1971; de Sobradinho, em 1979;
de Itaparica ou Luiz Gonzaga, em 1988; e de Xingó,
em 1994. Esse conjunto de usinas têm atualmente po
tência instalada de mais de 10 milhões dequilowatts,
gerando mais de 90% da energia elétrica consumida
na Região Nordeste.

Dessa opção pelo uso intensivo da água do São
Francisco para a geração de eletricidade, evidente
mente, resultam .inúmeras cOnseqüências negativas.
O grande Lago de Sobradinho, por exemplo, implanta
do para regularizar o fluxo de água nas hidrelétricas à
sua jusante, modificou de forma definitiva o regime de
escoamento daágua, a ictiofauna ea navegabilidade
da maior parte do curso do rio. Além disso, alterou as
condições da desembocadura do São Francisco no
oceano, eliminando os efeitos das enchentes que, pe
riodicamente, .empurravam a cunha salina para longe
do continente.

Outro uso intensivo da água da Bacia do São
Francisco é a disposição dos diferentes resíduos das
atividades .humanas~ Esgotos sanitários urbanos, re
síduosindustriaise rejeitosde mineração vêmdegra
dando seVeramente.as águas do Velho Chico e de
seus afluentes.

An'1<:lipriaabsollJ~adas áreas urbanas situadas
na área d~qrenagem,daBacia do São .. Francisco,
incluinçloadensamente povoada e industrializada
Região Metropolitana !qe Belo .• Horizonte,., continuam
lançand9~sgotps, slfT tratamyl1to prévio <adequado,
muitasveze$,~~m t~atalJTlentoalgulll,no~cursos de
água. O m~smqproct~illlento~seglJi(j0P9qmilhares
de indústria,s eqe elllpresas!de mineração.. ;
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'Ouço, com muita honra; () Deputado Coriolano
Sales. .'. :j'l,"i~, .I!:·.... .... . .' .... .'.

". oSr. Coriolano Sales:";" DeputadoFer.nando de
FabinhO,otemaque V.Exa. abo~a éde grande·r.~.por.,.

- ,i" , :,I:! " '~~ '. ',,' , ." u, " , • :-- ",_,~

tância. A Bacia do São Fral1clscO~ mais preclsal!'e~te,

o.Rio São FICl~pisco,· ~o~sider:ado'~~o ..da~U~!da~e ~a
clo~aleo segund0rTlalsrnTlporta~te:doBrasll:-: acaba
dese~esco'hidiiparâi~têgrarlu~,CorjU~~O de.bacias
internâcio~ãis,aolado daBaCIa ao Rio Mecongue,do
RioGanges,do Rio Amarelo, etc. Obtefáfinanciamen-

'\ . .' ' '~ ,', ,::,:-' " j~: 'v"!' i . ':1"., I', " ",. ',.'.i:, 'I,,; ,'I :: ': , "i!

todo Banco Mundialipara'processos de revitalizaçãoe
" " ,,' :~" ':, . ,:' - ')1 ' ·"·i' ", I~, ': ' ,:1. " " .. "1 ',,'" . ':' " '.-', "';:,:, ," 'I~ ,"".i' ., ,

ta~~é~i~r~g~ção;o ~~.eé d~gl"l3.~de.i~.,J:X)~â.~c.'ia.. pa.,..ra.•..
nos, no BraSIl. Hávanosanos; lutamos paraque,no

, ," ,h', "'" i ,< ~ ." ',. ",:,' 'Ir! '1,1 ~ , ,. ''''', '. :' '" ,1I';'i::', :"" , ~' ,,", ' , • '-'

Rio São Francisco, seja realizado grande projeto de Ir-
'Ir ",:'.,,'" ",,' 1 ". ~:t "".,'. ' .',,",- '. ,,"'.,:, . " ,"T~' " , .:, :' '.' "';'" " li. ,I': "-, ~." , ," ",.:': • ' '.

rigação .~o' I'aís,oqueaipdarao fOI~e~ode ~ap~Jr~
&;mpleta; .. O •.ryo.jápoaeriate~'~ido larg~rnente:trtiliza
do/~s aind~nãoo foi porqJ'evem sendodeprêdado

t.'ij::!:":'" ,'I,:·"""",.'"r,,,," .::',' ,:~'_ ' ",' , ::' '~'! ".' , ":"'~*'.-' ,·t'l< ;, ',f 1." .. ,' j; :'11:

pelo àssoreamentoedesmatamento das matas ciliares
!. '. , ".' "",iF:" :;r,.., '.' '>', ',' ,:',: ij:,;' ~., :', """,',, '..IT" " ",:.- " ''', 'I"II,~'," : ',; . .,;'

e~argi~ais.lsso pr~voco.uo.decretode.sua revitahza-
ção,duranteó.Go~erho FernandoHÉmrique:'Cârdoso.

. :,,-- .'. :~' '~Ií. ~:,>.- .'-- • ':' : ~,:.~", ,:~' m;" '.,,"'Ii... : i~"il:';" Il ~', ,'" ,"~i: ,lil:~':'-- . ," ~'~; :,j,: _
Contudo, Infehzmente;,esse nao fOI posto em execuçao.

, ' "~" ',' '," '. .' ,!~l' ': " ,,., <il'l"; '~" .:, ;', r" , ,": .,' 'c'':,'':' .'",'" : ,,', " "di ,. 1';':--" ~

t\cno.profundarTlenteestrariho'que.o.presidente·.Lula
fàle'êrntranspO~'iç6() deáguasd§São F~6cisCd.iÉuma
inconseqüênciáe uma· irr:esponSabilidaCfe'doCtlefe'do

", ,,', ': 'ii'"!''' ' .. ,I, "" !i,"" ~ :' ,",'i." , :',:li;:I"":,, :",:111::1::· '." , ,,<-' .,q: '! ", :,.' ",;; ,i' .', :''''!, ',' ,~

Pod.e~ExecutlVofala~emtransposlçao das aguas sem.
: ,'-,,: i!,.; '.'>' ':"':':' 'i,'I'il' -' ".;..." :," " ,.!r:I::j11;;~, ~ ,!li","'~":', '" .. ' ,:::' . ,'", . ", .; -.:: '".. "";"" "~O

revitahza~,oRlo·Sao. FranCISco e sua baCIa;Todos sabe-
Lil'.-' !I!, ~~ """,', ,: ",1" ,; ", :' "~o I, I' "'. \ ,", "!' il~,' ! ,I;" :', ',: ""'" ",.; ,,', " ," i", ,": '" ;,: ',,11,:, ,',

~()~'E:l.; 9ão ép~~pi~,~~~t,~~ic(),ci~~tls~a, ..e~g~~heiro
o~~~~bE()d()G~~~~,I}();:~~~~~t~~d~~,q~e.~t"!i~spo
Sl~,() ~~ agu~s~.ó~~(f~~ase ~1~~agua.~0 j=bod().Sono,
do'f.raguaia,.ese.forrfeitaligaçáo CC?l'1la ~aciado São
FranCisco.Aíserá possível atranspOsíÇão ao'Nordeste,

",:1,,:--: I~.' ':, ,,:- .,,: ':1'1. ')",.:i' "'I!' >:,:'" '"'''' "II~:'" '. ;. L,; 1:11 ," , ,":",-, ,o' :::'. '''-; , '.':," :'

~.:a~e~.~~ •..dia~t& ..de.tais:Ir:~r;pu~~~â~cias ..QlJa~t.?:1.~usta
ess~ p~~Je!~i7:~choque ~~()!ew PfJ~o;.~~u~se~.felto. É
P~ecISO que'!~ead()te~ wo",ldenclas prehmln~res, sob
pe~a dese~~ôrsideradq~defua9?gico~~:ir,~sPo~sáv,elo
discu!;so dô'R~,esidt3~te llui~t~ácioLulada Sil~ . ..·..·•.·.i
". O.SR;~ERNANDO,D.E FABIN~O:"7 Dêputado

CoriolanoSales;ag~deçosuapa~icipação.Ircorporo
seu aparte ao meupronunciamento.,. ';
, ' . ,':.!II,' ", :'. ,r/';"''', ;":_".,:,,-,, "I!i>·: ,,];""',"'-" "'Hl:;,:: ::'i,...-~ ,i",' "

_.'.': '~noss~~~e~çao~~st~~o~~~to e,c~amar~ate~-
~od~~I~~a.~o,do. P~esld_eQ!e.da ~epubh~;p"ols pre
c~S8;~~ f~e~!ia~~~,itahza~()·da.Bacla do RIO S~o Fran
clsco.:a~tes ~~se,~ersa~e~ .qualque~o~ra COIsa.~

;~O,carreamento âe fertlhzantes e resíduos de agro-
" .: "i' ': ."~:II:,' ,":,11, --,qll:,"",,' ",' ,jW ".", li!::" :. )'~' . :,.',.

toxlcos'utdlza~ose~excesso n~satIVIdades ag~colas

é outra Jonte de contaminaçã:b da água na Bacia do
SãoFra~Cisoo:i,t<~!':ji'i!i, '.' ....•... .,i

"f\Ja':agriculturai~extêrisivaena formaçã() de pas
tagens, o desmatârrlentoiea'!falta de c'uldados no ma-

• ,::.,' :, ",',,', ':.I"""':'!""';"-!.I'jij;' ':f.' ,"."'" ,,,I .. ". ";.. "; ; , , '1, ",.

. neJodosoloprovocam o empobrecimentodos lençÓIS
;, "' ", 'i, ' ,1/:,.' ;:~j-:, ,',,, ,{ !:f!I"" , " ''', ,i",I!1 " ' " ~,:, .. ' ", ..,: ::,

subterrâneoS 'e~as~or~arri~ntodos(:ursos de água.
Usos!fundaJ'l'lentaisd~ág~a';' ico":"Oia ~av~gação, a

pescae. o p!"ópr,io abasteci~e~tohu~a~o, sãoJ()~e-
mente prejudicados. .' ,lf} ··.·.rti .' ,:,(,.::

f. permanece~oquadrdatual de descuidadoS para
COrnO' equilíbrioarnbientalda Bacia do,São FranciSco~
mésrnoos.lucràtivo~empreendil1lentos de agricukura irri
gada:;'que geram incontestáveis'éfeitos socioecontimicos
positíyos pa':8 áregião,sofr~rão ~~seqüê~cias~é~as.

Deve-se ter prese~te, serTlpre, que a água é ulll
recursol1;aturallimitado, que d:\fesercgerido para0 betn
comu~ de fo~~à·~suste~t.áv~'elapartirêfe~r;n;siste~a
de coorde~açaoqueorle9te,de forrn~eqUlhbr:ada/as
opções'pelosseus diferentes usOS:';~i:o ...•.... :' ..... :

Ou.ço., .c.om. prazeri' di DêpUtadó'Luiz Carreira..•
.:. ". .' . P!',

O Sr. Luizparreira:.,;.. DeputadoFer~andode
Fabi~ho,queroapeni:lsacrescentanalgurTlas i~forma
ço.-es.. ao p.ronb.n..• c... ia.m.·.'en..t.odeV.~Ex. a;l, que'.,.t..àb.o... rCl.'a.... b.'.om

I"~ ", , .. ' 'I',,' '1It~. ,l'I", - ".' ",,, c' ' :N. ", 'ri
muita precisão:asâgressões mbientais que)sofre o
" ' :'i: <', \,' , ",' ,!I': :' ""'. ''''. '-"'I':" ~r-" ":;:'~: ',t ',.. ,~

Rio São Francisco.'Como Secretário de.Planejamento
, ' , :.. I·'" : ::: ',,' '," ." ". . i : ,'li' '. ,,:,', ~' -, "; ,.,1. " " ;i~, , .. ,'o ,'t ,.: "

no Estadoda Bahia à época, tlV~ óportunidadedede-
éenvolver,:ju~tarnenteC0fl'l8Fundação SESP.-SP, um
estudo1V.isando õr~torno')danavegabilidade,: inclusive
com pl~~o 'para a:' retôrnad~\id'~hidro\lia ao~iosão
Franci5l::0. De lá par~.cá.•..cohcluídos~sses estu~os,
fizemosorTlonit0ramento de.iodaa calhado rio,entre
IbotianaeJuazei~"jotrecho demaio~ probabilldadêde
n~ve~ação.,e tal~~~itb~nje~~~::es~ál~asta~t~~~a~ça
doJJadecorrentedISSO, aSecretariade Planejamento

i :': ._,~!." ,~"" ',:\.1-- :' i'"~ o:,' ':'";'!''''''!'':j(''',,''' :}:~: ," ",,' ;,1:<., ."'.,.,, "~,o

doEstado~r~ou~o~,y~~io.c?~~.~u~dação::~~§g'de
São Paulo; para exatal!'entel~nç~r,~obar~o de, pesquisa
que fará o 11l0~itorarnento.per~ari~nte,!~ firndeajudar
no trabalhddJidêhtificação d~j>9~tosHojeCruciaisem
termos dedahos à'~bientaisoco;ridosemt'(>do oRio
São•. Fr~~cisc~. P~!,~pé~s' ~~Ex,d:11'pelo b:~i1hartep~o
nunciamepto e~~láop~rtuni~ade da escolhadotema
de .:intetesse detocl0sosnc>rdestinos,e não.' apenas
deles, rhas de todos osbrasijeiros:r·. .)1.. <',::

0'1 SR.'FERNANDO..lpEFA13iNHO ...::. Agradêço
seu aparte e incorporoaomeu'discursoinf3rmações

~ [ ,I;' ,.,' ' " : ", ,,';, 'k.' ,,I,'; ;. .: ',:': .,,:i"':I:.... ".' ,',' .:,' I,:" :.'i~· '.'" '" :::'.", ' ,:I- "'i ,i /':i

que sóverTl eng~rdecerieste pronu~clarTlento:natar-
de de h6jê; ca~diD~plrtado:.!ílJ.:,:.'i .,\),:

Para revita\izar~oRioSãoFranci~co e semhribu
tários, .são'nEkessátia~ eurgentes'lvárias ações; fque
só:serãoirnplernent~das média'nte b.trabalho conjunto
da! União,i:dos EStadijs'edoS'~uricrpiosquecotnpar
tilham sua baciahidrográfi~a;'f"( , ...'. ' . n

lrlicialmente, teq~e'r-s:a.nplo. pr()gramadesane~
amento báslco~'c~~ênfaSer~"COletâe tnitamerltode
.esgotos sanitáriosl!l:Jrban()s,"acompanhado dt3 rigoro
sa aplicaçãoda legisjaçãoarTlpient~1sobre os setores
industrial eminerário; mendOcom que seus resíduos
sejam tratadosâ~iesdo:lanÇarTlértonos:rios;·.···

Na agricultura ,e 'napecuárit:l'!:a.extensão: rural e
a fisCalização"d~ery1 sé~il1té~sificadas,Corn ênfase no

lilllll
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controle da erosão nas áreas desfiorestadas, no manejo
adequado dos solos, no reflorestamento e no contro
le do uso de.defensivos e fertilizantes. É fundamental
também que técnicas mais eficientes de irrigação, que
minimizem o consumo de água, sejam incentivadas.

Todas essas ações demandam tempo, recursos
técnicos e financeiros e, sobretudo, persistência (los
administradores públicos para tocar planos e progra
mas delongo prazo.

Um dos pontos fundamentais para viabilizar es
sas ações é aoperacionalizaçãodo Comitê da Bacia
Hidrográfica do São Francisco, criado por decreto do
Presidente da República, no dia 5 de junho de 2001,
com a participação dos Governos Federal, dos Estados
e dos Municípios que a compartilham, representantes
dos usuários da água e entidades civis interessadas
na preservação dos recursos hídricos.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Edson
Duarte.

O Sr. Edson Duarte - Deputado Fernando de
Fabinho, parabenizo-o pelo pronunciamento. V.Exa.
refere-se agora ao Comitê da Bacia do Rio São Fran
cisco, que já foi criado, instalado e vem-se reunindo.
Talvez uma das mais importantes atividades desen
volvidas pelo comitê seja a elaboração do Plano Na
cionalpara o Uso Racional das Águas do Rio São
Francisco, uma responsabilidade legal estabelecida
pela Lei Nacional de Recursos Hídricos. A lei diz que
o que tiver de ser feito. na Bacia do Rio São Francisco
sq poderá acontecer se for aprovado pelo plano qUe
está sendo elaborado pelo comitê. A AgênciaNacio
nalde Águas -' ANA propõe que, mesmo fechando o
plano, sem a previsão da transposição das.águas do
Rio São Francisco, em casos ex,tremos, necessários
e importantes, o Conselho Nacional. de Recursos Hí
dricos possa decidir por uma atividade que não esteja
prevista no plano. Isso é goIPe,~ ilegal e imoral, por
queestaremo$ acabando corn9s comitês, que .não
terão mais nenhuma necessidade de existir, e como
esforço para a elaboração dos planos,tão importantes.
Aproveito esta oportunidade par~ fazer este alerta. O
\lal~do São Francisco nã?petl"íJitira que se crie essa
abertura e essa possibilidacle qes~modificar um plano
para atender às conveniência,s,pq!Jtico-eleitorais, politi
queiras, de baixo níveI.ObrigaÇ/o, Deputado. Parabéns
pelo pronunciamento. i •

O SR. FERNANDO DF;: iR~~INHO - Agradeço
8:0,Peputado Edson Duarte.If1lS9rporo seu aparte ao
no$so pronunciamento e Qigo~~~esta é a nossa pre
ocypação no momento. Tra.goer~etema irnpo~tante
Pr~f análise de todos os bra?ile:ir~~,principalmente dos
hptnenspúblicos deste PaI~,.,olpitrriqente,oCongres
s9 'tlJêjl.cional, as Câmaras deV~r~flpores,os Prefeitos,

!' :'0'0'" " . .o.' . ;.,., j' '.;

aqueles interessados na recuperação e revitalização
da Bacia do Rio São Francisco. Espero que futuramen
te não digamos que o Rio São Francisco não existe
mais por culpa dos homens e mulheres que estavam
no podere não deram sua parcela de contribuição para
o desenvolvimento dessas ações.

V.Exa" nobre Deputado, que é um homem da re
gião, da cidade de Juazeiro, que conhece de perto a
realidade do Rio São Francisco, sabe o que ele pode
continUar proporcionando, principalmente aos Municí
pios do Estado da Bahia que usufruem desse grande
benefício enviado por Deus. Esperamos, através do
Rio São' Francisco, proporcionar emprego, renda e
alimentos para a população daquela região.

Todas essas ações, principalmente deste Comitê,
serão o grande foro de discussão e decisão do destino
que queremos dar ao Rio São Francisco. Houve, no dia
30 de junho do ano passado,em Salvador, a primeira
reunião de sua diretoria colegiada.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 6 anos após
a a,provação da Lei nº 9.433, a chamada Lei das Águas,
começam a ser implementadas, na Bacia do São Fran
cisco, parte das medidas previstas para que um dosmais
importantes instrumentos.legais neste País aconteça.

Outra medida fundamental para a revitalização e
manutenção da quantidade e qualidade das águas da
Bacia do São Francisco e promover o desenvolvimento
sustentável da região por ela abrangida é o provimento
de uma fonte segura de recursos financeiros por prazo
compatível com as ações e numerários que realmente
atendam às necessidades desse Comitê.

Lembramos que providências semelhantes foram .
tomadas no âmbito da Constituição Federal,promulga
da em 1946, cujas disposições transitórias destinavam
1% das receitas tributárias da Uniãopara, durante um
período de 20 anos, traçar e executar um plano dede
senvólvimento para aBacia do Rio São Francisco.

Esses recursos deram origem à CHESF e à Co
missão do Vale do São Francisco, hoje CODEVASF,en
tre outras medidas de fomento ao uso da água em prol
do desenvolvimento socioeconâmico do semi-árido.

Oesde 1967, quando terminou ·adeterminação
constituCional de 1946, os programas e projetos de
desenvolvirí1entoida'Bacia do São Francisco vêm de
pendendo de verbas orçamentárias da União e dos
Estados e de financiamentos externos. Além dis$o, a
maioria das. ações ali desenvolvidas não têm contado
com uma gestão integrada da água e. do solo, emba
ses sustent~veis,.paraque realmente continue dando
prosseguimento.

Por esta raZ~o, Sr. Presidente,. estamos apelan
do paraV.Exa'9l,le determine a instalaç~o urgen~e da
COmissão Especial destinada a avaliara, Propo$ta de
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, E~e~da àCo~stituição '.~. 524, de 2002,'p~oxepiênte que completa 40 a~.os· dO'golpernilita~ quedePôs'seu
do::Senado FeC:teral;a qu~l"acrescenta artigo ao Ato ,marido,:o i1ÚstrePresidente Joãó'Goulart:' .",

?:da~ Disposições C0rlstituci0rlaisTransitóriks,a firnde' . O'Srasil. acompantlatodos'eSsesfatos.;Graças
'instituir: o Fundo para a Revitalização Hld~oa~biêrltal aDeus; temos a fél,icidadede hoje,conviver~os com
da Bacia dolFlio são Franbisco~'..É.' irTlportante.(Iue a democracia plena; "quela árvore ten'ra~eque fala:
essa emendasejaanalísaãa; discutidà e votâda por va Ot~~iió ~an,gat>~ir,~; ,9ue'pod~r,i~ cai~~e~~i~udede
esta CàSa~!porqueo !uturodoRio São Fra~ê:isco está l.I"Ja SIl·flplés.,!epta~la;~ ~?Je,u~ a~~~~f~o~dosa/de
nas mãos de tOdosriós.~i,", raizes profundas e definitivamente con~ohdadas ..
I' .'Concecto ulllapartJ ao nob~e DepUtád().Heleno. Se rme'lpergu'htassertl.sobre, a .rnâio~ êonquista
snya: :i',~k,l :. . .,.' .. i dopovobrasileiiOriosúltirnosAoa~os:diriaque;sem

'~';'OSr.· Heleno Silva-Gosta~ia .. de pa~abenizar so~brà de dú,,!&alfoi.a dern~ct~c:ia 'ple~a ... O'.P~esi7
V.EXa. pelo pro~unciamEmtoque .tfcrta do'que repre- dente João Goi.da~teve partlclpaçaoarnportante nes:
senta0 Rio'São FranciseOparan6s:, nordesti~os.Na sej)rocesso, qúando, ief!lge~0~st~çãode aÍ110~;tao
Cbnâição de .·Deputaêlopela Bahia!v.Exa.c0rlhece a Pars.e de desp~~~di~eQioqü~ poucos .têm; •. abdicou
im~ortâ~cia econôrJ]icà de~e~io'para osEstadosdo do cargo paraévit~~lutas;~derrarnarne~to de séingue.
'Notdêsté,principalme~te Bahia e Setgipe. Sousergi- S;Exa; exil?u-sél~~:;U~iuguaie,iá;seto~d()uuma.figu~
pa~o e quen,'dizer"que, rl?r1)eu Estado, poriexemplo, importante e be~quista.Me~~~e, por;ta?to, (),,~espeito
criOu-se urJ]8!celeu'Tl~; ~o§lIe o P~eside~t~Lula, no de tOOoo povo brasileiro:!:! .... <r.: .::; <"
Ceará, disSe 'que: a'ira~spOsiçãohâv,eria(jesair. Se- '.Receba;i1ustre Primeira-Dama/os nossos efusi-
bêmos .. oque,. representa.a transposição do! Rio São' vos cumprimeni~s:Te~Õ~àcerteiàde qUe seu marido
FrãnCiscopar~'Esikdos!como;ftéará;Pararba.e outros, dumpriu,o '~6\'~~: p~ta:cow .()~bssoPar~.'(~alnJâs.>~
ma~ nãopoderÍl0s pe~~~. êhl'tran~posição serTIre"ita- : ;. .R,~to~nol~, p~I~\Jl~~~():~o~~e DeP.tJ!,adofe~~a~do

:~a~~i~0~~;~i~.~:~tsetltt6,ti;E:~ar~cir~::~: de··~~'.~~':~,~~~~~,.~;,~:;';~~~i~~d~~oilsr, .
.SUDENE. ~arabéQ~: pelôp~o~unciame~tÓ, Deputado. Presldente.Cornm~ita ,~atlsf~çao,c~I~'~~paç? para

() i,SR,~,FERN,\ND(),I)§\FASIt.JH()-~g~deço que nosSa Casâfizesse'esseregistroimp()rtarite..
a'~'E:xa~ ar:pàr;ticipação ~o.· ~osso pro~unciamento, Em .1967c.aoJirrda~eterlJ,inação"~r1stitucional
Deputado.' '< ..•...··'ii' '.' .:, ." de 1946, osprogrcipase projetosd~dê~eryvol~imen-

'I' ... 0uço;. COf'Jl prazer•.'o aparte'do.nob~é Deputado to da Bacia dO ~ã()j'~~nc:isec,passéuna:depén~ei7 de
Costa. FerreiraS: .. ',,~ .1". .:.... ',i:: verbasorçamentári~~êla,União,edôs"Estados' ~'i de

'O',Sr!iCo~taFerreira - Ôeputado Fer~ando de fl~ànciarr~n~~s:e~~~~~s:~I,~~cfi~~,h~g~s~~(),i~te-
Fabinho,que~e~os ~egistrar; nosso apoio aoiseuponto grada da agua ~. dosol(),.e!:':l ~,a~essu~~~~ta~~I:>. :ll
dev!sta;~crf3d~e'!1ôsque Ó:S~oFra~ciscoé o. rio da Por. essa razã().Sr:Er~f)idente,~pell:lrll0s,mais
integ~ç~6~a~iot:lâl: u":la dádi~~ esRe.cial dot:Jordeste. 'uma vez!'paraq~e$~jâ~~ii~da a~~?p<>s,t~cf'~,E~e~da
P0J;t~9t(),d~~e~0f)1.~pleme~~~~ ~edl?as pa~ sanear ~:Çorlstituição ~: ~2~'cf~,:2qp~~1o~~sp<>~e'~()~:y,~í: os
o. n.o;.. deso..bstru..I..~ .. s.eu'can.. al,o... qu.efa.ra. se.ule,ito correr resultados altamentecompensaC:tores decorrentes1de
cOm'mais desen\toltufa. Continua'remos ó trabalho de 'medida semelhf~l'ltê,àdotadéi ha q~ase60'~'nôs:'; f
reclé~çãÔ dO~'iE~adô~do NórêféstequesãocOryados t '. Sem .a.visã(;CJe fuiúrodo~Cô~~ituintes'~~:1946,
l?O~ess~~OjqUé'I~,aUf!laroe~sagem. de esperança, rãoter,ra"}os aC<i;>p~~~ê~'~~~,~~p,'?"~~pgt~~a de
alegria. e'prosperidàae;€o~tecom nosso apoio,nobre desenvolvlmentoagropecuano,,;md~strlal ~soclal por
DepOtado.1p R.i~ São~~àrlêisC()~:itimda~ental parao ela imp.lementado;e'a~HESF.êô~ a'é'l1ergiaelétrica
bem-esta,1i 'dá todosos;ribeiril1hosque'Üsufrueln dos que.próporcionôu paraiO'sinda' insLtiCi~ntê desen~ol-

. ben~efíciosdaáguâ.' Pé:úab~lÍsa v;Exa! Conte com vimentodo Nortleste:r ,•. ·,·'l:· ,'li:: .' .I:
no~ôapoio:',,:)::,; i:i!],.li, i('i~ .. , Trata~se, âgora,'nãosorpenfedepió'Tl?Veróbe-

O,SR.FERNAND~! DE.F"SINHO - A9radeço'a senvolvimento, ..••maS,s?bretJCJo,jliSalva~Eiimai~ irt,Por-
V.Exa.oaparte; ..G()sta~iade .r~gistrar a presença.em tanta fonte de r~ursos hídricos!de·que ~oSsaregião
nbssaC;asadaS'ra. :rerezaGoulart; (Palmas,) , dispõe: o Rio sãoFraryciscO.:.'. .'i ,

O:SR;~RESIDEN,.E(lnocêncio0Iiveira) .~·A Ressaltamos que as ações parafeyitalizaçao da
Presidê~ciap~delicençaa ,v:Ex~Le desContará o bacia hidrográfica doSão Francisconãos~li~itarã0 ao
teinpo0mzado' paraanuncial"i:fa presença, ~a Mesa Nordeste ou ao semi~árido.Médiaas nas áreas de sane-
DiretoradostrabaltlosdaCâ~~rados Deputados, da ame~tobásico,contr()le'da pÕluiçãoi~dustriale fjxtensão
Sra. Ma~ia :Tereza(3oulart e de:'seufilhoJoãoVicente rural atingirão, tal~ezcomrnitior: par,celad~ r~cursoS; as
GoulaH::quenos honra~cmnsua presença neste dia regiões centro-sul e oesteIdo Estadode.Mi~asGerais.

li, j I iHI II1II ,
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leste de Goiás e oeste da Bahia. Delas provém grande
parte do lençol freático que forma o Velho Chico e, pa
radoxalmente, nelas estão os maiores10cos de redução
da qualidade e da quantidade dessas águas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, devemos
nos espelhar em nossos pares de 1946, para que as
futuras gerações disponham, em plenitude, da pre
ciosa água do Rio São Francisço. Temos de dar ao
Velho Chico condições paraque mantenha a mesma
generosidade com que tratou nossos antepassados
e nos tem tratado.

A aprovação da PEC nº 524, de 2002, é um bom
começo para a revitalização do Rio São Francisco.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presi

dente, peço'a palavra pela orden"l.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje,
dei entrada nesta Casa a projeto de lei que isenta do
pagamento da COFINS as instituições de ensino e edu
cação privadas, desde que comprovem finalidade não
lucrativa e assegurem adestinação de seu patrimônio
a outra entidade pública, no caso do encerramento de
suas atividades.

Essas instituições já são isentas de imposto, por
tanto, é justo que tambémdeixem de pagar a COFINS,
pois realizam atividades próprias do Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ CARREIRA - .Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. LUIZ CARREIRA (PFL - BA. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.).- Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, neste momento em que o MST, atra
vésde seu coordenador nacional, João Pedro Stédile,
incentiva invasões de propriedades, ameaçando "in
fernizar" o Governo, e este aparenta estar. perdido e
paralisado em seus prografTlÇ\s de redução da pobreza
rural, é com muito orgulho e sati€1fação que registro,
desta tribuna da Câmara dos D~putados,ahonrosa
visita da missão especial. 9Q B/.'J.néo Mundial- BIRD,
preparatória para a Confer~ncia' rvtundial para Redu
ção da Pobreza, a Shangbai Poverty Conference, na
China, a ser realizada el'Tlrnaio d~ste ano, onde serão
ap'resentados cerca de 70 cases de sucesso na área
derrdução da pobreza n9,rneiO,rqral.

:,i A Bahia, único E?ta.?O dat~deração.a ser es
col~,do pelo BIRD, vai repre~ent~raAmérica Latina e
o.Ql1lribe na Conferência de Xé\ngbi,organizada.pelo

!" ".,' • ,:. ;',,:

Banco Mundial, onde serão apresentados os casos de
sucesso baiano no enfrentamento da pobreza rural.

Com uma delegação de mais de 40 pessoas,
composta por diretores do banco e especialistas em
projetos de redução de pobreza de 11 países, junta
mente com dirigentes e técnicos do Governo do Estado
da Bahia, particularmente da Secretaria de Planeja
mento, através da Companhia de Desenvolvimento e
Ação Regional, visitaram 2 Municípios baianos, Con
ceição do Coité e Euclides da Cunha, onde tiveram a
oportunidade de conhecer de perto os ,resultados já
alcançados pelo Projeto de Crédito Fundiário e Com
bate à Pobreza Rural e pelo Programa PRODUZIR
(nome fantasia.adotado pela Bahia para o Projeto de
Combate à Pobreza Rural), que vêm reescrevendo a
história do sertão baiano, mudando a sua paisagem,
gerando empregos e renda no campo e melhorando a
qualidade devida de milhares de famílias{le pequenos
produtores agrícolas.

Lembro que o Projeto de Crédito Fundiário e
Combate à Pobreza Rural sucedeu o Programa Piloto
Cédula da Terra, que constituiu uma experiência ino
vadora desenvolvida, em 1997, pelo Governo Federal
em parceria com o Banco Mundial e com os Estados
do Cea.rá, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Mara
nhão, paraa implantação noBrasil da chamada refor
ma agrária de mercado. Esse novo modelo de reforma
agrária está pautado na negação da desapropriação
para fins sociais, que passa adar lugar à sistemática
de compra e venda de terra, em operações diretas
entre proprietários de imóveis rurais e sem terra e
minifundistas.

Com isso, no Município de Euclides da Cunha,
a missão do BIRD.foi conhecer o assentamento da
Vila de Canaã e participar de uma reunião de traba
lho comas associa.çÕes ,dos assentamentos de Alto
do Paraíso, Veneza e VertentedoCupã, que ocupam
uma área de 4.800 hectares, com 219.famílias de as
sentados, representando um investimento de cerca
de 2,2 milhões. de reais. As famílias assentadas eram
trabalhadores ruraissemterra,dia.ristas e pequenos
parceiros, que não, dispunham de. terraprópria para
produzir, e hoje procluzem feijão, milho e criam burri
cos nos lotes individwlis, gerando uma renda média
de R$600,00 por família.

AtI.lalmente cJispõ~m de uma boaquaHdade de
vida,corn boas casªsCOllstruídas com forro e esgo
tamento,sanitário,epergiaelétrica, sistema pe abaste
cimento de ágl.la via 'poço tubular,' prédio.escolar com
duas ~fllfs de ~l,lla'~flp~o,casa dell10agem de farinha
elétrica, trator 6orn\Tpl~mentosiagrfcolas,p1ercearia/
padafia;,telefone PY9IiÇA"~strad~l;>~icinais, ~m núcleo
de ovino~/caprir)os.€!!máquina fonrag~irFi,dentte outros

-·""'1irr
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•equipall1entos.As.famrlias estão.situadas·a. cerca de
20 quilÔmetros~a secedo Município de Euclides da
Cunha. Toda'sas crianças emlidade escolar: do assen-, ." ....." .. , ",~ . ...,; ,

tamento':estão estudando e os j()vens das séries mais
adiantadas têrnassegurado ó traQspo':le escôlar. pEua
estudar,nasede rTlunicipal.::li I,

,.•' Esta, Sr.Presidenteiéave~adeira reforrTlaagrá-
ria!Assema~somente,não ~esol",e; ta'~PouCô i~yadi~
feI1'J;des~atand6 florestas,il)clusi'Je aMata ~t1â~ticai
Comoéobas~de diversas invasõe~de sem terras~o
sulle~o baixo~~uldo~~ÓSSo E~ta?o,pá~a depoi~~rans
formar·essas areas em verdadeIras. favelas. rurais.

J" I:: ". ' .;, " II , ",",: -~, IlIk ' '''', ' _ _ :" ' I *~ -'K ' . "h

,~,~ri"f\liás, I)ão;poderriosdeixarf de registrar~que,sob

o cb~a~doao'Sr.StédilE:~;o MS1jjáinvadiU rnaisde
22 fazendas, em 6 Estados, desde o último sátiado, e

':. ,',".' : .:l!! '" ;;, '~-It: '." "': ., o:' '_:", ',,' _ '.:: ';',,',.' ,,'C>;,,': _

ago~ p~~pa~-~e p~ra p~()~()~:~um~ ~egal~.~~sao~?
extr,erTI0 sul da ,Bahia,nareglao deltama~aJu;arregl

mentandomais de 6.000famniaspara;8 empr...eitada,
~'~ ,,:~.! -1;'1..' _" '.' ,•.'!: ' , ' ,'" ,,-:.. " ,• :. I \ ,I, ': "11 ' ': ,""I,;: ' :' '; , ,," ," '

e~p~1I1a~do,ote~r~~.in?ita~d~:ia '!,iolê~cia'e, i~f~ipgi~do
fr.~~t~ITe~te .~Medida. Pr8~iSó~a ~,2.1.~.ii.deJ2001.
queprofbe invasões.Será'q&e ~;Presidente Eula apro-
,', '", '." :,,: ,,:, ::i!'" .111, ': ,"~I'" :," " ','I' "/,, "",,', ".jl\':' f.' < ',"~ I", "',-',' ,,'. • !,

va talprocedlmento? Seraesse ummetodoeflClente
de.se.• ·. r~dlJzih~iPôb~eza rural?,!li: ':':', .;.'

. :'!' '"," ". ,": I:'" li i ,,', I ,111 ",' :,' ',m~'- ;":,,." ': 1 ',: JI ~.': "L~,' .:, ", " ;;' " , '"

., •.. Não•.cer1arne~tequenão. 0 cal'l1inho éO,da de-
rnOcracia,âa:biviiidá~é,.d() irâbalhÔá~u(), ,da'et.etiva
im.' plementação aos programas elabora"tlosern'conjlJn.-

I;,' ':,,;;:I;;lil; '!Ii(,..,.",,;,,'il:'~<,'''',,:, ',l:!I,:",:m",,':!l:I~: ',_:' ',','''!:I .I,::".' ,1,-:,1 ".'".: -: " :~,

to comaycomumdadeecomos Governos EstaduaIs
e~ú9!?ié~i~::'i, .... ',":::' ., ··":t!,'~l,:
,;tl .• !"Jesse'se~ti~,.atuaryd()cor;t)pleij1~~ta~e~te aos
projetos de reforma agráriada l.Jniã8'e~er:n~competir

F I' .:: .', ;,", :' .. ",:'~ ,':1~"" 'i:,j: ,,' .. :' " :, '0": '", ,:' ,: ',' ;." " :' ,;:-,':' " . '." i,," h .' ': ; :"COm estes, oP~ojeto de~réditofundiáíioe,deE:0rn-

bate'àP9~rezáRural, .. financiadopelo BapcdMUndial,
tel'l1êo1no:~bjetivo'rf~i~bmzarla. aquisiç~oi':derterrapor
trabalhadores I'ú'ais!semterrae minifundiarístás,as-

1.," ,:' 'i'''i'' ',;' '-'H!t· . : ,,':' 'II~ ': !I~: ,:" i".' o', ,'!I'::"" ':C ,"Lllf":~ ,'. :!~'~:i ,t!' ':,,,,,, "''::': : ',:i " :t' , ; ;
sim como promoverio desenvolvlmentosustentavel
nàsárêásrJials~Hres.]'I!:~!~I)! ."",

" "I; ", ,'I' "'111:"" O'>'" " ",,::, .. " ':!, , ,",:' '" ' __14 ,'i:;j' " íi1j ;"i: ," J
., .'. Na verdade" este projetoré óperácionalizado,r:la

, ." "", "II~'<"'I!;;;':"'J~" ,," ;" ,"""',, !--li,' ,," .i,j" ',!.~I ":1~:,:"",,," "'••'" ~ .. ,'.i
Bahlaatr~ves de urna pa~ena entre o Mlnlstenodo
~ese~YP!~r,~~~tqtgt~~~oe.~;G~~,~~~odolE~tado,por
Jnte~'11~lo'da:'Sec~et~rla~de PlaneJarJ1efl~o'e .da Se-
~~~ta~l~ d~~gpcult,~~!II~~ig~çã,0~1t~~ê!~~lnatgrária.
Junt~I!Eo~ iassu~~'!0~2Iâaa,~~ot~q~lcas;c;A,R~. E:DA;
além1dafE;ont.ederaçao Naclonalldos,.Trabalhadores

",'::1.-: :'" '.: i,!,- ,',' ',:'~":/ ;:, : " ":';;:,,,:, ,', ',: ':':' ': ' '!W ,:::':i".' '" ,':' ,',! .'.'.•

naf"grlcultur,a:,e COl)selhó~ E~tadu~ls e Mljnlclpalsde
Desenvolvimento Rural Sustentável. . li,

;',Dife(Mternentedosmodelo~'tradiciônaisde relor
.ma agrária;lbprOjetotemcorno ponto f0rt~ a estratégia
de' redUÇão datpobreza::i:ruraf' basea~a .na:descentrali
iaçáo enaparticipação'!'direta dos beneficiados;

.li' : :': 11,:,:., '" '"",i,',,;,,;'H,""'" " I ,':,',;:, 'I'" ':;

;,(Os trabalhadores semterra se agrupam emuma
f,:'".".'" "'_i,;" ',.,':,,'1' ,'-:''1':'" ,',:,';' '1f',ll'i'" ::;i!~-- :''''~'' .1i~",',', ,~' •

assoclaçao, ,escolhem a terra'a adqUirir, negociam o
: ,,,',,,, ' ","', "" ,', i, ":!!I:I" "'; ,"'lli~,: "" ,,,' " :' '~"II', :d, ,,:. 'I

seu preçocomoproprietárioedef.inem a estruturado
',;I, """ " "i,II'I!' : ' '11' , ".1111 ,',', ":'íi,i",:', :1,', , ". :Uli:;" :,j"', ,',:i, .:_ .,

assent.am.ento.' Submetemila analise. ,dos:orgaos tec-
o''''· .."", 'i!"~ 'I'·'

, ,,' :,' , " ":, ';.;-" " ' , . I'

nicos do Governo e recebem um financiamento 'com
prazo de 20 anôs dea~0~i~çã6'!b3anos dê carência.
Ressalte~se; tudo de for.l'J1a legal, eficiente, funcional
e,principalmente,semVlolência. .'j:":[

, .... .'.".. ..."" .~.'i!.' .. ,... ,
. ... NaBahia,e~tre'1997 efeve~eiro de2004,fora~

investidos'. recursos da~rdern i:té R$28.milhÕes :em
aq'uisições de tehae R$S3 rnHhÕesem infra~estrutu;a

t' " '. : ,:.y, ," ~~':,::: ,,', ,;'(:~' ",' ~~'ií' 1i-,'~"" ,,'__ o 1

comunltana, resultando:no estabeleCimento de 5.996
)':':' 'i', ',';':, "';',',, '::' ,',>-" •• , ,", , "j". ',:1":',' ",i'!"; :",' '," 1

famíliás'erTl 120milhectares, urna média de 20 hec-
taresporfamrlia~'::,:·:: ;::L .t:' •

: '. PoroJt~o.laao, emE:OnceiÇão;'do Coité.al'l1i~
são do Banco MUndial;: acompanhada do Governa-

, ... '. ,~".' .. ".,}"'. ". . . ·.,.*,.'11'"
dÓr Paulo Souto;", esteve na comUnidade de Gangorra

, ';""", r' "'~ :.,' :.JI<' ", ~;.:. ,; ,"'\ '::,: '11!i, '. ' ' ."'" I", ',1 !~

I,· Ga~gor,';8 li. t:~odaoeS,a~a!!,bal?,.pa~lclpa~do
tambemde reunlaodo ConselhotMunlclpalii:podendo

i.... " ',I ;11:1;, " , . II ".' ,~~ " ,,--, :' i ,,~',; ',' " .- ,,', ' :!If. li" ,1".', ,': ,.~ -- ' 'r\lil

conhecer de, perto a participação' dai'comunidadeiln.. a
,, , I: , , ",:~ ", -. ,,,,It ,', ,',' ,,,: "i: "':, , " 11", .. 'I" • " '~'J

g.est.ão d.·.e.· .pro.J.·eto.s co.mÓ o.Prog.m..ma PRO.·.8.
b UZIR':. f.i-

";"!' ',-- ;'", ''I'' ,." " , "li :'llt'li . "~i"~', ': "',

,nandado pelo. Banco Mundial,'·cOfll contrapartida';do
Governo doEstado.~L {:: :;:, ;li! I'!

'I' 11' '-"",' o ,,' :, ":', i 1 'I~; ,::. ~ :, -: " ,;.-,:~ ,," ,I·, :'; , :__ !

Aliás, implantado há8anos na Bahia, foi através
r' I'" J;:t:"".,,: '~I~. ': ':,i~," ." _' ''''I' '.'~ Y'"

doF>RODUZIR que Ja se Investiu 303 mllhoes em 8.485'> ':1 li '", ',' '" , ;,' .' , 'i·' }::"'III! :i'" ,," :'" 'I:",' ',' '" ..' ,,' "

subprojetos, benef.iciandd350 mil famílias, em 402 Mu-
j"" ': ':' , ''',i -:: I, '"i ' ',', ~ '-. "', ", .,.' 'I ',\,,,;,' " :,1,. ,,':' 1

nicípios:'O Programa /PRODUZIR temcorm> objetiVO
a geração derendâtoaumentodaof~rta'de emprego

!"',,, ,,;j ',- 'i ' : .,1~}' "',:1 ,;; , :,"',,', - ,,;, j: ' ' :.. , , , :~;:

e a melhoria de 'qualidade:de vida da população rural
< ,,1:' ':':", ",',' ' ,':':,; ',:': .': ",;<,,' .. :::' :;:(, ,,:, ,i' :" , ,',i: '" ,I
em estadomais avançado de Pobreza: ,.' .. "i

, "-- ", ," --li "'" '", ,I ~If',: '.(:\," . o: ''I' ' ,'" ,,,' ,,', :..: ,,',: ,~

Nos9'Esta~osda Região Nor~.este,e mais io
sJmi-áddoae MihasGelCii~,o Projeto de Combate!à

.Pobreza Rural'l~cPR:'~ue na'BahiachaTah-.os de
PRODUZIR,I~e~e~"o~eu~udsaçÕesemce~dide36
mil cornu~idades.~*néfidl:indoaproxi~adamente1,7
rl)i1hõe~'de .fa"1rli~~·Jf?~Wj:cr.ia~o~::e~to~~b de;~00
mile~prego~ ~~icio~ai~;!:ia~pliCldCl ~:Iá~~ai. cultiYl:ida .
ef1185(000 h~~ta~~~;g~~~d()s~~2~,0,OJ~llhões, anu~is
de renda ou poupança'adicionais;.75%:dos recúrsos

':~~ ,",' 'ii:,',~"'"'' ""':':''''''':,'''',',''::' i","~':":"!"'" "",,"!~" ,'<':1,"

alca.n.ça.....ra.m.. b.en.eficiá.. r.ios.co.m.... '.:.re.n... d..a in.f.erio~.. a1 d.. ó.la.r
',' ,',1," 'I ') I .", .. ' ':lll' ~ ,':,< ," '''''i ,l, f" :'1'1." ," ,,~'j \Ii "11:' , 'I-" ' j

por. diaetendo'90"odo.s'reô~~ôs:transferidos ead-
ministrados. pelascomunidadeslocais.!i .,;1 .. ' .'

•.. mê fato; aese<>IHaaa.Bahia pelo i3~n~Mu~dial
~eferenda, se~d~yida;éo.r~col)~ecirn~~tôpelos drga
nismosinternacio'n'aisdos~sforço~ que <> Estado vem
~ealizandonb e~f~e~tame~tod~questão' da·pobrJzá;
especiâlrnente,n§:imeiâ"rural.:,. o ' .,',

,Particularmehte; sintô~meorgulhoso paliter,tido a
• ' .' , i'~;!:: ""'" ,; , " "" "I,li/", , .' I'" ' ,'ti ,t~; ,

oportunrdade de~ corTlOSe?r~ano do Pla~ejamentodo
Estado,no perfôdoâeJ 9911a 2002, ter, coordenado a
co~tratação dos financiarnentos;bem.como~exec~ção
dosf?rog~rnas P~ODU;zIFf!e.Crédho Fundiário para a
ReduçãodaPobreza RurClI.no Estado da E3ahia(ex~Cé
dula daiferra), que hoje,~~~er'l1de exe'!lplosdé experi
ências bem-sucedidas na IUia"pela redLiçãoda pobreza

, .... ... ",1',,0 ,..., .. , ... < I

rural no Brasil, ell1 pa~lcula~t~o noSso Estado. '! .i

!,I,j
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Parabéns ao Governador Paulo Souto pelo com
petente tn:lbalho que vem realizando à frente do nos
so Estado, e tenho a certeza de que ele representará
muito bem o nosso País e a América Latinae Caribe
naConferência Mundial de Xangai.

É, sem dúvida, mais um ponto para o nosso Es
tado, que já deu exemplo, com a criação da Secretaria
Estadual de Combate à Pobreza e inclusão Social, nó
Governo do Senador César 80rges, criando inclusive
o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, a partir de
proposição nacional formulada pelo eminente Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, eterno combatente dos
problemas sociais que assolam nosso País e nossa
Bahia, mostrando que estes se resolvem com trabalho,
investimento, tecnologia e inventividade, e não com
truculência, terrorismo e descaso com as leis.

Muito obrigado.
O SR. HAMILTON CASARA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
a SR. HAMILTON CASARA (PSB - RO. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, quero agradecer ao Exmo.
Sr. Ministróda Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Roberto Rodrigues, ao Presidente da EMBRAPA, Dr.
Clayton Campanhola, a especial atenção dispensada
ao meu Estado. Agradeço ainda aos Srs. Prefeitos
de Ouro Preto, Carlos Magno Ramos, de Presidente
Médici, José Ribeiro da Silva Filho, pela acolhida em
seus Municípios.

Gostaria de registrar encontro que tive com o Di~

retor-Supervisor da EMBRAPA de Brasília, Dr. Herbert
Cavalcante de Uma, e o Chefe Geral da EMBRAPAI
Rondônia, Dr. Newton de Lucena, nos dias 24, 25 e 26
do corrente mês, quando nos reunimoscomospesqui
sadores da CEPLAC, DFA,INCRA e IBAMA.

Srs. Deputados, sempre tive um enorme re$
peitoe.admiração pelo trabalho dessa grande em
presa brasileira, e por esta razão não posso deix~r

de fazer uma referência maior à nossa principal
instituição de pesquisa do Paí~, lembrando que
a.Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
- EMBRAPA, vinculada ao Ministério da Agricultu
ra; Pecuária e Abastecirn!=lnto, foi criada em 26 de
abril de 19"73, com a missão de viabilizar soluçÕes
para0 desenvolvimento sustentável do agronegó
ciQ Qrasileiro por meiodé. geração, adaptação é
transferência de conheCimentos e tecnologias em
benefício da sociedade.
,AEMBRAPAatua pot in~errrlédio de 37 Centros de

pe~q!Jisa,3 Serviços e 11Uridad?s Centrais, estando
pr,senteem quase todos os. Estados da Federação,

nas mais diferentes condições ecológicas. Para che
gar a ser uma das maiores instituições de pesquisa do
mundo tropical, a empresa investiu sobretudo no trei
namento de recursos humanos, possuindo, hoje, 8.619
empregados, dos quais 2.221 são pesquisadores, 45%
com mestrado e 53% com doutorado, operando um or
çamento da ordem de R$660 milhões anuais. Quero
sUgerir para o ano de 2005 1 bilhão de reais, para o
enfrentamento dos compromissos da empresa.

Está sob a sua coordenação o Sistema Nacional
de Pesquisa Agropecuária - SNPA, constituído por
instituições públicas federais, estaduais, universida
des, empresas privadas e fundações, que, deforma
cooperada, executam pesquisas nas diferentes áreas
geográficas e campos do conhecimento científico. '

Importa lembrar que tecnologias geradas pelo
SNPA mudaram a agricultura brasileira. Um conjunto
de tecnologias para incorporação dos cerrados no
sistema produtivo tornou a região responsável por
40% da produção brasileira de grãos, uma das maio
res fronteiras agrícolas do mundo. A soja foi adaptada
às condições brasileiras e hoje o País é o segundo
produtór mundial. A oferta de carne bovina e suína
foi multiplicada por 3 vezes, enquanto a defrango
aumentou 10 vezes. A produção deleite aumentou
de 7,9 bilhões em 1975 para 21 bilhões de litros, em
2002, e a produção brasileira de hortaliçaselevou-se
de 9 milhões de toneladas,em uma área de 700 mil
hectares, em 1980, para 15,7 milhões detoneladas,
em 806,8 mil hectares, em2002. Alem disso, progra
mas de pesquisaespecíficos conseguiramorganizar
tecnologiasé sistemas de produção paraaumentar a
eficiência daagricultura familiar e incorporar peque
nos produtores noagronegócio, garantindq melhoria
na sua renda e bem-estar.

Na áre~ .de cooperação internacional, a em
presa mantém 275 acordos de cooperação técnica
com 56 países e 1.55 instituições de pesquisa inter
nacionais,en\folvendo principalmente a pesquisa
emparceria.Paraajudar neste esforço,a.EMBRA
PAinstf\lou nos Estados Unidos e na França, com
apoio 90 Bapcof\Au,ndial,laboratórios pa.ra o de
senvolvimeptode pesquisa em tecnologia de ponta.
Esses laboratórios cpntamcom as bases físicas do
Departf\m~ntodeAgriculturados Estados Unidos,
em Washi~gton,eqaAgrópolis, na Universidade
de Mohtp~lIieK, na França, permitindo o .acesso
dos pesquisadores á mais alta tElcnologia .em áreas
como recurs9~naturf\is, biotecnologia, informática,
veterin;ária'Je~griC:iulturade precisão.

Era. .o~ueti?fla~. dizer.
Muitoobrigadb· ,
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a Arca das Letras será eo tipo de acerV6quel dese-
, "~o ! _" '," ,'::-:" " . , , ..,' 'o" " ., "::;1ill'" ',_o ,!' ,".' _

jaml"ecebe~. 0sagentesde leitu~asãot~einadospara

cuidandoacervo, realizaros.ell1Préstimosé promover
atividades .dei~ce'~Uvoà:;leitur.a·,t7'.,,:.'.\ .. ···::,l'h;,:,

de:D2z!'~~~0~~~a:,·.~~~rz=,:I~~~éá~
0~l'Os4~iniStérids --t~eiô~~tiie?te:JuStiç8, ~ê1~Ção
e dâ Cultura -e!oapol().doBanco CfoNorefeste.i •..•... ,.. '"

. .... \ ..... Sr.l?residente;o Progral1l8 Na?io~alde,Crédi
to,F?~diáriofa;z.~a~e/do,~la~~~~~ion~t~e',~efot,!,a
~g~a~lae poSSlb'.1itél!0 acesspa t~~~~e.~..I?~~S!Ir:T,le~tos
para.aestruturação'da.unidade pródutivaepara. infra-

lo 4,', "'I ' 'lj" -" • 'q ". ':" .;,", ': I '." ;'''.. " ',.""." / ]"31-.', ~. "I ~ .", ':!I1l,,;, ':' ," \,: f,,~, " ,: ,,' ,i, "I'.; ,

estrutura baslcapor meio de finanCiamento. As.novas
éOndiçc5esdó progrâmaÍ"~presentam'uma'reâuÇãô'!de

::'" ',. ',.:'" '''," I::';:!' ',~;'. ,:':!' ,.':'::: "'h~ :·.:v1·"f'~*r''-',r, :1~.""~

":lalsd.~3q[o ~?i~uS,t~,~o.;!lpa~cla~~.~~()'"f I!~t~de itel1s
fil1anclavel~ fOI .. t:iÍl'lphadél'; hOl.w,e reauça.()élataxa .de
jVrosfixáenovas!,vantagensfd~m:inlrôduzid~s.oomo
bônu~adicion~lde:incentivd,álu~bOánegoêiaçâo
dopreÇodaterra;além &erdeSCd~tôs'esp~ciaispara
pagamentos emdiae paraantedpEiçâo 'efoipagamento
da dfvidaapartlr;do·ohavó;âho.·/: "!'~ .,·:'I!·.··':·i!('·!r··i .•

( , I ", , : f t, ,"I' , ':' .' ' , ,\.: . ":'i W' " .' ' : '," :',); " ,':::;' ,~,," " .', ,',:, '," ,:',:, , \,:

Sr. Presidênfe.SIll~' e'Sri: DepUtadosicom'os'recU~-
50S dó,Programa'NaciOnalde erédito Fundiáoo éiGOvelllo
Federaldernon~ià osê~oomp~rriisSô OOrn:à'imprêmên
tação ..de u~a',v~rdadeira.'~~formâ,lagrá~l~o;~àfs;Ujrna

'refOrma que dárcOndiçõ~'ao~uenot~t>alhâdOr,rural
de adqui~r, prodlaÍheoo~brcializEir~séu p~odút0;!I;I~' .
. ~uito obrig~aa;,;~\" .... ' ..•.. .... , .. ;Y

O SR; CAREOSSI\~!ANA-Sr;Preslde~t~,'peço
a pala'!ra pelaordertl·,f'Ti; '. ,'.. . . "'i ."l",.

O SR. PRESIDEN"['E (Inocêncio0Iiveira).,... ,.em
Y_Exa~'a pala~~a~,:" ,'," ~l~~'. ~" "~: .', " ':'" "': ";:
, . OSR.CARLOSiSANTANAi(PT-RJ.\Pela·or~

.dem. Sem.reyi~odoorador.)_-'S!r.Presidente,Sras.

.~Srs.:Deputalfos~esfarOOs lutando ar:duamel1te para
que)rabalhado~esdot-Júcleode ~reches Coinu~itáriãs
da Baixada Flu'mi~e~$e,;"NUCRE:sejamate'ndidos
na sua reivil1di8açãé)pel~ implantação do Plano ide
cargos eSãláriosJ~eçOao f\/finisterio doPlanejamen-

'. """",'. '.,. """111 '.' Oi' """1'
to"Orçamento e Gestão que 'agilize as providências
neSse sentidO: .' .'" '!' ' . . '.. ! ,I

Muito obrigado.. "'. : ~ '.'/J
.... O SR. ~ALDENORGUEDES- Sr. Presidente,
peço a palavra pelâ ordem. . .•.....

.. '" '. .... . .... . ... "l '. '

,·.0 SR. PRESIDENTE (Inocêncio 0liveira) -'Tem
V
· Ex' ..... W" , " . j
'. a;.a palavra. ..~'" . ..... /

O SR. VALDENO~GUEDES(PSC:,.;'AP. Pela
ordem.Sem revisão doorador.) .,. ..'
'."0 SR:VAl!DENORGUEDES(PSC -)AP.~Pelaor

dém;Pronunciao seguinte discurso.) ~Sr.'Presidente,
Sras. e Srs~ Deputados,primeirarrlente gostaríamos'de,
mais'Umavez, pàrabenizâ~aRed.eGlobo, que têm pro
curado,através de seus programas,'mostrar:.o retrato

""I "'DIÁRIO DA CÂMARA DOSÓEPl.rrÂDOSAbril de 2004

, ASRA~FÁTIMA BEZERRA:... Sr. Presidente,
peçoapaláv,rapela ordem.' '. ;.~

;.; . O SR.PRESIDENTE(lnocênci00Iiveira) -' Tem
,,~Exa~ apala"ra. . ), ....}.{ .' 1;' >
t,A SRA~:FÁTIMABEZERRA"(PT~RN. Pela'íor
d~m. Pronuncia o seguinte discurso.) j: Sr: Presidente,

" , : ~'I'" ", t~, , ,:~" :' .: • 'í: ' .....', " , -", ','. ~!" " ., :!li'.
" Sras:. e:! Srs::iDeputados; no último sábado'participeI,

I ,'::' , "',, ',>, " . ". "'.' ',1:- "':'."ij/l' ", " ' ",

no Rio Grande do Norte; do lançamentodoProgra-
ma·.·Nacidhál.'de,erédlto .. Fundiário,/do.·.Ministériodo

..... ,.•, ' ,; ',~ ":,.' " ' !:', ',' . ,~, ' !, '",.,', " ',1'- '. ,'f ' .,;" ~"':lI! '; ,!" , ' ;J.;, •

lD~se~~o~il~7tl~0.~g~r!0; No .Ia~ça~e~t?:;~MI~lstr?
MlguelRossettoa~unclouasl1oyasoond,çoet:de fl
riànciamento. deSséprograrriae,à, novailinhavoltada

I',. • ..flr' "II'i ",' , .,,' '·r". '\ :'1:, . .' '.: .';l', ." :, /' .'t

especialmente para os Jovensrurals. : " ..... ,
.• A p'togra~aÇãofojinidad~ em Nb~aQuixabeiri-

nha,Jr:eâ~dojC~éditoFundiário, .onde vivêftl30 fal)1f1ias
reu~idas :~a~s5c>ciâçãô~e}pese~~~i~,i~ept? ~g~á~o
é Sustentável da Comunidade,. no'tsltlo{rraplá~As ta-
'.' .:i"'·:." j:~('''''':''~''''''''',,:' ,i:::"',: "'~' "': ' "<' fi" .. , '~:'j!

f!lfhas adqum~m'~ areade660hectaresem outubro
de '2003eatualn,entêpja~tammilho 'e: feijão' e criam
caprinos.Forarninvestido~cerCa'de~$146Íl'lil naàqúi-

~içã~da~Elt~:"~ª~4milElm.í~f~:El~tr~~~~':{,\~. casas
Já ~.o,ra.m oo.. n.st.r.u.. fd.. as. e aen..,e.l1.g.ra .. e.fet.nca,.mst.a.lada.A.,i...~:~.",.." '~!Ili"~";I:f;",·","c,~'·l"i-'" ' :1::" "1 ,i',,""".' ":.• :';Il:""~: . "

comunldadé Investe atualmente na Instalaçao de rede
"V~: ':rl""',: ",'_,;Oi:':'!i<q!,!' .. '·",',·'."":~".' ~",!:"w:,,· !~'t!" ","lI-, ::,' I -

de:capta.ça.?El,:~I~tv~Y!Ç~()I:!de!!~g~a..,: ;: '.' " ..
'.' i. . t-P6.sco,~~~~~{~!a~El~~? i:C~~dlto .FUt;ldla~r?,.a

comitiva seguruparao MUnlclplO de·Açu, onde VisitoU
"~''''''''~i!!!"!",,, ""', ,",: ,:: :' -:,J'" !1"f:'~"'~:'"I'':I!r''' ",:' "'.: '.' , 'k ,. '" I-!

a 1,r ~0st~a. .da!~g~!9ult~ra.iifa~i1iarfdo Rio .G~a~éle do
f'.J~r;tEl~~a.~icipa.~~,da.~q~t~!~2.p~oduto~s;mobili
zaêfoslpelàiFederação dos Trabalhadores na ~gricul-

, ,,' I~, ' ,,' ,',' '",',;.,'" ij I ". :",',' ...: ,: ,"" 'I' <' ,,,,,,,;1: , ' " !' ,~- I' i:: ", "1';' "

turad() RioGrandEldo N0rtEl~Elesrepresentarar:nas
cadeias produtiJâsde hortitrUtigranjeirds, cajuéuliura,

,<",,, .. ,I 'i,,' " ,; ,'.1, '. ·,1' ":';-' I':,)!il,".'. ~ '''i ,:' ',,",', :.''''íj,', ,;' ,ic.-":,',,, ,I' ',,~, ,,, .'I!'".- ';. ",'.' ,,' "•. " " •

agromdustna familiar, apicultura, graos, latlclnlOS e ar-
:','. ';)',: ::.', ""!I!" 'i, ,":"'--'i'U:li! . ), !,":', ",". "i' '",' :'-:,i: ".,í" ,':~}', ,; ; :.' :',": .'.' ,'o " ... ,

te~t:!at9·Y~~6~LJ~~~~~~!~te~.0~~euP.fi~~lelarnen,
te a Mostra;~compalnelssobretemas relacionados a
questãO'Eiigrári~~I!~à'~griêUItJPa. fciHliliaf. Intêrêalando
aspal~stras!;hodveiâprê~entâções;aultlÍl"ais'degrupos

":i i", ';-';":'~'I'i.:: ',"i'::'; ':~:,J!I!':"':"'--' :,:,+!i.;,,",':~::,,-::P:, i ' ''o,' :":',';~

de ~uslca, te~,trp1Ieg~~ça.': .. ". .' ...•
()atode!la~çarnentp:do Programa NaCIonal de

CréClitoF~ndiári(j'rfOi[ima:rca~opélaentrega de docu
rnent~çãcid~'crédito~:15"f~mfliasbenéficiadas do Vale
do Açü'ép anºncibda chegada.d61Projeto Arca das
Letfasao Estado. >' '.

(l~rojet9'it\rCadasL-~tras tern <> objetive> de am
pliar <> aCes~oâ~s corrunidades turais ao~ .livros e
estirnul~~aleitur~,Oprojeto implâhtará rninibi5liote
casirur~i~, comce"~tl ae 250 livros. No Rio Gra~de
do KJorte'sef'ãol instaladas inicialmente 20 bibliotecas
emáréâsatenEti&àspeIO .• Prpjetd:'O; Helder. Câmara.
As f!li~ibibliot~cãs tàl1lbern IseJã4:iinstaladas emáre
as.dqC~~it()fl;lb~iá~ioqÜ~.estãÓem'fase de ri,lape
amel1to.!~ proJ~to El~yolvetltivamente a comunidade
~oproce~sode.disct.l~~9,irnpía~taçãoeescolha dos
agentes de leitura. Eacomúnidade que define onde

"li,'
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do Brasil de forma séria e comprometida, buscando
alertar a população acerca de percalços que atraves
samos, sem, contudo, deixar de mostrar também os
nossos avanços. Os brasileiros não só precisam dessa
atenção, mas também a merecem.

O programa Fantástico do último domingo, dia
28, mostrou um problema que chamou nossaatenção
como político, pai e educador que somos.

Refiro-me ao caso dobullying, conceito que
define a agressão entre alunos e o exercício do poder
do mais forte sobre o mais fraco, que, entre outros,
acontece todos os dias, em espaços feitos para edu
car, formar cidadãos e desenvolver o respeito pelo
ser humano.

Sr. Presidente, caros colegas, ficamos, sinceramen
te, muito preocupados com os depoimentos de jovens
que foram discriminados e achincalhados por terem um
peso excessivo, muita acne, ou baixa estatura.

Lysandro Castro, de 20 anos, contou que co
meçavam a falar que ele era baixinho e nanico, e que
por isso começava a se afastar e a se sentir diminu
ído. Wallace Medeiros, de 16 anos, teve sua janela
apedrejada. Diego Souza, de 16 anos, é chamado de
espinhudo e sente-se mal com isso.

No Município de Taiúva,em São Paulo, em ja
neiro de 2003, Edimar Aparecido Freitas, de 18 anos,
invadiu a escola onde estudou e com um revólver na
mão feriu gravemente 5 alunos. Em seguida, Edimar
se matou. Obeso na infância e adolescência, Edimar
passou a ser alvo de piadas entre colegas.

Esses e outros tantos casos acontecem todos
os dias, dentro de espaços feitos para educar,formar
cidadãos, desenvolver o.respeito pelo ser humano.

Segundo o psicanalista Roberto Santoro, essas
crianças vítimas do bullying, chegam a um nível de
sofrimento insuportável e acabam reagindo· com vio
lência, para se defender dessa humilhação.

Queremos deixar aqui um apelo aos pais, educa
dores e a todo cidadão ou cidadã brasileira que con
vive ou tem conhecimento de fatos. que proporciohem
e~se tipo de atitude.

Pais que têm filhos nessa sitya9ão, mostrem-se
disponíveis para ouvir, desaconselheo revide, mostre
para esse jovem que eleé melhor do que pode imagi
nar, levante sua auto-estima, prppurea escola.

Educadores, prestem aten~ão em crianças que
têm excesso de timide:z:,. atuem, cOrno auxiliares de
desenvolvimento e nãpcomo rrie~os exec.utores de
regras,<de disciplinas.Pélra que: popsigamos pene
trar na confiança de nOssos alUnPs: é precisoapro
ximação eo disposição.

Sras. e Srs. Deputados, vamos abraçar mais
essa causa, nossas crianças e adolescentes precisam
desse esforço.

Aproveitamos para parabenizar a Associação
Brasileira de Proteção à Infância e Adolescência 
ABRAPIA, no Estado do Rio de Janeiro, por ter cria
do uma campanha de conscientização nas unidades
escolares.

Queremos somar nossos esforços ao lado dessa
campanha, e nos colocar à disposição do Dr. Aramis
Lopes Neto, Coordenador do Programa de Redução
do Bullying, da ABRAPIA, para fortalecer esse res
peitável trabalho da cultura da paz, onde a violência
possa tornar-se, definitivamente, parte de um passado
na históriado Brasil.

Muito obrigado.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA...., Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC.

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, registro nesta Casa a
decisão da ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público Federal em·face da União,.Fundação Nacio
nal do índio e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
Recursos Renováveis, objetivando o reavivamento dos
marcos.fronteiriços entre Brasil e Peru, especialmen
te oslocalizadosna região do Alto Juruá, Estado do
Acre, na terra indígena do Rio Amônea. Prevê ainda
a instalação de um posto indígena e um posto de fis
calização ambiental na área.

Sr. Presidente, existe relatório da Comissão Ex
tern~dél Câmara dos Deputados indicando ser as ter
rasindígenas daregião da Serrado Divisor, no Estado
do Acre, constantemente invadidas por madeireiros
peruanos.

Entre as ações propostas norelatól'io consta
aim@iata reavivação dos marcos, como. télmbém a
presença ostensiva do Estado nacional naregião, ga
rantindo, assim, a proteção das nossas fronteiras e
segurança aos indígenas da região.

As decisões finais,. senhoras e senhores, são
estas:

a) ordenar à União que proceda ao reélvivamento
dosQ1prc.os fronteiriços entre o Brasil e o Peru, especial
mente élqueles localizadosnaregião do Alto Juruá, que
ficamdertro da terraindígenado. Rio A,rnônea, concluin
do p~trélbalhosem até 180 (~entoe9itenta)dias;

:J»Orgenarà União qp~p~oced~à instalação de
post~,de póliciamentp ~~rrDélnlfntepél fronteira entre
Brasil e peru, naregi~odoAltoJuru;;í,na terra indíge-
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nadoRio ~I!lô~ea,pOlldo-o e!!, efetivo funciorya!!'ento
em até 180 {cellto e oitenta) dias;): .' '.'.' ....1 };<
;:;:c)ordena~àFUN~I:queproceda àillstalaçãode
u~ posto.indíg~lla lla f~i'xade frollteira ent~~< Brasil e
Peru, na regiãodo ~Ito~uruá,nate'!8indígella doRio
Amônêa)~pondo-o'~r:nefetivof.funcionarTlento'ematé
'180 (centoe;oitellta),dias; ....•.'<' . ,f'!:' ' .

d)ordenar,ao IBAMAque procooa à:,instalação
deul1'l posto de fiscali:dlçâb al1lbiéntal perma~ente em
MarebhaIThaul1'l~turgo, Mullicípioda região do Altô
JUruá, local onele fica lo.caliiada a terra illdígena;do
RioAmé>nea, Pondo~o em funcioname~to em'até 180
(cellfo',"eóitellta)!"dias;fIL; '. .C.,), :': .. .

"'ie)co.llden~ra União ai1,deniz~r6sdanos mate~
riaisibausadoslaô~ índiosashanihkas~da te~ra inciíge
na·do 'Rio Arnônea,pelos' invasdtes.do seJ,:t'erritório,
ji1" :: '':' ,,"'''''''',-,' W~",~l;:' ::~",' ',' ,.,""-' i . -, !:f;i'''nI1__ ":J:'.i: '. : ,,~,1.' .."q.: I

devendoov~lo~~~collden~çaoser fixado através de
IiqJidaçã(),~afc)rma dos arts: 608 e 609 docpc!lljáque

. é lléc~s~r,ih~~ó~~~o ~alo~exato.d()sdanoscausados.
Ovalo~da'Jndeniz~çã() ser~rev~rtidoembeneficio da
cortlUnldadã. inâígenaash~ninRa::' com· projeto&e uso
raCfon~l·dâreferiâa&.n1UnidadE!,êomgestão da FUNAI
~ fi'scalizaç'ãod0tv1ini~tério PúblicôiFederal. '.' .

, Sr. PresidentJ;pe~c~b~mosquê~, ~oder.Judiciário
cu~ptes~upap'el,'êfu.,defe~ae~,p~ intl3r~sSes dos pc
vosindíg~nas.Esta€asatambern cumWI3 sua Illissão
~~'d~!~,~4~~'os ~~is~lto~si,~!e~e~~eS.!~êlNaçãd; suas
rJquezas~suaspopull:lçoe~t~~lclo~als. ..••
;, ;'pabeagorasos órgão~deproteÇãoindíge~a, am-
bié~tal.êf~~~te.i~çoc~!!,pri~~.eO~.~uas.ob~ga~es le
gais; poisa"dee1são judicialjá det~rrTliriou,taisações.

Espero q~eoexemplodadosir:v~ de alerta para
: '. '" "', .:'" " , .'. ',":' - .' "!~, f" "" " , " - " ., j"'''.'','

que a d~f~sa~osi~te~es~es. dos poxpsirêUge~as seja
pautacoQsta~te~l3cada órgão do nosso, Governo.

Muito obrigada, .':!;:'. . . ';.
ti sR; HELENO sILVA- .Sr: Presidente; peço a

palavrapelaordef!1. . ",
{;jo SR•.PRESiDENTE'(Inocêncio Oliveira) - Tem

V,EXa~ a palavra. ' .. :.' .......' ,
.' . p.SR.H'ELENOsILVA(BIOCo(PL -SE. Pela or

dem.Pronunciao seguintediscursoJ- Sr. Presidente,
SraS;i ei.S'rs:'iDeplJtados; venho· li tribuna' desta Casa

:- ,i' :"L, 1',1' 'I, ":' ":",.:::, :-1:' "',o, . "0 '-i,

como i~t~itod~ cha'Pa~~a',atençãod~ GO\l,~~no'do
Estado deSe~glpe· ~olse.~t,do de que, mce~t1"e,· por
intermédioda~!Sec~éta:rialildeEducação,ro Programa
de Oaalifi~~oDocente ~ POD... .,

• ..,0P~?grarryaqualifrCaecapacita os professores das
J'edesestadU'ale Tuniclpalde educação, para garantira
melhoria doe~sino. Ele é de extrema importância para
a melhoria d<>ie~illO público do Estado. Aó tempo errl
quecapa~itae qu~lifica os professores, promove a me
lhoria ctaap~~ndizagem por parte dos alJnos.

Entendemos que o Estado atravessa fase difícil.
No entanto; a educação deve'ser.pri0tidade emqualq'uer
governo. PortaJlto,solicitamos à Secretaria de'Educa-

'l° u, 'I - 11~ 'i" ,',' ' ''''''. :1 ' ,..,.

ção do Governo de Sergipequedê maloratençaoao
referido progmlTla, destlnapdor:nais recursos para que
sejamaisb~.n ~nduzido ê ajude.a.melh~raroensino
público oferehido~ população mais!1&rente:l

'. Eraib'que tinhaa dizer, ··j".jí":~:i '.. "
OsRNILsON'MOURAo~Sr~ p~e~ide~te,peÇo

a palavra pela ordem. . .Ho,i," ,:'::',
Ô~SR.PRESIDENTE(Inocêncio Oliveha)- Tem

V. Exa' •'a,.. pal...a·.vra.. ..... ...tl..... '. .<.1.....·. .1';, .... , . ". ,i'•• • :r"" :'::'. '::". ' '",

O SR~NI'LSON MOURÃO (I~X-AC. Peía ord~l11.
" ..... ".' . .' ..• I" ·.,1· 'I·· .". :'«

Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr, presidente,Sras.
; " -:.' : ,~,,, ,' " ,, :,\' : _ _ " • -I'I! ',' i:' I " , ::,: ,t,· ~l

ê Srs. DeplJtado~;venhoaestatrtbuna paracestacar
a decisão do Go~e'rrlo Federal'd~ concederlreajuste

'. '," ',c",, },''g-- :f,:;J'.' '-"i:" ' "\1,'- , '," '.,,', ,:'" ' _ ';:~' "I,h

de 20,5% nosvaforesdoEUNDEF- Fundode Manu-
,. <"UI" . "'. '. .. .•. ' .. "" . '.' 11.1

te.n.ç.a.-o e.. ·.•. Des.e.n.vo.I..v.. im..en.t.o.d.oE.n.. s.i.n.o.•. F.und.a.me.. n t.al" "'''F''''Y< ,....... , I' .' .•.. '.,

e de "alo~i~açãÓ·doJ~agistér,io, aise'~! aplicado, neste
ano dê 2004 ..", ~!,;. ':'. ..'1 .
..•", '~()~ob~ede~ess~ íl)~ic~~rrj~ela~9 ao '{aio~pra
ticadQierTl janeiro de 2003, o Goye~lloFederaf~CurnPre,
pelo ~egú~do a~oconsecuti\lo:.slu c()l1'lprb.i,.isSo de
ele~a~,?~~efu~osda,ÊdtJ~ção,d:~~ajy~~el~ep~~:e~ta
umaürnento real de 12%, c0'Tl ba.sena proJeçaode
ipflação dÓ. rndiceGerald~ .Pr~os de, ri>isp~pibilidade
hlterna-;1(3P~D1,aa Fundação G'etúlioVargas. 0 per
~entual.de.aumentodo .•FUNDEF.em2do3.foi.10,5%,
para .•.u':'la,i~~lâç~~de,9.. ,3,~/o" l~edid~"'pêI911:~C~NIBGE.

ISto significa que Estados eMunicípios devem in-
,", (I. .,.:, ,". ", ,','.' ,,"." ":,,,,,:,','11'1'. "IV' ',"-,' ", ":"':"',"'Ü' ;:':

vestir, rio mínimo, R$537;;7,1, po~, aluno matriculadef.em
" .. " :"-:., ;" ,I ~'1'," f: .:.' I'i" ,",' "" . , . ,,,:~,I,,, ."i

r
" ":" " ,. ':11,' ',: ',.Ili"'·' .I":"P". "W, ,':' :' "' ':' .1'

suas'r~de~:da •.~ la 4~sé~,ie; ê. ,~$~6416~:para ()s alu~os
da 5~ra~,~ sé~ieeo~deeduc~ç.ãoesp~iaEtp~~yisão
é de que:.oFUNDE~rnovimente,neste.ano,.cercade
R$28,3 bilhões, oontrEi:'~$25,~bil~õesern 2003.;

o novo piso foi a primeira!medid~~anuncijada
! ',;:" : I ',:',;',,'" , ,:! "1~·~1'\ " "~' , "':1 i' . " ", ' '~: lI';' ,I' "

pelonovo'iMi~ist~oda EdlÍCação',!tTarsoGe~ro, na
sef'tl?na'~a~sada,:mas,··po~;~~aq:Uestão.·delj~stiça
preCisamos ~eco~hece~~q~eepa~~ dalut~~~.t~~rta
da pelo~x~MinistroCristovam Buarquedesdeibano

" "",!r.,,' ' i;':" '.,"'.'Ji: ", ,,--!,:: ,;.:' !'H ""'~:(":, ,'" ;,;,:,j',;' :" ,,; ':::-- ",;:

passado; 0 reaJust~ c~mpreio que~stava,pre~isto

na pla~i1ha aoorça~l:l"td! de 2004 e cOrn~ç#á in
vert... er.â tendênC:iadeam.p.I.'.I.ação:dasdesib..ua.Idades

• .' i '~:' :;I!! , o,::,!' c, I:' ' ,i'! ".'".,:1::1

regionaIs entre ()sEstados:
torna t~belad6srl0vosvalorespor alu~o'ano

em vigor,'ia Uniao passa:'a êorrlPI7~'entar,co~,rEfcur
sos orçamentáriós,o FUNDEFnos'!Esiados da Bahia,

• '.' '1. '. ,~ ... ' •.• , ., ••••...• ,I, '. I .,.

Mararhã6, Para,PiauíeAI~goas,'cujasarr~dações
nã~'alcançarTl,o'Yalo~·Wí~i~o legal.~sse~ Est~dos, que
somam 1,5mllhoes aealullos 1l0ensi~ofundall1ental,

incl~inêttl\a educação especiaÜr~cébêrãomais:lrecur
sos paraaescolá pública: 'Alagoas tem 68t:S3taiúnos

; , ,", ,,', ,,' ",' ,

liJ ! 'I
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matriculados; Bahia, 3.145.874; Maranhão, 1.515.900;
Pará, 1.563.132; e Piauí, 680.126.

Pela legislação do FUNDEF, 60% dOSfElcur
50S anuais creditados na conta do Fundo devem SElr
aplicados na remuneração do magistério, em efetivo
exercício no ensino fundamElntal público. Os recursos
correspondentes aos 40% restantes, deverão ser utili
zados na cobertura de despesas como aquisição,ma
nutenção, construção e conservaçãode instalações e
equipamentos necessários ao .ensino e a aquisição de
material didático-escolar e. manutenção de transporte
escolar. Dessa forma, os números desse reajuste po
dem ser traduzidos como melhoria nos salários dos
professores, no aparelhamento didático e espaço fí
sico das escolas.

Por trás desses números, o que se vê é a melhoria
do ensino público brasileiro, atingindo todos os Esta"
dos do País. Para isso, o Governo do Presidente Lula
está fazendo a sua parte. Agora depende da atuação
fiscalizadora dos membros dosConselhosdeAcom
panhamento e Controle. Social do FUNDEF em cada
Município e a conseqüente denúncia do administrador
público que não usar bem o dinheiro da educação.

Era o que tinha a dizer.
OSR.WALTER FELDMAN - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
OSR. WALTER FELDMAN (PSOB - SP. Pelaor

demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a recuperação dos jovens em
conflito com a lei internados na Fundação do Bem
Estar do Menor - FEBEM tem como principais focos
a educação para o trabalho, a retornada pelos ado
lescentes dos laços afetivos com as famílias, •a qualj
ficação dos profissionais que trabalham na instituição
e aparceirização.

Na terça-feira, dia 23 do corrente, o Governador
Geraldo Alckmin recebeu no Palácio dos Bandeirantes
umgrupo de 38 empresários paraa apresentação do
novo presidente da FEBEM, Marcos Monteiro, e para
dis~lJtirplanospara a instituição. Na ocasião,foram
debatidos temas como profissi<malização e emprega
biliâade dos adolescentesintE[rnados na instituição,
questões pedagógicas e participação da sociedade
civiLorganizada, dos empresáriosedo te-rceirosetor
nos programas de recuperação dosjovens.

"Acho que o caminho é este:.chalTlar a socieda
de civilparaser parceira, nesse trabalho. A questão do
adoli:lscente em conflito comal~i não é só doGoverno.
Étê(lll)bém da família, dasescolas,da.igreja, da socie
dad~i'É preciso estar todo o Ilillflnromotivadoparase
fazEi1r.lJma grande mudança",afirmOlJqGovernador.

O Sr. Geraldo Alckmin informou que no ano pas
sado foram desinternados 593 adolescentes. Todos eles
passaram por cursos profissionalizantes e saíram da
FEBEMempregados, graças aos programas de parce
ria da Fundação comernpresas dainicíativa privada ou
do próprio Governo - o que constitui um grande salto
de qualidade, como enfatizou o Governador. Destacou
ainda que, entre os 53 jovens que estão trabalhando
na rede de fast food McDonald's, o menor índice de
performancefoide 96%. "O ex-interno da FEBEM está
segurando essa segunda chance", relatou.

Alckmin lembrou ainda que em 2003 todos os
compromissos foram cumpridos, como o fim da super
lotação da Unidade de Atendimento Inicial - UAI do
Brás e o fechamento de duas unidades de Franco da
Rocha. Neste início de ano serão entregues 6 novas
unidades da FEBEM, uma em São José dos Campos,
uma em Ribeirão Preto e 4 em regiões da Capital eda
Grande São Paulo.

As novas unidades já devem começar a operar
no sistema de parcerias, no qual a organização social
que gerenciar a unidade ficará responsável também
pela contratação e pela qualificação dos funcionários.
Nas unidades mais antigas, uma parte significativa dos
funcionários poderá ser aproveitada pelo parceiro.

O Governo do Estado também pretende oferecer
ao Judiciário alternativas para a privação de liberdade,
como a liberdade assistida, a semiliberdade e o novo
modelo do Hipódromo do Brás, no qual o adolescente
passa o dia todo no local estudando, profissionalizan
do-se e ocupando-se em atividades de esporte e lazer,
e à noite fica coma família.

De acordo corri Alckmin, a reincidência entre os
jovens que saem daFEBEMestá diminuindo. O Go
vernador afirmaque é preciso agir sobre as causas do
problema do adolescente em conflito com alei, como
as questões familiares, a empregabilidade,o uso de
drogas e álcooL A questão é trabalhar pará cumprir
o papel da FEBEM de reinserção socioeducativa, ou
seja, de reinserir o adolescente na sociedade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com
muita satisfação que venho hoje a esta tribuna.

Esta ,alegria advém da constatação de que a
capacidade criadora e empreendedora do povobra
silElirofoi, é e~erá sempre; como estão a demonstrar
os fatos,. muito rnaisforte que as pedras que lhe são
postas no caminho.

ProvEI. disso.éq sucesso absoluto da $ão Paulo
Fashi?nW~ek, o mélii3importante evento de moda na
América Látina, que acaba dEl ser realizado na Capi
tal paulista., .•..•. '••' .•"•. !

Num'rl0rnElnt()(j()moesteq~e yivemps"Elm que
. () País se «!jebate na ,busca de éllt~rnatiYas~l?radoras
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ri~ a ser,consideradade nfvel'superior. Oito anos CipóS
à suapro~Ulgaçãol ela~;arryda •nãô' foiinteg~lJ!lente
cu.m.prida nelo Governo' ~\i t, .11··ti r t.

"'i;', ," ~> ,: ."!"--:"!~, ""'~I --;:""i!f" :~" '",:i}; . ,,'" :h::: ,.", ""~'

, .. :.'{ 0nfvêl de eXigência para ingresso no ói'.gãopo-
,,' " ,";-~' " !~ .. ': ',' ' , ',' : ,',~ : " ,:j" ,!'::, ,i.c,' c': .-;:' . '."

Iicial foi au~entado,cordorll'leo'art. 2.2dà leiJHojesó
é possrveltornar~se urrfpoliCiaf federal se ocàndidato

~i' ,':. '4""", :" ,"';;':i',. :,' ", ,'" 1 , ":,, "

possui~ ':lr~~I:suJ)e~io~~.'passa~i~as p~oyasde,Ecol)o-
mia,.'Diréitb;Co~tabilidàde, ~dniinistração Fina~ceira

e..•• Orçamentária;ehabilidadesipóliciais;entrà outra.s..
'!~, " '~~'~:' .'R~:, ,;::.. f.;' ~""",,: .' ", ':'? ,', ,:", ,;"" .''',;;'' ;' ,.' ,'>

Masa ~emu~eraçaopagaa agentes,esc~vaesepa~

pilosco~isias.cÔrlU~uade ~r~elciédio. ..•. ;:;~> ..'
.••. '.' Há8anos1esses· policiail;~lentamc~rrigiressa

injustiça; em1:negociaçõesinfrutfferas oom.:BoVernos
• i. .' ..... .' ,.~ .t.;i· ','. .I;":' .'i' 110:. . ,..i", ".': ~'I' "i'i~·:Indlferentes;!1í " ...• i ... lilH.'J"~ '.d'!1 -\':1 ';;'!

, 'o' .-i:": ;: :- J ',',": ::,'" :",'::, '. ,,:'; ","-c' i::::, ':":" '.... ':W,." ,':;,. ',: 'il!r ':i, "i

. ,.' Nesse~:15 meses deGovern~Lula; por!di~ersas
vezes á cátegoriabuscou ocumprlmento da lei'.:Orlenta-
,.,. ," ......, ....•.. '\11 ' .•~i., ..' 'J""
da pelo P~óWio.Governo,enldezembrode 20031niéiou
umanegoCiaÇãó·corh.'intertc1cutoresr'àOi"Mi~istériO.dàJus-
!iça,i~te~~i~~a~~~a~am~~ta!3s 4ê~ta ()as~:Ho~e
In.c.lu.s... lVe'a slnahzaçao de dlVersaspropostas,nenhuma

:,:iir ~ .,t,', ,--I':!' .' .. :. , ,I' .:~' ':'.'!~, '::If r':" ",•.' " '",I', '''" ,,':1,::, ::!,' "'i'

delasetetlVélrTlente coi1cretlza~apelo Go"erno.J'.. .'1
Asdi~cUssõe~rTlhst~ram, e~firr',.a ihfjexibilida~e

goverriainel1tal.perariieas reNlndieações&acategoria.
Serh~onl:lições pará:negOcSia~ão,ospoliciasJederàis
forEimempur~dospara agrca"e-:ummovimento que
a honr~aacategoriapolicialjamaisqqis;:pelolco'~trário,
tentod pacie~teme~te,'poW8«i~l)os,,~tiliz~~; o~ca~~is
d~~iál<)g() dispoD~~ieis pa~obté~:aaplica~ode',um

direito quepo~uem.:li>;!' '.... .. ..i!

Qu~nd~todoslas po~sibmdades de,discussão se
lTl0strararnc9rlta~iriadaspot;,úrnap()sturainfl~xfvel de
~egóciadÔ~~s,~es~ur~do'esCalão,qué seque~ac~itam
a contraprop()stasi~dical;"nulTla<:larade,!,onstração

de máivont~(je"e:deSfespeitO"para\'comJô'ple~o"da
, , ,I',' ,', :l' ~" :II:! ,,' ";':"" .'; ,\' '. !,,'" . >; ~~i, ':. ,." , ,." '- ,t, :,; :.: ':' .i': I!:,: I"" ,', " " ,', .

cátegoria,'naohoOVel.llterna!iva-anão;rse~'busca~ o
exercfdodà greve';)ê1ir~itoique;i'hese' c6 l1cedido .. pela
nosSa Co~stitJiçãO!F~er,~b', .... , '. .,. .

. Quase 80%daPolíciaF;'ederalencontram-se hoje
em. greve,. não ~pofqúeqúêrém;' masJ>orque 1hão tive-

. "i:"I:',' ,~"i" . '.'~i",' "'".':.', ~w" ","li!,,,.-..-:,I;-:, ,~.,,:1:' '.", :HIf.: .', f:' .
ram cha':lce dedl~loga~:,colTl'os~egocladores.i~dica-

dos.. pel.oG..6.vern.o.: E. ne.s.t.e..m.'.. '.' .. om.,eM.'..·... o na.-.. o.po.ss.oéleixar.....,.
, .-,,' ;1' ': : '.~I '. I, ,i' ,,", '.. "'.' " : '. 'I" , "",,''- 'i~,' " •

de ·p~est~~.mi?~aso,lida~!edad.~àcatego~iél, .exigirydo
que o MInI~ténodaJ~str~ ou'qualquefoutroÓrgão
do Goy~rno que possa.puviFumacontraproPostá do
sindica\O' Se manif~ste:,i'i!;;:":" ...: • '

Él' absuro~iesta situàÇão;criadaârti~cialrnente
pela infrcmsigêrl~iade rlegOéiad~~esque sequ~rl'~eCo
nhecernas.regras dodiálogo demOCrático.'Estou hoje
nesta;tribuna porqueaqu~lesqoe,fóram inCUmbidos
buscar uma safdar'legociadacOn,oGo~erno/execu
taram.com extr.~mamá.vontadeiia sua taréfCl:~rma
raT-~e dl.l~ ~i~r~!~~g~a~aS~rl~epções.pa~6~s~r
.humilhar e vlllpendlaruJIlaca~ego~la que, pOSSUi hOJe
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de ocupaçãoe ~enda,é g~atifica~tesabe~que oseto~. '
damOOa,representado pela ~ssOciação B~asileirada .

'<'lndlJ'striatêxtil e.d"eConfecção__ ~BIT,hoj~ presidida
pelo empresário Paulo .Skaf,abriga nada.men?s que
cerca de'.S01Tl11 emp~esas; empregaelTl todobBrasil
1,5 milhão de 'pessoas, foi capai!de gerar, nosúltim...os

, '", ',o '. - " " ,.: .: ", " '.: ' ': .'0" , ;' ,_ "~' " '1.1 '", , '" ' ',' , , ,1'c

'4. a.'nos,·nada menos que 120:milnovospostos dettra~
-, " '.t.: ,', (',. ,.'., .,.' - ,,',' , ,'i:' ,-',,, ':,' '< ,1:11- ,; o",', " .', :;' .'!

balho .eern 20030bteve umfatu~a\Tlentodaordem
deUS$22;~ bilhões, US$1 ,'i;bilhãô dos 'quais obtidos
graças à exPortação. ;:i. fi·; ." . "']i

"', '-" ","'. -"', " _." _ > '1':' ," ,: "~'~'., :' .; '",' , - - "', '. .:1::,

'. .1. Pa~edesse is~cesso, "C<>lTlojádisse, não pode
deixar dés~~:créditad() à capacidade de noSSa ge~te,
ques~ destaê~'pelac~atividadee p~lo pr,ofissio~alis~o.
Masseriainjus~onegar,méritos aóesforço~e promoção
Cb~er:cI~1 que~lêmsei~d6fe~toháa~~pela:fBlr .

',: '.'Po~ meio C1oiF>rogl'arna Estrateglc()da Industna
Tê><tilL"T'ExBR~SI~re. dà~::~p~~ aentidadep~esiéJi- '
d..a. po....r.. !P.au.lo S..1<.""ai r.. e.·.'··'a.·..I.iza.. :;00..' à...das. ;.de.;'.. ne...g.óc.ios co.m.....

M'·' '," :"'0'" , "',,' '!ti i "" ,'o 'l.' -', ".' ',: "'f" ,"', ,,',' o,,: - ":'
gra~desredesi~terl1áciol1ais;p~ornoy~ '!lissões de
~ég?ciosief1;l:~~~~sIPafs~s.e.m~~te'mluma'idi~â.~ica
a~e~d~d~ !~I~~lll1te~,~~cl~~~IS; das quais pa~lclpam

;dlversasemp~esas'brasllelras. .'.···.1 ..i
I'. Nãoá~p?~a.hto,lPo~.cie~acasoque~()a~opas

saéto, em termos de exportaçao,.o setor; obteve o seu
" ,',." ':IV"" ,', -', :'H}': _ ,,-, <",'''_ ',' :,'" _. ' "'Il~,,,' '. J "- _', ".," ,_··i ."::

melho~irendimentodosúltlrTtos1tianos; !,,i "..
,.;., ',"i,"I~;:i,I'~",'·:'JI~~"'" ..:~;·-:-';-""-- ,'" ,: ",U'i':",''' ,'."'-' '.,,--,:r:.' ':~",- "," ,,'

.t:,tocu.rnp~i"r~l1ta~op~~sl~en~eda~BI,!, Pa~lo
Skaf;'pelomegávelsucesso da Sao Palllo [Fashlon

" """ -_ " "_ " ',' "" ~I' .~' ' .' " }'W, ":"':" ",- .' ' :"1', I'" , " :",' ",,": ,": J , i~, li" ; - " _

~eek;.gost~rla~eh0l'l1el1ageat:.osquej da mals.humll-
dê costureirâaorÍ1ai~?talentóso e· renomado estilista,

",.- 'ii;>,,, ',o ,,-.' "', o:. .;IW'<,,', '" f",,:":': ','.Ii',·':: c:,',,, .': ,i>,'".':t " .'i~6:" ': o""."

pás~a~~~,c,la~o;PO~I,to(fos~~.Cl~e~u~arn;~~p~ee~~e~e
'gerar,e,:"prego~,faze~dalrydust~la da'fTlo(ja braSileIra
algoiabsolutamente. bOnit(),,"criatív~, e s~-Jio.

i:, E.rao quetinhaia dizer.',:i:'!;ii~ '
~i, ,'" "., 'i:~ ""i'!. I' '.: l,:, ,', ',i,' " .. ':' ,; ",iL')",' '. ';""HI'

~gradeçb,atodosa Eite~~o.. .. L }
o SR. MANATO.-- Sr.Presidente, peço a palavra

pela orderr.:'i' i ···.··.··.··,···f,Ji·,.·:, .. ' '.. "
'. "O~R;p,RESIDENTEi(ll1ocêncioOliveira)-Tem
V.Exa;apala~ra..,.>,i!i;!i','I': ... .:;'

,OSR~MAN~TO.(PD:r __:ES. Pela ordem: Pronury
da o seg~i~tediscurso.)~Sr;President~,Sras.e S~.
Dep~ados!fqÚ~~ouSaG:deste espaço 'pa~a itaze~aós
nobrescolegá~eàs()ciedéideesclarecirl1entos sobre o
pleito dascategoriéisdeag~ntes, escrivães e papilos
copist~sdal?olí?ia·Federal;erTl.greve néste,rTl0mento.
É deextrem~irtlp()rtânciâ.preSta~:ê~sinfo'fmações,
pois o. m6v,inientogre{,ista á()s,%liciais !ede'rais vem
sendoVfti~a.d'euma'Lb<>réfagenldesnaspeHosapor
part~ ~~órgão que:'bnefia~sSes!~rvid()res e de umá
co6ertllra.Jorn~lísti8atende~Ciosa.êparéial.

':~~les detllClo é'p'recísoescl~uecer;queo que
esse~~i~liciéi!~'p~ê~6'o:~~~pri~ent~:\deuma.lei
elabo~dapo~,es~aÇ~séi:~Lel~9.266;apro"adaem
1996.,1!(fetermínouque.acarreira,lp.olicial federal passa:..

, ',' ,,' '!~I

I :IIIil ,~ i I II ' I ' I', I I
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profissionais do mais alto gabarito entre os servidores
públicos. Utilizaram-se das ferramentas de negociação
que o Governo lhes delegou não para buscar uma res
posta rápida, que satisfizesse não só a categoria, mas
toda a sociedade, maspara escarnecer e abusar dos
representantes de 5mil policiais federais.

Tão distorcida é a noção de greve desses pala
"cianos de plantão que transformaram em ação ilegal a
operação-padrão, que deveria ser elogiada pelo Governo
por sua efetividade, já que resultou na prisão de mais
de 20 pessoas somente em 2 aeroportos. Se há filas,
a cUlpa não é dos agentes, que mostram à população
como o trabalho deveria ser feito, mas sim da inépcia do
Governo na área de segurança. Apenas no Aeroporto
de São Paulo há um déficit de 20 terminais e 60 policiais
para dar conta do controle de imigração no Estado.

Tamanho pouco caso .com a tarefa que lhes foi
empenhada não pode passar despercebido pelo Gover
no. Afalta de habilidade daqueles que hoje possuem o
poder de resolver a questão deve ser apurada.

É deplorável a situação em que se encontra o
País hoje, em que policiais federais, em lugar de es
tarcombatendo o crime, precisam bater de porta em
porta para pedir um direito que lhes é devido há 8
anos. É inaceitável que o Ministério a que esses poli
ciais estão subordinados trate seus funcionários com
tamanha falta de consideração e não seja capaz de
permitir-lhes falar.

A pífia argumentação de que não há capacidade
financeiro-orçamentária torna-se escandalosa quando
é feito um levantamento entre outras categorias de ser
vidores federais. Todos tiveramseus pleitos atendidos
pelo Governo Lula. Alguns setores sequer precisaram
usaro recurso da greve Pi'lraconseguir seus intentos.
Porque somente agentes; escrivães e papiloscopistas
foram contemplados com um.sonoro "não" por' parte
do Governo? Por que os homens e mulheres respon
sáveis hoje pelas· investigações mais delicadas do
Estado estão submetidos a esse linchamento moral
perante a sociedade?

Antes de analisarmos a gravidade da situação em
que se encontra o órgão, é preciso ainda acrescentar
que o pleito dos agentes, ,escrivães e papiloscopistas
está baseado não somel1te na .Lei· nQ 9.266/96, mas
também no Parecer nQ .1 q6J20p3,do Setor de Recur
sosHumanos do próprio [OPF. do Tribunal de Contas
da União, que publicou n~Diário,Oficial de 8 de julho
de 2002 o entendimento ~e que "a exigência de gra
duação superior é deterllilinante·para a classificação
doçargo - portanto, se.a,leiexigiy a escolaridade re
Ia.tiyaa terceiro grau, im~lica dizW que as atividades
dE:Jfsecargo são complexas a ponto de justificara sua
classificação no nível superior" . Palavras do Tribunal

de Contas da União. A Justiça Federal da 5ª Região
também já deu ganho.de causa à categoria, na deci
são de 5 de junho de 2003.

. A mídia divulga que os grevistas querem equi
paração com delegados. Isso, porém, é um comple
to engano, uma inverdade. Jamais, ainda que com o
cumprimento da lei, o salário do policial seria equi
parado ao de delegado.

Há muitos interesses ocultos que envolvem essa
greve e que prejudicam a clareza da lei e sua concre
tização. Peço aos Srs. Parlamentares que não se en
volvam com esses aspectos e se concentrem no que
é justo e legítimo, ou seja, resolver essa situação que
não agrada a ninguém.

Não há como questionar a legitimidade do pleito
desses servidores. ~ lamentável, é imoral e é imper
doável que uma categoria que tão importante trabalho
executa, algumas vezes em sacrifício da própria vida,
tenha de estar hoje nesta situação. Ironicamente, pro
fissionais que fazem cumprir a lei estão·hoje pedindo
o auxílio desta Casa para ver uma lei cumprida - lei
essa, Srs. Parlamentares, é importante lembrar, con
feccionada por nós mesmos.

Essa categoria vem há muito tempo denunciando
as precárias condições em que trabalha, muitas vezes
arcando pessoalmente .com os custos de investiga
ções e operações, na ânsia de ver a justiça e aordem
prevalecerem.

É assim.que queremos uma Polícia Federal de
Primeiro Mundo? Sem investimentos, semremunera
ção compatível, ,semsequer o respeito da Pasta a que
está subordinada?

Não podemos abandonar os agentes, escrivães
e papiloscopistas, que sempre buscaram atender com
excelêncianão só às reivindicações que nós Parlamen
tares apresentamos, mas às de toda a sociedade bra
sileira. Venho aqui, po~tanto; declarar minha solidarie
dade à categoria e meu apoio a seu pleito, chamando
a atençãode V. Exas. para a formaarbitrária como vem
sendo tratado .0 policial federal hoje em greve.

Erao quelinhaadizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
OSR. GrRVAslO SILVA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.E:ka. a palavra.
OSR. <;ERYÁSIO SILVA {PFL -SC.Pela ordem.

Prohunciaoseguintediscurso.) -Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o Ministro de Educação, TarsoGenro,
confirmouq~yn~ste~~lllestrenão serão Hberados re
cUrs9sparaaflb~rtllrfli~e;nOvasvagas para o.FIES.

i •.• OFundo peFina~9iamentoGlo13studantedo En
sinq.SuperiorFflESfoicrifldo em 1.999 para subs-

"', :.. " :::: .. '.,!;
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cruzéuosbraços dianted~~segrayep~oblel'Jla, que
atinge:diretame~tetodososcidadã'~sb~asileiros.

Sorilente corn ocrescirner;rtoecó",ômicoé~que te
remos a~)cdndiÇ#neCessáriaspara;q~ o pdiS'gere

. novos pc>Stos de trabâlhoe distribua melhor. a.retidá~ O
crekimento dá eco~0l"lliae a geração de empregOs tam
bémsOlucio~aT u~ Par,te d~sque~tões de i6~~ést~
'tum;sociale ê1e'violêncialMasesse crescimentô'sósérá

": ,il " "'.', '".' ':', , "~.:,,:,,' ,", li, , ' . :I!:, .q',,, ","." ,"" ~", ..".. , ' ,',i j; f:l. " ':'" ~'" " ':: ,!,

possívelseo Goy~~~oFederal tivera,ousadiadebl!scar
me.canisrnos sUstentá~eis;córno:~irni~ui~a carga triblrtá~
:n....·a de'~eq.. "uen.. as e méa.' ias.em.pre.·SC:s/am... "pliar:.,b.praz.. ' o.d.o

'I' " : '-' :1 ~'i,I,,' , j<':" " " ;1:' " ',' ( ~ : I'.~"·I, " ," "'i'- " ",;,:' , ~,,,

reC?lhi~~~t~d~ irup~~,.~~~zi~ju~<~~ia~~:p!pg~~s
de ll~e5tlmentosem habitaçao popular: atIngIndo dlreta-

'~, ,i:\ Ilrr :". ':,':;1' ',:;;ic ,,' ',e' '1:'1, " ," .: :.1 . _:,' :'.::' ., .• ,,:,', ;', .',,::,. :". ,,'il.-'~,,' ,'~"':

ment? setores da const~uçaocwll,estlmular!empresas
~t~rgei,raé para~uêi~*,ista~ ~ais ~o.êrasií:~J~Ii~i~ar
a tnbuta~o~brelnvestlmerrt()sdo setor,de bens deca~

pitale,oaYT.e~!ôcJ?~r~ii?;~r~i~~stí~e~t?~: .. '.. A
O Brasllestá.vwendo um pertock>Cle crtseecono-

':: , .: .... "" .. :,~i:' .':.., , '.:,,', :"II,~i:,'r ,';11.', ': ':" "'-'i'!''-' , , jl~:""""""':--:"": ,:'!i''",::,:'",'~' ,r
'Pi~aede:l~i~.iculdl3.des.~o~iais",:~~~d~r;rte~,h~~iida,s.E
mais grave: o povo brasIleiro esta perdendO aesperan.ça
,'i, ~ ".,., :,i":r'iM ,,',',', """~,:"'I,,',,',,, :) "')I~I ,.' :.',,":, ,', ~c"i.:",'- ",,:'!" ,,': ::'/,: .:' ':.' ::', '.':

de atitudes consistentes 9,firrries do Governo da União
,. 'i' , "" ' ,',.! i ' .' -I"', L, ',-" ;:ffli<:" ", <:,'" .!t '<.;li:' -iJ::1.:' .' ,:",,, " "I ',o !;r~il" 11'li:;' , '.-, " :' '''''',,~il

emfavorde todos. Aalegnade vlVe~transformou-seem

~~~iq6.~I.i6erdaa~:desal~d,e•..~~fk~~· ..~~pél~~ibvi-
rOll te~r. A,violêriciacampeia pol\tooo oPaís: Os bra-
",t _ ;''',:" I. "it:."d" I~I:, ":): ",iI~'''' , ,"il,' :, ,',' ~: .-'jQ,:', . :',,: /". ' ,','),'" ....' ,,: ",.,:, ''-', "~"~i' ;,. """" ::." ",:.,: ;',,, "

:':fu~de~~d~:ei:~:ti~:~~sS;~dde~ír~~~i;~
média:(:>,~r,a~i! .~ ••~spo~~~~~ ..po~i1.1%,I!~oS ~<>IDi~(~ios
co~~tl~()~c~Ta'ma~e,,f()g?~O~u~cJ0;[ap~sa~,de con
ta~1 apenascom2!8% dapopulaçãO mundial. ~ii. '.'

i:' ~~d~duashôtâs; unlapêssd~SbfresêiqQ~stro
relâmpago na'cidaefedeSãÓ'Paulo.São12"ítlmas por

• '.' ," 'I, "," " 'l:,' , ',:' ;,~'. , " ',."'.' .,;, .', . ",:,." ",: ' ,,':" i,.': ' '.," ': ,. i:,.,,,:' I~";' )1,,\,I,~'''! ::

dia. ~:s ~:ítiW.~~'~éi,~ai()~ pél~~.do~.cas()~;,f!~1!l e~tre
duas e... oito noras,em potte~,dos bandidos, geralmente

I'" , ~::' i:; ,,'" , "i' .," '!!iIP'I: ' .";' ",,:. " , . ,;:.: " :,',''' , ,', :I:~:' :,,' ::~ ',I',:':' '~' ::: :V':" :.' ','" :':"

dentrode, u~ca~,r()t: ··.•···.·.·.·....,i .......•...............' :i: '. ..,' ,1,';')
..' ". A. violência éum instrumento detestável epertur-

1 't~' :", .- ,ml'.-" ".• ':,: '::' . ':l'il:ioi:;:' ,'::'~ "·,."',:;I~'" ,.~!'i'" w:· ,'" :" .'"." ~, " :,ilL.·' '::,,'... " ','i::F' ~

badór,' que mutila os,pnncfplos'da.clvlhzaçao:e·enfra-
r,"; ,.'·:'-!!ih,--' ~"t: '~, ! ":me.:!" I' ".".,:':ii,', .:" ·::',~t:':,: ," ,.. ;: :~'~':',",,'t'"

quece.,·a;c?rtvlVenclaharT°nlosaentrea·socledade.
É p~so~u~nosergârribs eenfrenternosocaosur

bano já irlstalado;queyem m~ltiplid8n~seaCfldadia.
'.' ~~~cisa~o~~e~a'cora~e~~ec'ê~~~à p~~Ada~o

prtmel~o passo.".,essa. lo.n.. gajor.nada cont.ra.. a V.10.le.nCla,
;:1 : . I 11', '" I .. ' , " ' , ' '~I~ , , "111\1$ " , : I " ", ! I' 'J " '-':

oseqüest~oeocrtme organizado. . j;. i. •J ,: ..•• :
:', ' : " ; , , ',,' i' ',h' ~:::"!'''';' ,"', ,I. ,;;:~ __ .", ',; ,,',''',' . ,,/ ," fil ., ,', ~,

Essa é.a po~lçao dOll1e~ ..partido,a: ll1inha.posi-
ção, porque penSo :~o crescime~tôdo 'l11e'u:.País, na
distribuição dete~dá ej i~onséqcifentell1e'nte,rna'gera-
ção deempregds:'. . i:' 'i·,"'<

';, ,'" .-,;:, "".' , ". : \: :':,:: ','t.,,' . t",:, ":,.,:11". : :";~:''':'' '/':

Sr. t;>resiâ~~te,Sras,e Srs. Deputados,lhojeten-
ciono tall1bérnr~gistrà~rminha sirtcera hon1enagem
ao insigne Pàstprf..1ário dei Oliyeira. po~'suãtérceira
reeleição., para'a presidência. da'!'lg1reja·do •• Evangelho
Quadrangular.Tra~~~se de;um nôtáv~l.serv,idorda Pa
lavra.dd"Senho~:Jesus,·que vem côntribúikdó:de: ma-

i,':" ",' , .' r,'" ~i" ': ' '1'-- ,;' '( :: ',: ,.' ," '~'::

tituir, o Programa deerédito Educativo. Desde então,
ir- " :' ,:: ;:.'$ .' , ,.:' • • , ' ~ , ,"'i .• ,

276:288 'contratos Já. fora.mfeltos. Desses,. 4.296' Ja
,folarnliquidàcJos. . .•.. r 1:; •.... . '.' ...•~

":' 'i!"~9 FIES fina~cia até~~~ do ,!alo~!da f!le~salidade.
Geràlmente,oferece n'ovas.vagas1duás vezes po~ano,

~:: i."'~i ',"I ,,'~: ,;::.. li' ,""~ ,'", , "ri\ " ,I~ _. __ ,d!. :. ' ',::, 'i;

eoscontratossaorenovados a cada 6 meses;;:'
ri( :',:,..': ,:!. ;,,,~ " • :'~', .', '," ",/: ._ ,::{ .. I':, •

Enquanto o Gover~o cnao talProgral11a' UnI-
versidade pâra Todos;~p~e"ist'o sóparajunno;:nossos
·dIUnosficarTl·6rfãos.~ilufYlabsu~do!i:1 } j

;l Novamente, não'~aá'~ara a6red~ar noquefazel1l
coma,êd'ucação,Vive!;'secriandd:o noyó eacabandó
com oquefuncion~J~'É como sepudésáernosesperar

·pari. UmdiaformarrilosnÓ~aSgeraçõesn ......'
i~:' IsSo demonstfá mais uma veique a visão do PI

édeum Paísl'p~hicJo~i" ...J.'. li. ' I~.
.. Mais umà'~~açãÓ[decepcionaritepára'opovo

b
' ,: ~I' j'[;. " ;:;i!i., ': \~',: ,". '''" ,Ji:, ,:i:" '; , x
rasl ~Ifo.:t!i!, . 'li"':, .' '. '........ E'a educkção? Eoemprego~Quem sabe um diá!

'i'. . " :. ' , '~; , ""4;: i:li "II:!~ lI, " :, ' ," ' , . " '\-f, "

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento
seja divulgado noprogra~a ~.l(oz.~pBrasil... i •

O~SR.:.JEFFERSONf;CAMPOS"- S~. P~esldente,
peçoa'pal~yra pela orde~.' ." .;,!,

·.()i!SR~l!,PRESIDEN:rE.(lnocê~cioOliveira) ...;;Tem
V.Exa. apala~,ra. .... '~'i:L F .'. i'··.
, . ,OSR.~,EFFERSON C~MPOS (PMDB..;, SP. Pela

ordem. Semirevisão do orador.)...;; Sr. Presidente, quero,
t,' ,~!,~... 'II~I',"'I",;i~" i', li'" ',!t,-'" ~,_ •

eI1lP~Tel~o lugar; ag!'8dece~iao Llde~do meu partido,
o DepUtacJ? José:S0rtla, a irytticaçãocomo Relator da
PEC quetrata da'conlPosi~odasCâTaràsMunicipais
de tOdo oBrasil,e'à':MesaaconfirrTIàção. .

Sr.Presidente, Sras.eSrs.Dep'l:itados, nas últimas
semanas,.óm~os de imprensa noticiaram o aumento da
taxa dedesel1lpregoém'nbsso t;»aís.blnstitUto Brasi
leirodeGeo9rafia e EsiàÍísticadivulgouque o desem-

· pregoatingiuerri fevereiro 12%da!lpopúlação economi-
'. ' ": ,'" :', .. ,; ", '-; i'll: ','" lii,'. ' !I:i:, .', .:' ":, "', ;: ":' ~ "",,:" !:,' ".' ,'o ,lI'

cal'T1enteatlva,nas6 rnalores regloes metropolitanas do
Brasil! Em .ape~asuhlano; de 2902 para 2003, a vida

.do,tr~bal~ado~tb~sij~ir~. pio~oua~Ustador,al'T1ente:' a
medla.de:desempregopassoude11,7%para12,5%.
Hoje o desemprego afeta milhões de pessoas, entre
mulheres; pais defamí1ias êjovensque procuram sua

r! ' • " , ' 111!: , ' : ' "'''. :: "'~~ :!~ ',', ,," " ·1,' " ;, ~I: , 'l, :' ,: -.

oportunidade no rriercadode trabalho.
:: I:' '''','' ;,' I'~ .. ' "I: ~:' "il ,',', . ',:: ""': "1.:,:"",,

J Nossa P~.09~pação, S~. ~reside~te.<Sras.e Srs.
Pa~la':9~~tes'~:I'1la.lo~quaQd~~;.!,B~EJeglstra tal'Tlbém
o crescImento dai informalidade:do. trabalho em:4,8%
em relaÇãOa2003Jr"epresel'ltanao'a~sim o nÚl'I'lerode

,: :;:,,' :';"!' d', '. ,,,,," '::', .",+ .. ,,'< ', .. ';: AI!':,'.::,::.,. .. :.' ,. '"

e~p~,~g~dosqu~i.dE3~e.~a~n:;,te~l.seus dIreito? assegu
raClose, consequentel'l1ente,·fo~l3.l~ero Sistema de
Previdência'Social,que1hdje tentaréerguer-se do caos

'," :q :~'l:, ,; ;,,, ;",,' 'i ':. . <, : , " ' " ' : 'i " :' ,i

emquesee~co~tra' : ..•... ,,!,i<,:I,
!Íiit~mb~O:a tOdos quellc~nstituição Federal, em

seu;~apttul~ll/a~~~iirga~a~te!e9t~eoutros direitos
SOCiaIS,:odotrabalho.1 F:?o~ esse l1lotivo, não podemos

11· . I Inlil
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neira ímpar para o desenvolvimento evangélico e o
progresso socioeconômico do Brasil.

Como Deputado Federal, em 5 mandatQs conse
cutivos, representa o povo de Minas Gerais, defendendo
no Congresso Nacional a independência e a harmonia
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, a demo
cracia e a consciência crftica dos cidadãos, a ética na
polftica, o trabalho digno, a cidadania, os fundamentos
morais, fazendo o combate sistemático ao narcotráfico
e à lavagem do dinheiro ilfcito.

Várias vezes manifestou-se contra as guerras e
os conflitos que ameaçavam a paz mundial.

Foi destacado membro titularda Comissão de Ci
ência eTecnologia, da Comissão de Defesa Nacion§ll, da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, da Comis
são de Fiscalização Financeira e Controle eda Comi!;;são
de Serviço Público da Câmara dos Deputados.

No Parlamento brasileiro, também defendeu o direito
da criança edo adolescenteà educação, esempreatuoLl
visando ao pleno desenvolvimentoda pessoa, ao preparo
P<:Lra o exercfcio da Cidadania,. à qualificação para o tra
balho, à universalização do ensino fundamental, médiQ e
superior, ao apoio aos idosos..e ao funcionalismo público,
ao respeito aos direitos humanos, à implantação da CPMF
para a saúde, aomaior investimento na segurapçapública,
ao fortalecimento do municipalismo, à repartiçãod?s bens
sociais, à humanização da Justiçae ao controleqa ação
predatória do capital internacional sobre o Brasil,·por cir
cular de maneira.especulativa, provocar crises, atingir as
finanças públicas, derrubar bolSas e esmagarmercados.

Para o ilustre Pastor Mário de Oliveira, a felici
dade não é um destino, mas um caminho que não
se constrói pela força, e sim por meiode algo supe
rior, que é a razão, além da bondade. Como líderda
Igreja do Evangelho Quadrangular, tem enfatizado a
nossos fiéis a importância da coragem de viver e da
esperança para vencer, e costuma afirmar que uma
boa dose de disposição faz bem a todos. Para ele,
contemplar o belo é transformar pequenas coisas
em~spetáculoparanosso olhar. É dialogar com OS
irmãos mais próximos, escreverpara os mais distan
tese amar os desafios da vida modem$!. É admirar
o sorriso das crianças e ouviras inúmeras histórias
dos membros da terceira idade.

Ele tem demonstrado aos nossos leais irmãos
em Jesus Cristo a importânciEt'dafe, da. irmandade,
do humanismo cristão, da·. COmpaixão, da caridade e
da humildade como notáveis Virtudes que devem ser
distribuídas e praticadas p<>rtoôos.

Ele acredita que paràserbem sucedido é pre
ciso doar sempre.

Como notável pregaqori,dapalavra do Se~hor,
sempre lembra as Bem-aventurÇ\~çÇ\s enaJtecidaspelo

evangelista Mateus: "Bem-aventurados os pobres, por
quevosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que
agora padeceis fome, porque sereis fartos. Bem-aven
turados os que agora chorais, porque rireis.Porém, ai
de vós, ricos, porque recebestes o vosso consolo! Ai de
vós que agora estais fartos, porque tereis fome. Ai de
vós que agora rides, porque gemereis e chorareis!"

Querido Pastor Mário de Oliveira, que Deus con
tinue a iluminar-lhe o talento, a bondade e sobretudo
o desejo de contribuir para a disseminação da frater
nidade entre irmãos e da solidariedade entre os dife
rElntes povos do mundo.

Aqui, parabenizo também aos demais membros
do Conselho Nacional de Diretores - CND da mesma
igreja, reeleitos nessa mesma convenção, a saber: Pas
tor Onésimo Rodrigues deHarros, 22 Vice. Presidente;
Pastor Luiz Carlos Pinto, 3º Vice Presidente; Pastora
Vera Thomazi, .2ª Secretária, e Pastor Rui Barbosa,
12 Tesoureiro. ,

Aliados a esses homens ea essa mulher, os
Pastores Rogério Amorim, Adolfo Sarmento, Nelson
Agnholeto e Joaquim Cantagalli compõem o Conselho
Máximo de dirigentes da Igreja do Evangelho Qua
drangular do Brasil, presidido peloeminenfe Pastor
Mário de Oliveira.

A todos, (jesejo sucesso na condução desta na
ção espalhada por todos os Estados brasileiros, pre
sente na maioria dos MunicfpiosdestePafs, a Nação
Quadrangular.

Que este pronunciamento sejadivulgado em to
dos os órgãos de comunicação desta Casa.

Muito obrigado.
O Sa. DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, peço

a palavra pelaordern.
Q SR PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. DEVANIRRIBEIRO (PT - SR Pela or

dym. Pronuncia oseguipte discurso.) - Sr. Presidente,
$ras. e Srs. Deputados, aproveito a ocasião para dar
os parabéns à Prefeita (je São· Paulo, •Marta. Suplicy,
pela entrega de 3 mil títulos de moradia pqpular às fa
mílias que vive;memáre;aspúblicasjá regularizadas.
Iniciativas cOrno essa 'devern ser incentivadas e de
penvolvidaf?em parce~ia ·com órgãos públicos.e com
a iniciativaprh/a(ja.

Acerimôniafoireâlizâda no último sábado, dia
27 de marÇo, e contou COm a presença do Ministro
dasCidadep,,()lfViopllltra,e do Presidente da Caixa
Econômicafederal, Home; MattQso.

Essa iniciÇ\tiva refl~te a disposição da Prefeita de
combater okJ~fiqitha~itafi0rlaldf()idade de São Paulo.
Yédeif'essaltqrqlle E*)~.e~m prqblrrna que $fetaprincipal
mente a$ grandes' metrópoles brfl~ileiras,todas ~Ias.
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Os Utulosdernoradiafazem pat:tedoPrograma
de Regularização Ulba':lfsticae FU':ldiária em Fa"elas
da Prefeitura de São Paulo, o maior. programa dÓ se

':torfflo Pais; que ,já el'ltregou aó tOdomaisifje 18 111il
titulos e está"regularizandoasituaçãOi1de160 áreas

::públicas do Múnicípiojá'iocupadas po~moradias/be
<neficiandodi'retl:ullentebercade 40 mil: fumílias 'em

1:-' ,":', , ",li, ': -" .. i'" ,;/l,'" " .'

tOda a cidade;':i: 'r, ',', ,," :
, ,Nosábad9;~PrêfeitJMat:ta Suplic~i~o Presi
denteida CalxàEconôrnica Fed~ral,Jorg~ Mattosó,
tambélll assipararrlO cbntrato derepasSedJR$ 18 '

"lllilhóespara.)aiCoTPra de prédios ea col'lstrúçã() de
unidades"habitaciôbais .na~egião:centra,IIda:cidade.
Esses recursos,faz~m parte ido p~og~~a Especial de
HabitaçãoRoplJla~..::PEHP. ,,:,'i",} ,

,~Prefeitura de 'São JJaulo, tem buscado cadavez
mais pôr'~rn,prática a, parceriapú~lico~privada. Ali~s,
são'Pauloi~a;prin:,eira'cidaaedo'Pais lColoca~ em
práticaamódâliclâdedaPPfJ para urbanizar, favelas.

'Duràhteiaceri~ônia tarnbémfoi'assihado um
ter,m~, decooperaç~ô::,técnicailêflt~e él Cabca;'ro'Minis
tériô"dasCidadese :áP~efeitur:a'pàraareabilitação
d~á~,ea c;eD,t~1 do~u~icipio.~()~ísSOsêrápc>ssível
implementa~prograrrias habitacionais de interesse,so-

.i.', : "'~'~"! '.[:', ;:"';'·:,.t,:,~';',,', ,.i::"':·'!!iIIM',,-',: ." :",,';: ",':, lill;'_ ,""'!:I'~: il', ,':'

elal, baseados! errrnovas construçoes ,ouiina: reforma
de edifícios de,soêupâ'aos;"·""1 ",'i:'

,:Pa~bél)s, Br,efeita Marta Supliey!:i ,
'QSA. Mj\RCELOTEIXEIRA - iSr. Presidente,

peçoápal~vrapelaordem. " " ",'
joiO SR;:PRESIDENTE (Inócêncio Oliveira)-Tem

V.EXa;a;pala~~:;, "f,:;:,':I'!' "1,,
1 , "',0, SRNlARCEtO "l"EIXEIRA~(PMDS -CE. Pela

ordem:ISemrevisãódo orador.)-: Sr. Presidente,' no
)" ", I "~' , : ' ' ': , ' ': :!"~ II!I" :"~ ,ml", ;,', ,,.:" " ':", < ':1' , :11 , ' : ' " I" '" ,"" ' "

u~i~~ ~ês::':pc>~I~c.asiã9 d? '~,~~Riã()~a ~H,Mar.cha dós
Pref~itos; o!iP~e~t}itod~ ~;~t6~la!! ~u~ p~0rlun~la'!)ento
em ~que, representou osael1laiS~iPrefeitos de 'Munici-

_,( I' .r, ," ~';"'" ". '1' " --,,' <,~ :",', '-, ".- ,:' , ,d,\;",. ,'i}IU:,' ,," '" li!', " :It_, ',"' : " " .- ,'~' "

plosdo litoral; fal()~sobre a! necessidade deagestão
dos ~u~idpios passa~í li i~Óluirt~~easlitorâneas, de

•sortequéapr~s'e~toàM,esàurnâ propostade:emenda
à C09stituiçãh nesse sentido,!Wpard!que a gestão das
áreas litorârléa~ pclsse para os Municípios, notada- .
mEmteno 'N(,rcIeste:! .; ,':

I 'i,::!MUitoobrigado., ",!l,' ' , , '
>i,dSRJNÀLTERPINHEIRO - Sr. Presidente, peço

apalavrapelaordeni. " , ,i

" :~SR;PRESIDENTE (Inocêncio 0liveirà) - Tem
V.Exa. a palavra.. , , '

.,' ,OSR.WALTERPINHEIRO (P]-B~; Pela ordem.
Pro~unciao,segúinte discu~so.) - Sr. Presiderlte,Sras.
e Srs; Deptrtad9s;denúnciaS'de córrÜpção, improbidade
ad~i':listràtivasefraUdes. de Urrl~&to geral"rlão faltam

.nOs'Municípi(),sbaianos.ErnSi~Ões Filho,região ~e~
tropOlltana,deSalvador, 3 Vereadores de ôposição'ao

I 'i, I 'i' .
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o SR. LEODEGAR TISCOSKI- Peço a palavra
pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra a V.Exa.

O SR. LEODEGAR TISCOSKI (pP - SC. PElla or
dem~ Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, nos últimos dias, a imprensa nacional
noticiou fartamente o triste episódio climático que atin
giu os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Queremos deixar registrados alguns números.

Com ventos de 150 quilômetros por hora, o ciclo
ne assolou 19 Municípios catarinenses e atingiu mais
de 13 mil pessoas. Hoje, mais de mil pessoas ainda
estão desabrigadas. Trinta e duas mil casas ficaram
danificadas, 500 totalmente destruídas. Estabeleci
mentos comerciais, prédios públicos, rede de energia
elétrica, água e telefone também sofreram os efeitos
da catástrofe. Nove Municípios ficaram isolados, sem
comunicação. Quarenta mil alunos ainda estão sem
aula em virtude dos danos ocorridos nas escolas. Mais
de 50% da safra de arroz foi destr\..iída, embarcações
naufragaram e hOllVe vítimas.fatais.

Estivemos em reunião com o Fórum Parlamen
tar de Santa Catarina e com o Fórum Parlamentar do
Rio Grande do Sul, onde algumasprovidências estão
sendo sugeridas e reivindicadas.

Apelamos ao GovernoFederal e ao Governo do Es
tadode Santa Catarina para que destinem recursos aos
M\..inicípios atingidos. Reivindicamos também recursos
para aquisição de materiais de construção, como telhas,
porque com toda a certeza os prejuízos serão maiores
se as casas não forem rapidamente recobertas.

Portanto, além das soluções de médio e longo
prazos, apelamos para.que, emergencialmente, os
recursos sejam destinados aquelaregião, a fim de se
rem minimizados os estragos decorrentes do ciclone.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GILMAR MACHADO,- Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. GILMARMACHADO (PI- MG. Pela ordem.

Sem. revisão do orador.) Sr. Presictente, Sras. e Srs.
Dep\..itados, gostaria nesta tarde de agradecerao Presi
denteda INFRAERO a liberação de recursos para a mo
dernização do AeroportodeUberlândia. Como a amplia
ção de sua pista, poderão lá aterrissaraviões maiores: os
cargueiros. Dessa forma, oprocesso atacadista da região
vai ser dinamizado, podendo.centralizar o recebimento
de várias cargas e exportarvários produtos.

••• .Os 8,3 milhões de reaisvãogerar,n\..im primeiro
momento, mais de 400 empregos dirfltose outros tan
tos indiretos. A obra começa em abril,; Trata,se de uma

demonstração de apreço por Uberlândia. Parabenizo
todos os que lutaram na cidade para que pudéssemos
ser beneficiados.

Ontem, já ao final da tarde, fomos comunicados
de que Uberlândia teria sido beneficiada. Amanhã já
estará sendo assinado contrato com a empresa para
início imediato das obras. Para nós, ela é fundamental
para o processo não apenas de crescimento, mas de
desenvolvimento geral da cidade.

Gostaria também de comunicar que o Ministro
Miguel Rossetto reafirmou seu compromisso de as
sentar cerca de 1.500 famílias ligadas à CONTAG e
ao MIL na região.

O Ministro está de parabéns pelo novo modelo de
assentamento que criou. As famílias não estão mais
apenas sendo colocadas em barracos em cima de um
pedaço de chão. Elas estão recebendo condições de
vida digna. Créditos estão sendo liberados para insta
lação de Elscolas e postos de saúde no lugar.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário vem
realizando excelente· trabalho na região do Triângulo
Mineiro, agora contemplada com esse novo modelo
de assentamento.

Sr. Presidente, outro assunto traz-me à tribuna.
Trata-se da proposta do Governo para reajuste dos
vencimentos dos servidores públicos. Lutávamos pelo
menos pela correção da inflação. Foram 8 anos de
Governo FernandO Henrique Cardoso sem aumento
salarial para os servidores ou, pelo menos, correção
da inflação. O Presidente Lula mudoua política então
vigente. Passou a valorizar e a respeitar os servidores
públicos. Está assegurada pelO menos a reposição
da inflação. Algumas categorias terão aumento um
pouco. maior. Vamos continuar trabal.hando para. que
isso melhore e possamos enfim repor as perdas que
os servidoreS tiveram durante os 8 anos do Governo
Fernando Henrique. Cardoso.

Inicia-se então nova fase de relação entre oGo
verno e os servidores públicos.OOrçamento já prevê
esse aumento salariaLTeremo$ uma suplementação
para melhorar aind~mais a pol íticade valorização dos
servidores publicçs;

CumprimentéVllos tambémo Ministro Guido Man
tega e o Presidi:mt~l..ula por essa nova fase de relação
entre Governo e s~rvidores publicos.

O SR. DR. RQSINHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pélabrde~j

OSR.PRESI(])~NTE (Inocêncio Oliveira) -Tem
V.Exa.~palavra. •°,SR. pfl· IilpSlt-jHA(PT -"- PR. Pela ordem.
Sem reyisão d~ o~hp<;>r.) i- Sr. Presidente, Sras.e Srs.
DeputaGio~,ce~ca .~~. mê.s> .e po~co ?ltrá~, .quando a im
prenSfl..poticiolil o~;:lsoWaldolT'liro; a Opo~ição, mais

.~,...
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do quedep~essa,pediu €PI parai~yestiga~,seele ha
",}a p~e\{~~ic~~o ~o exercíéio da !u~çãode ass~ssordo
Ministro Jose'Dirceu. Naquele n1Ornel1to, mUitos Pa~:

Ilimentares da bancada do.Partiâo:ê1os Trabalhadores
viê~am àtribunapara se manifestar, contrariamen.tê à

, .' . i ! ",' '1IV'!lf ,'~:i ,'" ., ,,.: '1,' ., , ,';:0:' . ,- .!!!' :. ',,' :" ,;'" '!! "

abertura dessa CPI:E por~quê?Porque,i'of~toocorr,eu

•antêsde Wald0n'liro.·ocupa~o·. cargo de.assessorrída
.'€âsa€ivil!!Seelê tivesse~preyaricado~oexercício"da
.atualfuhçá.o,ficaríai'nos ~bendo.· ....,.r . . !

. Criamos'Cofni~o de Sindicância no PB.láciodo
..'Pla~altÓ,Cb~Postâ~p~~.IDeTbfC)s i~d~hadospe.lo Go~e~

no Eula,'a qual corcluluque,\'Valdornlropr~vancou; Isso
,··s.·..'ig.n.. if.i.·.c8.q.ue.·.o.. 'pe."di.do... daepí.nã.O,f.tinhainecessidade,

, '" " i,i ,r" '"i~;,-, ': ,,~ '111 ". ".

umávez que já tfnharnosa proVa desua;pr~ancação.

D~.ix.a:hJos então parà:oMini~érioPúblibo!tle:a!Polícia
'-l,i:: ' ,'. :111, ''':,- " ' :(,' .. -' >. !'"., :" .. ~ ~" " ' \, : ", "I, "", ':i

Federal a continuação da.si~v~stigaçÕes:0 Ministério
.Públioo, com'grallcles serviços~pr~stados ao P~ís,com-
,',,;, '" ", , :~~;~': ,I~" <"~o .':'. ," :.. IIJ II!~, ":":' ,11'1." I . '".:.'." ' :, ',: : ,01'," ",' :.'

ipo.st....0..PO~...I.•. m...em..b.ro.·.. s.de álfaqua.·.. Iif.ica..çã..o.. ,. com.i.toda ca.•... -'[:""1111' 11'11'1' ",,: , " " "', ',:,,",', ,,,', , ':"",.'11' i

pacidadede irivestigaçáoisepta, c0n'leçoua fazero seu
trabalho,'~ssiM~ como a PolíCiâ Federal <> éstáfaz.'en.do"

, :' ,'," '-: ','~" :t" . '~-:r", '; , ,,' ,.:': i " "". " .' "',! , ,"... ,:"!i' . ·i ":, "" ,. '. . .

1enhocertezà.'deq'úe aco~clusãotarto.~a ifl\lestigação
cIo'Ministélio Publico quantoda Políciâ Federci(~ai indicar
, 'I: ~I:í :',;'I:I~<,: '" '" ':,. """ ":,, 11";. ,,"" "', ". : ,', '.,. ~;'.':"'.' ," :li:'I ' ". "l
o mesmo rumo apontado pela slndlcancla do Governo,

:':iW,;':' """Q .' 1I1l':";'~:j!~>~:,, .,.,t:,1·" '\: .: .',.: '\ " "!:~i' .,' "',:', ,m,i.,:,. '" ,i ,::1".':,,; :,.;..,.', .".
caso Waldomlro Dlntz tenha cometido crrme no exerclclO
, ,' ,"I~':i'-' ;, " .. ':', "I~! .".: ,0 "'" ,; ': " I:". ,,' " ': ,: ' 'I"" : ':' ,,' 1: ".~!:' ,,,,,,, 'J'!'" .. :i· ' " ,

.da.fun~o pÚDlica~o.Palácio ~?~lanaJtd:

.. .•.. :' .·'Maté~~s()b~éosubp~Ócu~"do~~~~1 da Répúbli-
. Ca~.José:Roberto,Santoro, t1ivulgadâontem nos meios

"""'" I' , \:I'",,'~:',.:',.'·,,:.J:""-:i'l '''';':~~' ,:·,i!:: """.'.-"'1111:::'" ~,,:, ",,,,,'::-",::I!:;:" ",ii;:i" ~"'" :,' •

de cornuplcaça?,infeliz'!'ente daconta.d~un'lerroIn-

.diy,i~~ãl"d~urpapess()éi:~~tJ~P'~i~s~o~:i~~.~!~s~a'jgràndes
~~~lç?~a~Réií~·º~~()~í~~éi~()~r(3~ral;SI~~d!o.~o!'teles
)a... e~ta apuranâo os fatos: Caso haJa Ir~e.gu. landade,

:- '. ';' :':', ". ;"':illl' "J'1' , ,i .,:,,',. ',."> ".r ".::, , ",' '" '. ,;, ' " "I::,'

punições~er.ãoaplicadas. .,'
.Ii. <Este.~~()'~~;~caso,~9~,o~!:éi. se,~e~li~enta~ a

abf}~u~a.da,Çpl;e.i,o.~esl!'o:ifato que esta selldo Jn
vestigado pelo'Goverrio.~liás;frUto também de inves-

,~" ,'- " ,,":":":,"!',: ..~ mt;:,J~;'::f '::',' "",:';::1',::," "'!": ", ','. : "

tlgaçaodo,G()ye~~o.:;:L.. '" .' ':<J '
Não há.efemento novo para despertar tamanha:,', :!:~ '1"' ... ' ",:,,,.1 : i~fl!tl"": "''''. 'i.!--.~:~:';...';' ", ,:"', '. ''';; ~ J~'-' ':

~ede!e.~o~tade .•~aE>poslçao.deab~I~~r;';l CPI.;;De~e
na,!" SIm, ,lnv~stlgé3.~i para v.err.. qual1toé Isenta a nossa
~d&ini~~~açãb,o nossdG6verno,:e assimcontlnuará
I,. ,1I""f" """1 d""'" 'd" . ,I' ,'.'" '.' .... . ,atelo.lna ... 0;fl1afl ato.:}"., ", •

I ():'iSR. MAlJROPASSOS~ Sr. Presidente,.peç?
a.pàla~ta pelao~de'!l.., .':,

! .IOSR;J)RESIDENTE(lnocêncio Oliveirà)":" Tem
V;Exa:a palavra: . ..i.' ";

I : """1"'''.,' ,,:' I ,"', " , , :

. OSR.MA(jRO PASSOS(PT -SC. ~elaordem.
Semrevisão do';orador.) - Sr.Presidente, Sras.eSrs.

11<' ,I" .";1111 ,'," .!:,:, 'i" , ,1:\ ' 'I~ ,JI"',. ',c

Deputaâos;ouçaJl1 atragéâia: ondas de 5 metros de
altura; velltosde áté1'50.quilôrn'etms por hora; uma
morte; 9~essoasdesaparecidas;40cidades atipgi
das;ce~cade30rnnp~ssoasdesabrigadas; mil pos
tesder~ubados;2[barcos afundados;

.' ,~,:,~ .. ,,:, :.: " .' " ., :.' : "

Esses forarnos danósparciais de uJl1a lTladrllga-
da de pânico no 'últi,!,ot:t0rningo, pr<>yocãdos'pO~~ un'l

':ciclol1eque;várreuO:sul de Santa êatarina·eo ~or1ê
driBio Grancle"êJOSül., ,li ..··F:;:t>:.°Gove~no Federal; ~a pessoa doPresidenteLuiz
Inácio Lula ~âSilva, t0n'l0utódasas lTledidas possíveis
parase eyitariopior,.màsaviolêllcia:dofenômenO, ila
tural, inéd"rto noSlIlcíô País/superou asp·récauÇões.

" i' ~,'" ~ , . ,'" < " ",', I,"" ',:.: ".',; ',' " ,. ' ':li' ': I"", I

Em~çãoconjullta com oGoverno Estadual; foram
acionados à Defesa~Civil,)o Ministe'riodas €idades,o

>' < .''''. ··Il''''~"'i :
Ministérioda Integração Nacional,as.'empresas estatais
de'!infra:estrutU~, particularme~te,aEÉETR0SUL':que
disponibilizaram 5uasf,quipês'e'bs materiai~ necessários

,4'", ,:"', ";'1, . "",f.' "<." ,', \"~ :, c'>"', "'íi,~,',,,'" :i~I,"':" J, '.' ,;;.~

paraareconstruçãodosdal1Oscausados pelo ciclone.
'.' ., s'eguijdo'iespeciálisfas no a~sunto;trata-sede

1;UI11
ciclone de cOrTlportamentoanômalo,lque teve início no

:f'i ,:1' i:",,;· ~1~'."·":F__ ::,!~·i"·',,, ,~:"I~,',,'I:;~/"'.,.::,,::: ': '" . ~!; ',,'i'" ,~,:",'\:i;>

oceano, a.lTlais olÍ'rtlen~smjf quilômetros da cósta;~a
quartâ~feirá24de~;fnâ'rço.'~~r )1 :1.!' ' ..

i I:, ,'.;<~,':i. '~' '>':~iiilli:~., ,:,,,:>,,,:i~:]:/: ',_, !" ~,,'::':~'~'::":,:' 1,[' " " .':•.,:' ,'.!" ,; ',,:

. Inrclalmente, o cIclone naochamou a deVida aten-
". ,I,,~ ;,":';-'. "11,-. ';i' :," "'iill,,:...- :!"~'~' ',!:i!!i;!"', ' W"'··, :~!: , ""';~"':l' ;, ':W,.

çaodostecnrcos obser:vadores dosfenomenoschma-
• ,;:, .: ,"';': :11,;, "",""";"'I",';~i.,,!If>',·' :!ÔI;> .,:'."'" _,i'liI1.;~, :",'i!I!" '~fl;,,',! ':",']-'f

tlCOS nem.dos n'lelos de cornunrcaçao. Napo~~ d~. sex-
ta-feira,.:ganho~forçaese~pr~ximouddlitór.:.lsulde '
Sant~ Catarina: No d(m1ingo,ã~elocidade dos ventos

, ':"'Ii, 11' ': _ ..-.::" : ,::','V,í1:: :,:!: , ,::', :-:,Il~.; ".:;,,:.' :']':'. ': ,:"" A . k,
chegou8i150 qulloTetrosporhora,atlrgrndodezenas
de cidad~s,númaektensã()deSOOiquilômetros.' i:

i" '!. II'~I~ ::', ",".' : ", A.':':' ," ,:", :,." :'" ,'!',:, ,", !:'; ";lt;1' "" }i''', , :,""" ': 'J,

.. Essa.inus~a~a.sitüação,dada asualtntensidade,
obriga-nos a' olh~~"eOn'l •• irl~is at~nção.os'fe~ôrnenos
atmosféricos qp~ ~e'~~tãô ~aniféstando e~!di~~rks
pontos do" planeta••·ernrazãÓ··deumá. natu'r~za~càda

':'" ":".:.'·"'i-:Ú:·',,, '.:"" ":JY::":':~":':":; :::. ':';~;:I":, :::I~:,,"'::":: "'~: ·r',-'
ve2: mais.. agre.did.a.;/ .. '.1, ;"..... ".'. :.,.·.i,...,:.:; •.•." ·{i.··.

' ,"I'" 'oi ': , ,,"'," ,--, ,I, '''.(",' ',',,' '.:,:, 'I"!" . ,:" , , I: :' "".'1" ",d ~ ,.",:' " Ir,' I, . '1iIi1:, !

0.s des.ma.ta.m.. e.ntos in.c.. on.se.qüe.n.. tes.; .a.esp.·.e.c... u. la-
• ' ,': " .I , " 'I, ( ::,I.~~I: ':. 1'\;:"', ,> ~", I,,'''' " , !, ~ " '," , ' '1;/' ": ' :' • ,

ç..ão. irnobiliária,a. c.·resce...n.. teliberação.·.d.e gás carbô.. A.,.• ni_
" .~ f, ," ,_:':', ',. , . ,,,,,I,:I! • o: ' :" ".,~,,, : ," ';' ': ,i" "o,' "''--' ", ~ ':", " " ,': "j "Ii:'

co, que pr()vo~o e.feltoestufa.e~t~eoutr()s danos ao
meioamtiiehte, têrTíl~vado:nosso'pianeMlaprofundas
aíteraçÕ~s climátiêás·!,:I.':' i'" ..~"·r

'.' Enquanto naRegiM Sul. UI11BSeéa sem preêe~en
tes deixa:maisde 40 cidades emêstado deical~midade

, ".': ,:.- ,:,!~~i,' " ,. ',-~:;:i::,"'. ,,"" .':"':': .:·t,~::i~,,:',:,,~ "~o -. ::! .", ,,:~I"': ,,':'

publica.. ,no Nordeste;;collhecldopo~clclosprolon.ga-
I I :"' ," ",',' " .,'" " :: ,:' " : " ,., " :- " , ':!Ii ' :' :' ~ , ," , ' " " .I;I

dos de seca, viye~se urna:situaçãoillye~sa~ láitchu"as
" ' ' , . ' íi~" :, : ': "i "! ", ,c .,,' " '< ," .' I::~!,' ' ~" " !, ~

provpcam enchentes, destruiçáo'e morte..•••• , , :í'I.·.,·" ..... ,.' .." .....,'",.. i' ., ',.'
A naturezaestánosalertan.do.iNoBrasil,'mesmo

sendooFj'aísSigllat~ri~d()Trat~do~e••~y'td:.et~n&o ..uma
..das.mais.lTlodernaslegislaÇõesambié'ntaisdo mundo,'a
degradaÇão ambiental avança a ~ssos largos~JAs con-

. .; A .' _ ••• ··."'.11•• ·"'. '.' ,,' ••. '11,·,·11
sequenclas sao.caâa vezmals,ameaçadoras;!'I+ ..

, , ' ;' ":'... I,: ':'-1<" Ij!! ~!, ",. " '(.i'!'.. ""':' 11 " ,: Li,

P~ecisamos do cOll1prornisSo .de tOdos cO'ma ci-
vilizaçãoe a vida..,;:!:, .. 'i."

, . ,··.·.1 ..••.• '1 . . .,.,.1
Ale~ar paraquestões!que~stãose passariao no

planeta 'é, nossa'ob~iga~o!l é •. obrigação desta€asa.
Episódio como!esse;acontecido neste fillal de se

maria naRegiãoSul doBrasil,posdeixa'expOsto~8fe
nômenos naturais, cujascônseqüências nãoestá"àmos

','.. "11,"
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preparados para receber e tratar. Cabe, portanto, essa
preocupação; já que outros ciclones poderão vir.

Muito obrigado.
O SR. LEONARDO MATTOS -.Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (InocêncioOliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. LEONARDO MATTOS (PV - MG. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, os jornais de ontem noticiaram
que a delegação diplomática do Brasil decidiu retirar da
Agenda da Comissão de Direitos Humanos da Organi
zação das Nações Unidas sua proposta de resolução
para que os países não discriminem seus cidadãos em
razão de sua orientação sexual. A proposta brasileira,
condizente com uma das mais importantes disposições
de nossa Constituição Federal, defende a dignidade da
pessoa humana, indicando que os governos no rnundo
garantam os direitos à vida, à liberdade, ao trabalho
e à segurança das pessoas, e queninguém seja tor
turado, julgado ou seja objeto de prisão ou exllio em
razão de sua conduta sexual.

Infelizmente, não é a primeira vez que o Governo
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que S<3 destaca
nas lutas humanitárias pela igualdade e não-discrimi
nação, se vê obrigado a recuar ern sua posição. Em
2003, o Governo brasileiro pretendia introduzir a matéria
na pauta da mesma Comissão de Direitos Humanos
da ONU, mas, por falta de um consenso mínimo, abriu
mão de sua vontade política. No final do ano passado,
a diplomacia brasileiraempenhou-se emnovas consul
tas aos países é às ONGs que atuam na Comissão de
Direitos Humanos da ONU, tendo em vista convencer
novos parceiros e reavaliar o alcance da aceitação à
sua proposta. Pareceu ao País que condições mais
favoráveis haviam se instalado.

Como foi ampiamentenoticiado,a delegação bra~

sileira partiu com a disposição de apresentar, em Ge
nebra, sua proposta de inclusão da não~discriminação

sexual, ao lado da não-discriminação étnica, religiosa
e de gênero, quejá obtiveram o devido consenso dos
diversos países, naquele fórum internacional.

Preocupa constatar que,mais uma vez, o nosso
País, que busca liderar estadiscussão em nossocon
tinente eno mundo, tenha concluído, na Europa, pela
não-existência, ainda, de umconsElnsofavorável a esta
matéria, que lhe permitisse avançarem seus propósitos.
E que por isso tenha novam19ntevoltado atrás. Noutras
palavras, o Brasil avaliou qqe, se entrasse agora com
a proposta em votação, nã~conseguiriaobteros votos
necessários à sua aprovaçã?, pois o n(jmerodepaíses
qY<3 a subscreveriam poderiflser menor do que OS que
a rej19itam e que teriam capacidade de derrota~a pro-

posição, atrasando, assim, a sua reapresentação em
futuro próximo. As explicações extra-oficiais apontam
ql..le a conjuntura de acirramento dos ânimos nos paí
ses islâmicos, inflexíveis defensores de seus princípios
culturais e·religiosos, a irredutibilidade da posição do
Vaticano ede vários países de tradição católica, tudo
isso somado às críticas de alguns países africanos e
à tendência norte-americana de não apoiar posições
es.cIarecidas sobre a opção sexual das pessoas, jus
tificarqm o recuo, neste momento.

Mas eu me pergunto: em que medida esse fato
não e$tá a significar um lamentável retrocesso, em
que pesem os argumentos de que o País não desistirá
dessa justa luta e que se trata, apenas, de um riiiCuo
tático e.n<1o estratégico? É também de se considerar
se o no$..')o País não estáperdendo Gredibilidade in
telrnacional por reiterada transigência, num momento
em que talvez fosse recomendável um posicionamento
mais firme de sua parte.

Qcorre que, nesse tema, o Brasil, hoje, por sua
posição de liderança, não é um país qualquer: está
sendo o depositário das esperanças nacionais e in
ternacionais de vários países aliados nessa causa, e
também de centenas de movimentos organizados da
socieqade ciVil, os quais se sentiram frustrados, quando
não "tra,ídos em sua confiança", pela decisão brasileira.
Muitos desses movimentos chegam mesmo a dizér que,
se o Brasil tivesse. perseverado, poderia obter vitória,
ainda que por pequena margem de votos.

A imprensa tem divulgado .espepulações sobre
outros motivos que estariam em jogo no recuonacio
nal, entre os quais se destaca, por exemplo, a pouca
disposição do Brasil de criar. atrito com. os governos
muçuhnanos, a poucos meses da 1ª Cúpula que reu
nirá países latino-americanos e do mundo árabe em
Brasília, em setembro próximo. Pode ser.

O que esperamos é que o fato ocorrido não sig
nifique arrefecimento, por parte do GOVerno, •• na luta
pelauniversalização das garantias de observância dos
direitos humanos para todos os cidadãos do mundo.
Quaisquer que sejam, onde quer que se encontrem;
quaisquer que sejam seus credos, suas· etnias, seu
gênero, sua orientação sexual.

Somos herdeiros e.defensores da melhor tradi
ção moderna, que separou, já há séculos, a ordem
política - o mundo temporal-- da ordem religiosa, que
é o mundo espiritual.

Por mais que I)os pareçam pessoalmente justas
e dignas --e, portanto,deferisáveis,... asnossascren
ças n:~lifliosas,somps tambémsignatários e, por isso,
guardiões incansáveis das inúmeras bulas mundanas
em favor da paz elltrt9 OS povos e dos direitos humanos
para todos. Estassãq teseS que alçançf:lma espécie
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'<, ':;:~'.~ ~ ~~ ;~-.~.~,:\:+ ~:.~>'
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. .

O.SR.ZICOBRONZEÂDO'~~r~ Presidellte, peço
a palavra pela ordem. . '. ' "';/ .11

O.SR. PRESIDENTE(I~ocêncio 0Iiveirà)- Tem
V.Exa.. a palavra. ..... ..., r).,..

o SR. ZICO BRONZEADO (PTi~ AC. Pela ordem.
~ - .", '. '. :' ," ,',,; 1', :I'~ ":." ',<'," "~' ::y,

'. Sel'Jl'revisãodo Orador.}:'" Sr. Pr.eside~te, erlcaminhóà
~esa;d~.Casa.2 ~e~U'~~iTe~tosdei~dica~~o~J.f'~~os
tem o mesl1lo obJetlvo:;isugerel'rl aOiPoderExecuti~o
que. ~~f<i~Je~~édi~~dôsf'1i~i~té~iosd~Ágr,icuitut~,
Pecuapa .~;~bastecII~ell~o,e de R:e'açõe~lEXterio~es,
tome medidas para0 .reconhecimento. doiEstado: do

i~ , A' ..", ' , " ,', ',".' ' :: '. ':.;. ' ., "1, ' <"" ': :.\:, l," ','., /~:", ,,;1

~cr~ como .6,-rea. Li~,~e deFeb~~'~~osa coJ;n:i~aci~ação,
fendo em vista os últimos dadosrda 0fficeilntérnàtional

, .~.,.: .:,0<. i~ :'. '," ":,'~I'" '" ,,,,' <,Ir, ',: ;' ,~', I~ ,':, ."""t- '"

. ~es Epizooties (OIE), que julg9ui~suficie~tesas p~o,,:as

. ~p~esentadaspelos Estadosdo~cf~e ..é1oPará~,;. .
Muito obr!igado.. . r),'. ,Lr,

.... . o SR. RAULJUNGMANN,.;; Sf,.Presidente,peço
apala"ra pela orde'!'. , ····1;),:·:.\
;. ". OSR.PRES1DENTE (Inocênció,0Iiveira).;..Tem
MExa. a pala\fr~.,,: ::! .:; .t't!.; •..•.... ' .
,~, .OSR.RAULJUNGMANN(PP~~F?EPelao~"

. ~,em. Sem reviSão do orador.) ...: Sr. Presidente,venho
",.. '.' -: 1.'''" ' ,,\ ',' .. , I, , ", ,: -;: I ::!':- ,: '~" " ,;. ,

trazerao conhecirnentodestaCasao r,esUltado do XI~

Co~gressodo P8rtidoPopularSocialista,:r~alizàdo em
São Paulo no fim~de se~aDafp~óxirpo·passado. '" ..

. Dentre outras decisões;destacaria4:A'p~imeirâ

refere:seà.conti~Uidadedo.PPS.nabàsedJap<>io'do.
atual Governo Lula __ entreta~to,condicionada essa con-

'.' ti~uidad?àmUd~~Ç,a de:~~~r;'los.d? G~'~i~IDo~oS p~~~s
econômlco,.soclal,e polltlco~.vlsto.que.ald~pendencla
dos aliaaosàs 9ligarquias é a\,uptlJra do paetopopular
firmado nasurnas tendem a se agrélvar. A segunda é a
de, levarmosoportuname,&tê'essas rê'bÓrhendaÇões ao

, ;,' ',." .- " ., h', I . "1.", ',," ~:! "'. ,: " .-'" ' ', '," ",-:'" ",', !~;,ll'~ "li:,', 'I' , r

Presidente da..F1e~úblic~;I~ terçei~decl.~o.soberana
doXI'{Congress,odp,Partld()P,opular!~OClahsta é a de
apostár urn~,~e~'~is~~F~.~il~W?~taf~s~o.âr>a~ir~de
201 O,;e regl~~r~·,q~e,ela.~~Ju~t~1ca. pel~:prer~ogativa

de o atual Preslde.~tesecaDdldatar.'·"·""',!!i':." '.' i

O, Congresso :Na?iopal idêcidiu posicionar:-se
contra a recondução das atuais Mesasl ~nt~ndendo
que,se está disponíveLélpossitlilidade de ~ealizar
a revolução dernocrãticaap~<?vando 'I~i.·orêlinária,.
pormeio de r~forma,•. n'ão.s~riáb ca,sode:elabo:
raruma emendai Constituição n~rride rnodificar
o Regimento l~ter!10da Casa,,;isto;'quê'lela 'não
aspira a tal coisa nem tem intere~sé~o caso, que·
favorece o Execu,tivo. . i" ". .1

.......• Por f.im, afi'!ll()lQueganharTI0s novos milita~tes: o
eXTf'.I1inistro Mir~liteixeiraeo' ecOnomista e homêm pú
blicoLluiz GonzagaBeluzzo, oque,:,nmito I'l0sihonra.

DOCUMENTOAQL(ESEBEEERE O
ORADOR::': f:; .

·Abril de 2004

humana como um todo. Não é politicamenteadmissí
vet:ãtolerâil'Cia &m posturas que, por:raZões oUtras,

,_, ,deixem de fora dashenesSes sociais qÓalquer grupa
mento1human'o em virtude de suas atitudes, crédos ou
"" .. " . ".... I'" . .,

,carácterísticas pessoais.' . . . J"
h : Queremossugerirfortementeaó Governo brasi
"Jeirb que busque co~~rhâis intensidade efr~üência,
no'~Parlamentó Nadbnâl~ aliaaos paraas:causas.hu
mã'nitáriastão impOrtardes' quàntoessa de'que hoje
~st6u â~tratar.Não nos furtaremos a 8uxiliar, dentro e
fOT deSta Casaia.b~~~ Po~~aio~,conse~~o e~ pr,ol
da batalhas pelos direitos Humanos, onde quer que

• ,,::' :: ; -, ' ','" ",.,,' ,: " ' "'i. ,'. ,;,,~, ,'" "I'!:< .,: :.' -: ',:"'" ,,'[', "-i1~!"-' ':t, ,:', ' ,t- "', ::,1 -::1

eles estejam' sendo ameaçados.~, ..".,
Finalmente; juntdLme aósmo"imentos sociais pe

loS direiios'à liVreorieníáÇâo sexuátquelamentam em
.toda parte 'nãôler:àinda'chegado a hora de comemorar
','". ""."',.:" :'1'[" -!i!If"'".,-\.. ,'iP':~"~·:',,~',:._,,},I'::.', ".'::'.:. ':.""" ;1 " -:,::' ":',Ij-r' 5c~'"

·mais esta vitons·na::lutapor;seusdiréitos:. ;'<' " ..

.:~: Eta ó:que.tíbh'krTl()sa1'dize~~~Jitoob~i.gad9: .
. . NSRA.VANESSA GRAZZIOTIN :;)SrlPresiden:;
té, peço a p'al~~~apela erde':!;'.. ' :~! .l' '. e,:' .

. O SR~ PRESIDENTE; (Inocêncio Oliveirâ}- Tem
'{;~a.ap~I~~r.~t: .t, J: I i r i: .

,: A SRA~VANESSA:GRAZZIOTIN (PCdóB - ~M.
Pela.'ôrdem. Sem'reviSão da órado~.)- Sr. Presideri-

: - ""'1\1"" '!'l;t ':"'_,I"--''':'':i:~-'':i'i'::~', " ..':-",.;!;,~ ~f".'._,:,_"I* .,- '.'-",JA':,:_::i~,< "::< .:'~

te, Sras. e.Srs. 0eputados, no dia 26 do mes em cur-
o, " _'o "':"";', ':,:,;: /.' ,l,':-r. ,~, ,~;"~:,, ,\1.' " ",t: _'. ",': lj!i '-'".' ,_ : ',:; "'i~J'e,<,,' ',::, ' , -" '., , ; -' :'i ,-:"1.• ". ~, '_,_ ~ ,:' " .: ~

so tive oportunidadejde participar da inauguração da
~o~f{~a,culélaae.debir..Elito,I!~a.U~iversidad~:Federal
d~:t~.~zon~s,.!~.stituição.q~e co~~I~ta 95a~os ~ste
a~o;:Se a~lsto~la do B~asdft?~~~lsta,talvezseJa a
universidade mais antiga dó.noSsoiPafs., .

", ·1' ., . • • ,I' '. .•. .. '. .. . ~ ....

•• :'.' No momento em que comemora 95 anos e dian-
!:~ ':"'''';i'·'_'·',:"i,~:;;,:,,':,''.'il'':,'''-i::-,','' :",:-:,:~,_.",::, ", "':'.:'",'i:l'::- >11. 1<,. ,_.< " , -",.. "'-, .

te;'Jd~ cf,ise po'~q~e paSsawas ,u~~ersidadespúblicás .
brasileiras, é muito bom ver~o crescimento e o desen
~h/imentó quêVê~sen~o!alcançados'pela UniverSi
d~d~ Fe(j~r,~I:dl~:If-~zôºas. Ne~eperíodo, t~,ért:loS
a mauguraçao aa::faculdade de Direito e, em seguida,
teremos a' irlauguraÇãodo Laboratório de Gombustf
~e.ls.tlé~ disso;, ~; ~á!s iJ~JJO~a~!~: a inaugumção do
pnmell'O laboratonopubhco de medicamentos da Re-
gião Nortedó~Pais.) I" ••..• :':; ...; ,

Trà~~-seldeu,!! g~~de esfôrço integ~ado do Go- .
verno Federal através dó Ministérioida Saúde, Fundação
Osvaldo Cruze, Uhivérsidade Federal do Amazonas.

" Minhàs saudaçÕes a toda a comunidade da
L!ni~e~~idade.Fede~a~~0t-~azo~as.Não:tenho dú
Vidas :Be que.a moblhza~ão. daquela comunidade'
.J estudantes,proféssôrese técnicos administrativos
...; faráco»~:que~~:!uniyê~;sidade ':não apenas cresça,
mas melhore ·cada' vez,lmais:o nível de iensino ex
tensão e pesquisa, .kjudanaono desenvólvim~nto
da nossa:iRegiãó;' . ti:

Muitoobrigada:~
r·

.11,' . I 11'
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XIV - CONGRESSO DO PARTIDO
POPULAR SOCIALISTA: RESULTADOS,

RUMOS E DECISÕES

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados,

Trago-lhes, nesta tarde, os resultados do XIV
Congresso Nacional doPPS, realizado em São Paulo
neste fim de semana próximo passado.

Com a participação de mais de seiscentos dele
gados de todo País ea presença de numerosos parla
mentares, prefeitos, jovens, mulheres,representantes
do movimento negro e militantes históricos e novos, o
Congresso realizou tocante homenagem aos antigos
militantes comunistas e refletiu sobre o futuro do par
tido, da sociedade brasileira e do mundo, como é da
nossa tradição.

Reafirmando sua pluralidade orgânica, avessa
aos sectarismos, à radicalida.de democrática como
método de intervenção política e à necessidade de
responder aos desafios contemporâneos na constru
çãodo socialismo, o XIV CongressoNacional decidiu,
dentre outros temas, os que passo a comentar, dada
sua importância:

1- Continuidade do apoio ao Governo Lula, porém
condicionada a mudanças na economia, na políticª, e
no social. Entende o PPS, apesarde suas divergências,
que se aprofundam, com o atual Governo, que não é '
momento de abandoná-lo em meio a uma crise da di
mensão da atual. Entretanto, advoga a realização urgen
te de correção de rumos. Caso contrário, a tendência
será o agravamento da atual paralisia, da dependência
de alianças oligárquicas, antirepublicanismo expresso
nas práticas fisiológicas,minimalismo do crescimento
e ruptura do pacto popular firmado nas urnas.

11 - Elaboração de sugestões e correçõesde ru
mos a serem entregues ao ExmoSr. PresidenteLuiz
Inácio Lula da Silva. Estas visam a contribuir crítica
e positivamente com o atual Governo, porém enfa
tizando nossa posição·de aliado independente, com
projeto, dinâmica e história próprias, e que repudia
toda e qualquer barganha de cargos ou recursos em
tropa de apoio. Apoio que nonosso caso será sempre
de ordem política e progrª,mática, fundado em nossa
identidade e autonomia.

111- Adoção do Parlª,~éntarismo,mediante con
sulta popular, dando-se $ua vigênciaa partir de 201 0,
por entendermos que as regras atuais, que inclusive
permitem a reeleição do â,tuali=1residente da Repúbli
ca, não podem e nãod~W;Jms~talteradas deimedia
to.• E, por entender tamp~m, em realidade reafirmar,
quepara nós, o regime~wlam~ntqrista é aquele que
melnor se coaduna com uma delllocracia moderna,

a maioridade e responsabilidade do parlamento e a
profissionalização. da burocracia pública.

Neste sentido, pretendo sugerir ao Presidente
do nosso pª,rtido, Deputado Roberto Freire, que em
articulação com líderes dos demais partidos, em espe
cial do PTSque irá apresentar emenda com o mesmo
objetivo, resgatar a proposta do ex-Deputado Eduardo
Jorge, referente à adoção do parlamentarismo.

IV - Posicionar-se contra a reeleição das atuais
Mesas Diretoras da Câmara e do Senado. Para nós do
PPS, a prática da disputa e alternância na direção dos
trabalhos desta Casa e do Senado é essencial para
que não se abastarde e corrompa as relações entre o
corpo de parlamentares e sua representação institu
cional. Ademais disso, o atual projeto de recondução
das Mesas muito provavelmente atende a interesses
externos estranhos a esta Casa, dado irem ao encontro
dos interesses do Executivo, preocupado em manter o
controle sobre. o Congresso e evitar disputas em sua
base de apoio.

Será, Senhor Presidente, que em sua ampla base
de apoio não possui o Governo talentos à altura dos
talentos dos atuais presidentes e demais integrantes
das Mesas Diretoras das duas Casas? Seriam eles in
substituíveis? Não sinto, em conversas e corredores,
nas comissões eplenário, que este assunto seja uma
demanda dessa Casa!

E porque,Senhoras e Senhores Deputados, lan
çar mão de. uma emenda à Constituição, nossa Carta
Magna, para alterar um dispositivo interno donosso fun
cionamento, quando uma simples lei ordinária bastaria
para promoveruma revolução democráticapor meio da
reforma política? Reforma da qual o Governo abre mão
submetido; ao que parece, a uma chantagem espúria!

Portanto,· sobre ser uma prática que desserve o
princípio d~ocráticoe tende à oligarquização dessa

.Casa, a reeleição dos membros das Mesas daCâmara
edo Senado representará a nossa subalternizaç:ão e dos
nossos mandatos aos interesses e lógica do.Executivo.

Finalizo afirmando que, em determinação ao que
decidiu o XIV Congresso do PPS,nossa bancada fe
deral dará o bom combate a essa proposta e conta,
desde· já, como apoioea aliança dos democratas
desta Casa e dó Senado Federal.

Antes de <encerrar, entretanto, gostaria de di
zer-Ihesda nossa alegria em receber o ex-Ministro e
Deputadol1ederal pelo Rio de Janeiro, Miro Teixeira,
dentre os n()ssosfiliados,juntamente com o economista
e homem público Luiz Gonzaga BeUuzzo, o quemuito
nos honrou! e d()~ q~ai~ muito esperamos.

MUit?:Obrigad().
Discurrs9~()DeputâdoRa~1 Jun~m~mn, proferido

no Plenario Câmara.d()~ Deputados~rn 31-3-04.
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, ,OSR. JOSUE BENGTSÓN~'§r.Presidente, peço níquelmetálico a cercade'15.600dÓlârespor,tonelada
a pala~ra pela ordem. r,j métrica'fÉyerdade que, no dia segui~te, tal ,!alo~ cairia

" O' SR. PRESIDENTE (Inocêncio. Oliveira) - Tem parecerea dê 15.000milidÓlaresamericano§; ".1
V:Exa:à palavra. .i: :1 .'..'.. H,i NÓSúltimostempos,telllsidô'esta à cifrélinédia

OSR. JOSUÉ BE~GTSON (PJ:B - Pp.};Pela orde~·. dopreço dacommôêlity.1alõalor,apenas à guiSade
Pr;o~unciaosegui':lte discurso.) - S~~P~~sldente, Sras., c

l
0dTPadraçã~,,~udivalfeao p~~ di:ice~ca deBOOt~~e-

eS~. Deputados,fhápoucosdias;e~~i~s deja~ei,?, a asemlneno e erro.,'; r')'.·.·.···...'

a COrnpa~hiaYah~do RioDoceanupciouseu Pl"Ogra- Oi~!e~to daXale;ase:r?O~fi~~a~a ~iabilidademade investirn~~tos para oC0l1'e~te ân(). Os valores'aí .do ProjetoVerrnelho;é de i~iciar!aproduçãode níquel
êOnsig~al:tos São expressivos: ültrapasSarna &isa dó 1 '. em 2007:' rJalizando'todo d'ciclô de,iprodução~)extra-
bilhão e.BOO milhôes de d&laresamericanos. ção, benefiéiamento e industrialização - em territÓrio

:: Destacâ;'se,e,:,tr~osobjeti~ósJ:pe~seguidos~a paraense:~,i jf'i,' 11 ". ,~i I';' :i;,
execução.,desseorçal1lentoumincremento de73 mi- e. ,Mas não somente aVale'do Rio Doce está interes-
Ihõesdetonelada~'a~ü'ais ~a dapâbidâd~l:de produção sadári~ss~ irnporlanternetâl.l('lnter~atiollal Nickel do

, de miné~io.'l:fefel1'ó.i;': ) . . '~;. ','" Ga~ad~,aqU!!SOf:)0~~~ede;€a9iryêo,:~~~dese~01-
"lfJ;la~alelarl'l(~hte'iaoaurnentodaca'pacidade de ~endoestudos nodepositocharnéldo Puma-OnÇél; que

produçã?, oco~e ~ampliaçã6da capacidade de tra~s- se estende pelos Municípios párae,:,sesfde OurHârldia
porteros2'si8!e'I'as' ferr()~iários,,,:ale dize~ ",itÓrià a-do No~e,TucurrláeSão Félix dó Xing~",s reserVas,
Minas,eCarajás,:i'êorTlailaq~isiçãoaeBB locofuoti,!as até agora bloqúeadas; giram aó; redoraé' 30 milhÕes
eíát7;Bvélgõ~s.:< .:iiL ..... '. . ...•. '. ir . • detonel~dasdeminé~io,êôrhte6rsupêrior, a 2o/J:: .
" '~a á~rad? e~pló~a~ão mipe~l; e~~olvendó pelos'. ' .. ,•.~ ~l1glo-tme~lca:~ ;ta~lj~'I'rl0~U~icfPiode São
l1)e~~sJ~ubsta~clas,.o 1~~~Stlw~~tO g!r;aaoredorde Félix do')(jl'lgu,laeté~ I~s.e~a~stiTàdaem 300 ~i1hões
BO mllhoes de dolares·amencanos..... i·" , " de toneladas, Corrlteoraofedorréleum n%..·.• '1 ..• '
"i: Desse montante; c~rca dê,"Z'lok s~rã6 aplicados ~udoleva a!creIi9ue;d~pols doboom d{)minério
~rnj~e!:titÓ~!0~aci0tialeo,i~est~~~~,:9él~tO"S'roexte~ior, deférro·de.C~rajás!d~portentoso~istemabau~itâlalu-
empaísesemque'a Valeéfetem. mteresses: no Per,u e minalalurnrnio':d~,Orixirnirlá~~~rcarena;;i'e quasesimul-
CRiI7,Jiq,Urrl~~'!léric~dc>~~I:l~()li~a~ã~~ M.0çaWbi- !arle~~~~te,co~, ~'! 7xf)los~0;~él,p~§d~Ção. ~eCot)re,
~ue, li,aJ\!rica;il~à ~,o~gÓlia ~ ~hi~~,~a~sia~;al~rnrde mstalalll-se nas terraS do Pa~aInUrne~osproJetosque,
mv.estlme[ltosem nlvel de avaltaçao de oportunidade aparti~,lde2007,inaug~rarãc>u~'riovociclode mine-
emdiYêr~bsoutrfj~p~íses.·' ..' ... ' .. . ." '.' ."raçãôdb ciclo ~o:~íqU~lj:i'C0rrl ist8!,o!IEstadodo'Párá

, i'.' ". 0ômontanie él ser, invertid() em,terras brasileiras, di~ersificará ,asfo'ntesdei~~asrec~itas.'. e amPliará,
celbid~42%~erãoa.pli~~osna gi9anh~scaprovfncia •parafseus'cidadãos;óportunidad'esd'e empregoie de
mineraldeCaraJãs..' ....• r' .':' .' ..' asCensão a ~elhores nívei~ debe~~star,'cbnfirmando,

'... '. :Ü~aspeét0 quenos'enchede.caÚteloso otimismo tambérn,suli po~içãOidk 'Ufll8das lTlaiores IUnid~(fes
é<>nacQdestinadoà~xp'orcição de. píquel:115 dototàl.daF"ed~raçã~ ~~.P~()du~?rêl~b~~s!:!!!i~~~aisj,. "

.... 1.. Talval()~i;~eve!a, demélneira inêo~testável, <> inte- Sr. Preslderlte:sohcltoque~~tepr0rlunclamento
. ressa cJa:~mp'res~f'laexPânsãodaipródução'brasiieira sejadi~ulgado nÓs meios:clecomunicl:!çãoda eásá e
desseif11p6rt~nte metal.', ". 1.' ... ' .,' no pro9tal11a:.~!~oz:~bB~si!i~aitorobrigado:' ;

. Mâs~!!itárefà:~a que se propõe aVale:vai muito lO' SR. ADAO PRE'J1T0:'-:S~i P~esidef'lte, peço a
alél11 ~en1êra~qu"~rltias aplica;das em prospecção e palavra;pelaordel!'.:I,': \;:1 I •• '

expíorâção minerais!iCom os investimentos programa- .'0; SR. PRESIDENTE' (Inocênc:io Oliveira) - Tem
dos pâra2OÔ4!iiaVale planejaaLmeniars~a capacidade V.Exs. âpalavra. ,:1.';, ..' ". .'. ..........;
de geraç~() d~!en'~rgia~létrica eil'll926megawatts, em OSA. AoAo PRETT9(PI i-RS. Pela ordem.
4 e~~,~e~Qdi~e~t~sdeque.a ê~p~esàparti~ipa, ora Pronuncia0 seg~irltediscurso.)-sr:Presidente/Sras.
rnaJO~ltam:lm~nte,oracomo Importante parceiro. e Srs.,peputadosihoje,p~la rna~hã,:'osDéputados
..... '[)urante Óarl0"erl'lcl:uso,:a CVRD prosseguirá no do Núcleo Agrá~io'doPT reunir~~-secornMinistro
estudo;emJnível depré!viabilidade ,do Projeto Vermelho, de Desenvolvi~erlto~grário, Miguel RossettoJe com
em queint€mta produzir;anualmel'lte, o equivalente a o Secretario d~:AgricultLlráFa.niliar;Valte~Bianchini,
45 mil ton~hidas deníqlJermetáliCo~ .'..i para tr~tardas~ca~ue'ocorre~o's&ld({parse do

:cÉa~ui,Sr; Pre~idente,!Sras; e Srs.Deputados, que seguro-ag~ícola: ...••.. ' i; i:! '.'. '
quer?e'eva~,alrêllfasedomeu pronunciamento. Em 3 oresultado dareunião foi'rylt:.ito positi'{o.Com re-
de fevereiib,'aGazeta MerCantil tegistmu'quê, na vés- 'ferência'à seca, () MinistroRossettonoscom~llicouque
pera;JKsdisa de ~etaisdeLmldr~s(LME)negocia~ao estáfazendo le~a~'a'1'entodasituaÇão ~ei~a~tenOs 4
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Estados sulinos e que criou um grupo de trabalho para
buscar solução para.o problema. ParalEllamente, será
constituída uma comissão de Parlamentares para veri
ficar as perdas nos Estados e acompanhar a situação.

As várias pautas apresentadas pelos movimentos
do campo - Movimento dos Pequenos Agricultores e
FETRAF SUL - não são divergentes e apontam para
soluções imediatas e de longo prazo. Entre elas, a pror
rogação dos prazosdos créditos de investimentos que
estão vencendo, pois de outro modo os agricultores
não poderão pagar suas dívidas.

Mas somente essa medida não resolverá o pro
blema do agricultor, que ficará sem recursos para a
própria sobrevivência. Há necessidade do estabele
cimento de uma linha de crédito ou bolsa seca para
ele enfrentar esse período de crise. A longo prazo,
é indispensável a criação do seguro-agrícola, tendo
como principal fonte o PROAGRO. Sobre esse ponto
já foi constituído um grupo de trabalho na SAF- Se
cretaria de Agricultura Familiar para tratar do assunto,
junto com o Núcleo Agrário do PI. Trata-se de uma
ação verdadeira e concreta para solucionar o proble
ma definitivamente.

Sr. Presidente, solicito que seja divulgado este
pronunciamento no programa A Voz do Brasil e nos
demais meiosde.comunicação da Casa.

Muito obrigado.
A SRA. MARIA DO ROSARIO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ~ Tem

V.Exa. a palavra.
A SRA. MARIA DO ROSARIO (PT~ RS. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs.Deputados, os fatos que envolvem o Subprocura
dor da República José Roberto Santoro eo Procurador
Marcelo Serra Azul com Carlinhos Cachoeira chamam
9.atenção da Nação pelo seu absurdo e desvirtuam,
sem dúvida, o papel do Ministério Público, que quere
mOS ver fortalecido, a fim de proteger as instituições,
a legalidade, a democracia e a Constituição.

Observamos indignados um verdadeiro conluio
em que, na calada da noite, se estabelece uma trama
para tentar desestabiJizar.as instituições democráti
cas, unicamente.

Cabe-nos perguntarpprque motivo atacar um Go
vlilrnolegitimamente eleito, vitoriosonaS umas, que com
pôs importante maioria polnica.pelodiálogo respeitoso
com o Parlamento brasileiro,p 9ue temos observado a
cqdamomento nas nossas:Casaslegislativas.

O absurdo é tamanho 9uepSr.Santoro chega
adeclara.r.,. que se o PrOCUX13.ç1.o.. r-9.e.·" ..f.al che9.asse, na-

" ,.. . "1", ,. , .

quel~ momento da madru~C:\da, iàs ph,. e percebesse
a.relação· estabelecida entre ele, e, (:parlos Cachoeira,

possivelmente diria o seguinte: "O sacana do Santora
resolveu acabar com o Governo do PT e, para isso,
arrumou um jornalista, juntaram-se com um bicheiro e
resolveram,na calada da noite, tomar um depoimento".
Não foi nem durante o dia, foi às 3 horas.

Essa fala, apresentada no Jornal Nacional e
levadaaté a emissora por assessores do Sr. Carlos
Cachoeira, é do próprio Santoro. Certamente, não é o
Procurador-Geral, que o chefia, que o considera um
sacana. Mas a população brasileira deve pensar sobre
isso, sobreadefinição que ele próprio se imputa.

E hoje, ao olharmos para o rosto de cada Parla
mentar neste plenário, nós nos perguntamos sobre as
motivações. Será que ,as motivações do Sr. Santora. são
as mesmas pelas quais ele se mobilizou no período
das eleições de 2002? Quala relação doSr.Santoro
com o PSDB e com o candidato José Serra?

Devemos, sim, nos perguntar sobre isso, porque
todos nós, do Partido dos Trabalhadores e da base
do Governo, sabemos que os últimos acontecimentos
não invalidam o trabalho sérioque estamos fazendo
na apuração dos acontecimentos que envolvem Wal
domiro Diniz. Somos 0$ primeiros interessados, mas,
de nossa parte, também sabemos da motivação por
que tudo isso está sendo apresentado e requentado
permanentemente. As máscaras caem ,e a,tentativa
de desestabilização do Governo lula também está
dentro das instituições.

Amanhã é o triste aniversário do golpe de 64. Pri
meiro de abríl é o dia. de as fardas tomarem as ruas,
de a democraciaser tripudiada na Nação brasileira e
de a Constituição Federal ser rasgada. JU,stamente
nessa data, que marca com indignação o~ 40 anos
do golpe militar, precisamos nos perguntar qual é o
papel das instituições, qual· o valor da democracia e
quetrabfllho deve ser feito no sentido da sljaperma
nente valorização.

Portanto, de forma alguma cabem no Ministério
Público ações absolutamente ordinárias cqmoessa,
que não representamnenhum interesse dapemocra
cia e da sociedade brasileira. As intor'raçpes reve
ladas foram colhidas na calada da noiteepor algum
motivo.chegaram ao conhecimento público.- ainda
bem, para que a sociedade nacionalppssé:l ver que
o Ministério Público é importante, mas ql,le ações
como essas devem ser absolutamente retiradas do
seu conti:}xto edo seu Qonjunto.

Muito obrigada, Sr, Presidente,
O SR.. PflESIDENTE {InocêncioOliveira) - Con

cedo a pal.é:lvrf\Pí3laprdi:}m aoDePutadq Zal"attiri.
O SR. ZARATT1NJ.(RT:- ,SP.: p~la ordem.•Sem

revisão do or~dor.)-' Sr. presidente,gres. e Srs.lbepu..
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t~dos; voltamos ao assunto jáabÓfcla'do hojeporvários OSR. PRESIDENTE (Inocêl1cio()liveira) ~Con-
oradorês, r~feranta ao SÚbprocurador-GeraJ S~ntôro. cedo a palavra, pela orélelTl;aó nobre Depúfado ~ntonio

~l!' ,. ""Em pr,imeiro lugar,ei~po~alltel1o~ar.qu'~, da Ca~l()s Menaes 1haTe;~:.~aidispõede.3 Wi~Ut0S;
'. ~esmafor~âjqutobicheiro €àrlJsCacllóeirâ fez uma '" ;1 '.', D/SCt!,RS() DO SR.DEPCIT~DO~WO-
ieg~iaÇã6: CÓT ~al~orni~o pi~i~, q~e~p!e!!r!ioLrder N/OCARI.OSMENDESTHAME QUE;~EN-
é1oGO\'ernoclassificou co~dehpquente; tal11bémo TREGU,I;A'REVj~ODO"O/fADOR,SEFiA'
Sr. Cárlo~!Cachoeiramanteve Uma converSaçãocom POS~E.R/ORMENTEPUBUCADO.i <

()SubPro6t~dor,~G~&lí d~~~ptJblica.";. ". .1 OSR.GU~T~VOFRUET;;'Sr.Presidente;peço
· .'. '. Nãos~~e~t~'pelof~tôdeserrs~~,ido~r público, a palavra pela ordem..'..... .•.. ..'J,/'.' ..~. .'
mS·r:a• ss'a·~no.·t··~o~ISr·.o·~c~:;o!~m~be·.·.·tPeju~cvuáran.'odso.,rd'~eGSevrl..,ao·slddae:!,j~uenPç'Ua~bol.iC0·a'sor·.. . . dSRPRESIDE~I[E(lrOcê~éi00Iiv~i~) --1em
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Santoro 1n1~louoj:Jialogopropondoum~cor,doaoSr.:i o SRGUSTAV0F;RUET (PMDB~~RPela'or-
Caêh~~irá;paraqUeelee~trega'sseafita:"D'iga,você de"" Se~ reyisãod?orador.) ... Sr.presidepi~,registro a
'não

l depõé;'vatê.pode depohrnaistarde;~í~ocê cola- daria enViadáol1tempeloGbvernadôrRob~rto"Requião .
borou co.m~IJustiça;.seacaL,télou;'ecac~te!a quatro. ao;:President~·Naci()~ald().~mIS~:JÓs~ G~~OíI10:i.'
Aíve~ol'êaf()fo:'iJI: ,I. ..' ...•... '.' •• ""Sr.PI'~kidêht~;"~' sfia ~l1tre"fJt~ào1?o~-
'i. .i•..•Nobr~~Parl~mel1tares: ger~lmente não pres- taf~oRt~urpreten(Jêl.J~rr1fj:RêlastieclâraÇõe~
fa~s áti~ç~?,:'~~·.p'~I~~~~·.':'la~:s~gu~doto:.'flJf~/io IrrefletiClas e1imprlJêlentes. Einuma"fciiCunstân-
'''caf~f?i:"q~~l;r~iZ~rseplJlt~~~.0subproClJrado~~G~ral ciacomo··ê~~él~i.riãb"'ê~perava,'éõrrihi~liá'do do
Pr,C>p~«~.~e.Q~~.~,~~.lo ...ia~~W,o .·~ .. a~e.IiRq~~nciaij:do. ~r. Presidente da EiepJbliéa,:~(j~trânsfórinâdóem
Cachoeira.nos seusientendlm~~tos com o WalaomlrOaIXp~~~s~asiéfjs~âirkta~a~'i!~b'sê#/JçÕf/~.t:J,a
'a trq~6,~ai~tâ:::' ;/.. '!, .,;" ',' [I', " ,.. '. ., ~ •.•. .. .ii vefda8e,a;fT)if1v~i~entaçãoseda C/à5sificá-/as

oJh,g~~h~~r~9d[~~~td;ô~:~:~J~:1tl ~~:~~~ ~~t~oJh~t:~jh~~1ífre~:%t~tádi~~~{:tj~~~:;:
ara:P()Ií~i~~~~e~#t~ail~;est(jú~iê localiza a ~ita". o p'a!6rio~debo6age~s.:Np: e,;t~~~o;!I~bo~o 'Ilão
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i" ."'." I", ,'" ........•....' .•.... . ·····H . . ii . "" .' ·1 raç6es,~ m~~tém~sJabso/dtârnJnte ignorante
·oMi~istr?~aJ~sti~.E~epoisvaiparaoJosé[)ir,ceu.", ..... f' ..•. ' .. !" '11 .... ,....••.• , .. 111"'.%.,1" .. , .' ...•. ,

Dá~l.s·e.'~ten.•.·'.d~~.q..·ue~Ssasa.uto.'~idâdes iam .destruir a d,o.. q~~,8~f1t~~HiP9 .. f0?:~:;I:.~~ ..{'al'll,!agua.
fita!: É: issO"qüediz; ~0quarto sariá o' P~esiden.te da f':Jaoltl'(f3mos la.uf!l~,: grevele;'!sIP: 'Urni/ocau-
· ",I ". ." ". <".,; ." .11 · ,. , .• " ..' '.' ., fl.··.e.. .'.A.·.c~e..""d.•·.tt.ó.'.q.u.. ·.e..'..;.· ·c.. '0.m.··Ioi~••·.F?.., ;ê..1i~.··..·I..·.â..ên·.· te.d0.. ' ·'Po.:.art..idoRepúbli~~,completa. .' .'.;. J "\ ., '1" , IH I' 11 ...,

: ..t,·~~~,~ti~'!429,ho,a~ ..t:p1~di~que ~~sê'fvidor t!os;T~b'altiàâprf3~,:''O'se?cfio~~sai6aidistiriguir
.públi~~d~'!b~.te~le~I(j.ade';co~ as insti.t~ições,;que uma àjisa:idaolitra:'ContrIJrieiem'Paranaguá
no casosãbO'Poder Executivo e seus órgãos. O pode~os?;~~t~~~~~~s,~'~à1a'~ê~ção::iOs ~es~

it~Sr,sa~~ó~Â~~()1~:~êj'ea'cia.d~1 sêque~têo~ ~ iP~O- 1?Orsa'J~/sp~!a J?aJ!3!!~~Çlioestl!R,{~spon~er:do
cur,ad<?~G~.~~al.C.la.H\~lo.df.orl!~I.~s, .. qua~~o::atr,lbUl a ~~ni~ dZdte~~~:~~~f!a~iih~/!~v]ua~rai!os

'.ele,. u~n:i'pa~i~,f:l~is~oquer:'~~ te~, cO,IJl~~ãodev:, . i .' "."KIII,lifll" .• >1", ". .
telínenhum membro do Mlnlsténo.Publico. Esta e .De qualqlJe rma,~'paral1~aÇijo do Ror-
.' "~o ""';" .q~" .i". li" .'. :.,' . ,i! .•.. tofo{r~so~{~a:""!i,~i, ea,~i#s~;con;' a forte
agranaioSidà:~éldbMinistério .. l?úblico: a sua im- co/abôraçaodostrabalhadoresportuários;que
paréi.~li.d.a. d.e: ,.· '.'1.:.. ·..•. ·· ;,:'.' '..' ii.. :.;'.... '.i • li.' "I! ."<CU" '"''''''1,.'',,'''''11', 111'''''''''';''' I··' •.

• .. .. '. . I '.. , se;recysa~~w..a~~,P,!~c~m.R f;1Jassa!:def!!a-
.......... EstolJco~sciente de que:;da rnesmaforrTla queo nobra dos Interesses patronais; Sendo aSSim,
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tério ~úbJico;honrarildo suas tradições de luta pelamo- para ajudá-loa'rêsOlvêt;i~sgrevês da Polícia
. ral'I'cta:"u " J"u"n't' .a''s'" ql'":~~a" I'S o' p-r:::
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l
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•.." '. ue; o . U .. ' .. <li: .P .ve;. e r Federal, d.()i/NSS.·.e.'e~ra1J.ls. a.Ç()es.out.ras que
o Sr. S~nto'ro. É'issoque E1 ;opiniãôpública e"xige. atazanamia'i;lepúblic:a.il, ( ,.:)1 ,'.'

iLCô.hciioosnobr.e... ~Deput~dospara.qUe.essains- . Do riJe~mo'm'odoJaproveitoaocasião
tituiÇãoriãosejaClesmoralizadá;'paraqueo Ministério '. < 'il'I';" :i).; A'

''-'' .' 'i'" '.. .';.' '.' para suge~/~i,!,~ga'}çasna pO~/tlc8economlca
PÚbJi(X);inãos~jaarnordaçado.'pelos Srs. Sahtoros e federal. Os sêus'efeitos'delet'éri0s respi,.,gam
outrosdelinClüe~tes.: . sobre nós,os a/~adbS:Enémp6fs~ estamos

'Muitorobrigado. a dize~tolices ao !?residénrei'da F(lepública.
,' '" 'I' !':, , "~ ,,' ,•

IL' 1,11111 111!i I,iil ' :
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Senhor Genoíno, é o que tinha a dizer.
Resta-me, na verdade, uma outra observação.
São declarações como as suas que me fazem
entender por que alguns militantes históricos
deixam o PT: Abra o olho, companheiro. Não
deixe morrer a esperança. Aqui no Paraná, a
mudança tão esperada já,está acontecendo".

Roberto Requião, Governador do Paraná.
Sr. Presidente, que esta carta fique registrada

nos Anais da Casa, para que seja feita uma reflexão
sobre os destinos do Brasil.

O SR. GERSON GABRIELLI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GERSON GABRIELLI (PFL ~ BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) ...., Sr. Presidente, quero
chamar a atenção para matéria publicada na Tribuna da
Bahia, edição do dia 30 de marçode 2004, de autoria do
Sr. Antônio Walter Pinheiro, diretor desse jomal, intitulada
Seqüestro on-line vira moda na Justiça. Diz a matéria:

"Você sabia que o dinheiro de sua conta
bancária pode ser bloqueado a qualquermo~

mento? Pois é. Basta que tenha uma causa
trabalhista e o juiz descubra em um banco
que você tem dinheiro. Um estranho convê
nio entre o Tribunal Superior do Trabalho eo
Banco Centralpermite 8,0 juiz,através de uma
senha individual, acessar e bloquear, on-line,
qualquer conta corrente em qualquerparte cio
território nacional.

A medida, que visa garantiro pagamento
a uns, prejudicou centenas. Muitas empresé/,s
chegaram a fecharas portas diante deblo
queios indiscriminados".

A matéria interna, intitulada "Juízes Seqüestram
Contas", diz o seguinte:

"Tudo isso vem acontecendo desde se
tembro de 2002, quando o Banco Central1ir
mou um convênio de cooperação técnica ins
titucional com o Tri/::)unal Superior do Trabalho,
que permite ao Juiz do Trabalho, através de
uma senha indiviclual, aqessar um sistema
de informática:~

Sr. Presidente, qqero dizer ique essa medida
prejudica o Governo, porqile deixpessas empresas
fragilizadas financeiramente. A tese de defesa do tra
balhadpr acaba ajudando a1gpns ~. prejudicando cen
tenas d~ trabalhadores no Brasil. ,

Ot)amo a atençãoide$ta Ca~apara esse tema,
para que ele seja nã~sóidiscutiido, mas também

para sabermos se essa é a melhor forma de ajudar
as empresas e o País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CORONEL ALVES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa.. ;:t palavra.
O SR.CORONEL ALVES (Bloco/PL - AP. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, como profissional de segurança públi
ca por mais de 20 anos, na defesa da sociedade e do
povo do Estado do Amapá, venho a esta tribuna para
debater a respeito da recente tramitação do projeto
de lei que passou a ser conhecido como Estatuto do
Desarmamento, que foi cercado de grande polêmica
e provoêou acaloradas discussões na opinião pública
em geral e nesta Casa legislativa.

Após intensos debates, o referido projeto teve
seu texto final aprovado pelas duas Casas do Con
gresso Nacional no ano passado, resultando na Lei
nº- 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe
sobre registro, posse e comercialização de armas
de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de
Armas e Munições - SINARM, define crimes e dá
outras providências.

o objetivo principal do Estatuto do Desarma
mento éode restringir ao máximo o comércio, pos
se, registro e porte de arma de fogo e munição no
território nacional, além de adequare prever alguns
crimes relacionados a esses fatos, ampliando as pe
nalidades,.em especial no tocante a impedir a pos
sibilidadede o infrator da lei ser liberado mediante o
pagamento de fiança.

O SINARM- Sistema Nacional de Armas e Mu
nições, instituído. no.Ministério da Justiça, mais es
pecificamente na Polícia Federal, com jurisdição em
âmbito nacional, apresenta com destaque no rol de
suas competências o cadastramento das armas de
fogo prodUzidas, importadas ou vendidas no País, as
autorizações deporte de arma; as transferências e as
renovações expedidas pela Polícia FederaL

Di.antedessanova e importante legislação, que
diz respeitodiretamenteatoda a sociedadeeem par
ticularaos,profissionais de segurança pÚblica, mos
tra-se necessá(io e conveniente a divulgação plena
do Estatuto.

Este momento é oportuno, pois já são passados
vários meses ~ie$tamoslongedaspaixõesque en
volverl';lm otrm~,o.gye nosdá;:t certeza de que essa
lei emmuitov;:ti.cont(i~uirparaodesenvolvimento da
nossa Pátria, Pois:· .....<. . ..... ... .... '. .....

-o Brasil é ump91ísde históriapacífiça;



. ~"':., ')J~1';~~:!~-:':'~~'f0~'"ik;',

DIÁ~6~Aê~:MARA'bos'6gpOf~b'6i'~:';;i ~5'~:;'~ Quinta·feira 12 14027

guardas municipais dosM~"icrpioscmn mais deSOO
mil habitantes poderão'po"rtar, no 'se~içoefora dele;

,; "'~. .'11 .' .,' .
~ osage"tesdaA,BIN}e os da Segurança da

PresidênciadaRepública; ,C , J;!
· ... os integrantes dos Órgãos de segurança

pública; '. ..1.... . . ..... :ij'
-os agentes'e guardas prisionais, de escõlta

d '!'?'~:"'" W' ..e presos, .'. . )...i\ .... .'

- osguardasportiJários;t : . I';
,:s 'iIf,:' ;' ,I

- os agentes de empresas de segurança;
,- os praticantes de. e§porte .com'·uso.de;armas

., de fogo e os colecio"ado~es.;.. ;:':".. .' ,;Zl!
1 - DoPorte de'Arma dosPoliciais, dos Bombei-

, ~ , , ' ••' 'I:'" :,'f ,,;,,' ,:::1, 'o:' " : :,: j:

·rosedos Mlhta~es,.)r;l ..... ' . .,t.
A,~~IiSar1do as at~ibuições,doSIN~R""1, I)o!a-se

que os p~ofissio~aisde;segur'flrlça públicae,10s IJlUita
res terão tratamento diferenéi'ado, em face dô disposto
no EstatutodoDê~~~me~to.{ ., '" ....
) . Dispositi~o~~ E~ta~~?deixa tl7inspar~n,te.Clu:e as
'armasde fogo de patrlmonlodo Estado eutlhzadas na

':,,:, " ",' ,,: ,'," ,:' "I"F,' ,,'I~,"',' ':'".,;' "', "',: '" ,," ", '_" ,:--

segurança pública terão registro próprio nainStituição,
, ' ",," '! " ' I'f ":j- : " " " , :~") " 'j: J '! ~ I. " ~iJ '

·prevendo ainda o mesmo procedimento acercado re-
'~ f' '.' ';1', '. ,n:;" ',' ',;~Ii' ,....-I~,I "'"~' ::"'",/: i',,'': .. :' ~~::~' '~'~ d

gist~~ das arrnasparticular,es,aorllerlclo,narljde for,rna
cristalina, à :iespeito'das.demàis'arrriasque)consiem

.i ,: ':, : ;': I!;~ '. :: ,i." :,' i ", , " ,

de seus registros; '. ,'):'i "
Cabe âqufsalientarq~é a lei'anterior,ora~evo- .

gada, jácontinhaidêntic6scornandoslegais.. ' ., •
O. registro d,e arma de fogo dos ir1tegrantes dos

órgãos de segurançct'pública,portanto,:lnão acompa
nham os requisit'os e.formalidades estatuídas pará os
civis; perante oSINAR~(:.', ,'. ',i .•

'o registro expêttidd~p6r esses órgãos 'será rerioya
do tempora~iamente,na iprópria instituição, nôstermos

'de regulamentaçãOai'seeexpedida opo/tunamente.
No qúetang~ a>1'a'r~adepatrirnônio:doEstado,

utilizada na seg~ranÇapública, a legislação àutoriza
o seu porte, seguhêlO entendimento do lart. 62 do'Es-

'c, t, .. ' ""~" " i :~",:, "1", ~it1, i' ";...; , . :' " i ; ,1." I'," ".

tatuto do Desarmam~nto,ta~t?em horar;tode. sentlço
quanto nas horas def61ga.!' '.... 1)1. .. ?i'

'•. Entretanto,'noscàsos Cfearmafógo de uso per
mitido, de propriedade particulari(fos ativos e inati~os,
o.legi~l~dor ~ese~~u aci~f,hlição d~tafhada de~ses
dlspOSítlvosi.paraoInovo regularTlento, que devera.ser
editado pel() .Go~etno!Fêde~al.}pol': meio de. decreto;
prevalecendo ndint0'merto âsnor,masatuais.

O Estatuto ~~ix8 pate"t~;o~trossim, queos inte
grantes dos órgãos de segurança p&blica1ao adquirire.m

" ":, "'11 :" , ": ' ;': ',: :'f
arma de fogode.usopermitido ficam di~pensados do
cOmprimento das exigêndi8:s pr:evist~s no'art. 4~,incisos
I, 11 e 111, (comprovaçãO 'dEI' id9neidade,!de ocuPação

· lícita eresidênciaicerta; comprovaçãoIde capacidade
técnica e psicolÓgica), eig~~lrnehte das taxas previs
tas no art. 11, nos'limites do:novo'regulamento,.asSim

:' "". ' .'

-o povo brasileironãote~ gruPOs sectários e
radicais'i~' .... <; .l!~l '

.-~ poyo br,asilei~o'é alta.~e~te solidário e
acolhedor; "f hl·~'::

'. - aGonstituição Federal teri'l,en~re os seus Prin
crpiosFund~ul1entais, vários del~squ~ especif,icama
defesadapazla!solução'lpacifica de conflitos e a não
inte,,:,enção. :. J , ..'~1 • .• .. .•

.... l;:comessesfundamentos históricos,juridicos e
con~thucib~ais,terTlOs a'bertezade.queopovo brasi
leiro iráreferendar'esse Estatuto,além de,aoIO~goda
sua apIiCa.çãb!c()labora~ para0 seuaperfeiçoarnEmto, o
que ocorrerá naturalmente buscando:~empre o:grande

Ilf' ;',;' ":, ::" ,', '!'~~, "~~ " ',: ,,":'1 'lu' ',<I"'", " "', '

objetivo de todo o homem de bóa'vontade: "um Pais e
li~: .... ";1'''1':' Ji.' I~' I

um mu~do'pacffico~;::l':j'.j !". .'
:.. :,Corno profissi6~aldeSegU,ranç~pública;souum

dos ~aiofesdefensores do desarm~mentototal, princi-
'W'i;" ':' ,'iil,' ',,', ,,'-! ":. ", ;" :,',' ','HIc::", li' ;r':" '-' ", !" 1',

palmê~teClol11ar9i~al;poissOmente .assima sociedade
ter,áis~g~~~~aeê()~~ia~ça ~()EStado.,Neste se'"ltido,
estarei Vigilante para que osGbvernos Federal, Estadual

!~I"~~"I!:~ .:1:, ',:-:, ,'o ~,,,,:, :. ':, ,:' !' iit •.-A "~' ":, , ,:I 'i ,.

e. ~U91?IPElIS aurTlel1tern,.err:' pnrnelro,lugar~ os Il)ves-
tim'8ntos em recursOs tlumanos,ftlepoisem materiàl e

[J"''''',;'; '."':" ,':,':!!!I;' ',:1 ''o.",! ,:" 1 \t:' 'i't~:-~""!,,, ",,,:I~ . '"",'~'- ,:'.1"II'd: ,. '~f, .'

p~rfil11~o ape~el~art'lentoda leglslaçao e dos de.mals
órgã()sque"integ~")!?5iste~a dejustiç~. :,.. .'

'~ssim; p~rcii.olifielcumprime~to. d.esse lei, faz-se
neceSSária:que<>pôvo ~ d~ptofissionaisdeseguran-

,I!, ' >: I< ", ~:" ':~' "",i:'- ',' ,'I!!!,I~:" ,: ::, f, ;;':i;:, 11:,,, ;'" ,! :'?' "', ,," ,'" ' ! ' !

ça coph~ç,a~ ~eut~~oe,p<>ssa~ e~?I<;t~,ec~l7,todas as
possíljeis dúvidas; Nesse aspecto, passo a aboídar:os

• !'. I'~ I'.- ' .' ,' ,," .- MI', :" , "'!" ', " .., '.': ', ";'", ':. '__ !, .. • I,I ' ,

prinCipais pontosda lel,quesao:
" I "" IHr ,:",'1' ,::," " :"1 .

I - DoRegistro; .
. 11- Do Porte;,!

r f,I'", I'if" '"fi" , " "

111 ...; Dos Crimes e das Penas;
" ':, :'" "",,,.. ~ 'I~ , ' 'H\

l\l-i)aspisposições Gerais.
F:'· Do registro de a~l11a .
Todas as anrl~s existentes no País serão registrada

, "'," ','::""':':'I:~~"'" I,' ~~"", -, ! ':", '~"

no SINARM -7 SiStema Nacionalde Armas e Munições.
~ ,'" ",,':,' !!" ;,:,' ,'" ',',"" it·' ','" .',,' ~:' 'V .. ',,- ,." 'f ~

Ha\lerá'ul1l~gistroúl1iconacio"àl, interligado ao registro
dasiarrnasi~m~~b~sJquecol1terá. tOdas as ar,n:tas dos
órgãos'ae sêg~ra~~lpública: polreia ci~il,políciaJederal,
polrcia' rodoviárl~!I~ederal e guaçda n:tunicipal.

Registr9~~I~rl11as Especiais:;' '.
Os registro~lipáfaàtiradores,eaçadorese.cole-

• ,~ " :11,'" ,i .'~, 'i !,' 'i~ "," It:. ,! : ;'.\' i.. ' " (:' , ' , '," •

.clonado~es serafelto perante o€oma"do do Exércíto
Brasileiro. ...,.. .: f '..,

11 +Do Por;tede ~rri'la .... ..... ..
A lei fixou deforma~expressa que o porte será so-

mente. para órgãos .pÚblicos e eri'lpr,esas de vigilância
p"",ada,~end()quepara particulares sOmente com com
proVada nêcessidade;cficar\do, poréri'l' {estabeleCido:

:1, ~ os integra"tes'das::!ForçasiArmadas;
.i.- asg~ard~~,l1lunicip~isd~slcapitaisedos ~u~

n1cfploscom mais de SO mil habitantes; sendo que;os
, '!' 'i

. j

IllI' 1.1111 I Ili'
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como os ressalva da vedação de aquisição de armas
aos menores de 25 anos.

2 -Dos residentes em área rural
Essas pessoas poderão ter o registro de caçador,

pois a arma é utilizada como meio de manutenção e
proteção da família.

111- Das Munições
.Todas as munições comercializadas no País de

verão estar acondicionadas em embalagens com sis
tema de código de barra na caixa, visando possibilitar
identificação do fabricante e do adquirente, entre outras
informações a serem regulamentadàs.

Para os órgão referidos no art. 6º (inclui as Polí
cias Militares), somente serão expedidas autorizações
de compra de munição com identificação do lote e do
adquirente no culote dos projéteis, conforme regula
mentação da lei.

IV - Dos Crimes e das Penas.
Os crimes e as penas são alterados, tanto com

a criação de novos tipos, quanto com o aumento da
pena, inclusive tornando-os inafiançáveis. Portanto,
após preso em flagrante, o infrator não será colocado
em liberdade e responderá o processo preso.

Entre os crimes, temos:
- posse irregular de arma de fogo de uso

permitido;
- omissão de cautela;
"- porte ilegal de arma de fogo de uso permiti-

do;
- disparo de arma de fogo;
- posse ouporte ilegal de arma de fogodeuso

restrito;
"- comércio ilegal de arma de fogo;
- tráfico internacional de arma de fogo.
V - Das Disposições Gerais.
~interess!3-nte destacar· que as disposições fi

nais do Estatuto do Desarmamentoanunciam.no art.
35 que, em outubro de 2005, será realizado referendo
popul~rsobrea proibição de comercialiZaçãO de ârma
de fogo no Brasil, salvo para as organizaçõei) policiais
e as Forças Armadas.

If. sociedade, porintermédio de i)eus legisladores,
saberª- decerto resguardar seus guar?iões e élssegurar
instrurrentos importantes para aquele$ que,m9combate
diário,'àc:riminalidade,se sujeitam a9 regime especial
de tra~alhopolicial, estabelecido em :Iei, ca~acterizado
pela pre$tação de serviços em condições precárias de
segur~nça, cumprimento de horário! irreg(.(lar,sujeito
a plantõ~s noturnos e a.chamadas ia qpéllquerhora,
e ainda possuem o dever legal,.segund? RCó?i~ode
Proce~~(tPenal,de pr~nder a qualq~e~ p9rae1pgar
quemi,!qu~rque seja encontrado em flagranteqelito.

Em última análise, mister se faz registrar que es
tarei atento no acompanhamento das propostas de de
creto regulamentador, que definirá as particularidades
do porte e registro das armas de patrimônio do Estado e
de propriedade dos profissionais de segurança pública,
evidentemente preocupado com os aspectos relativos à
segurança daqueles que colocam OU colocaram, quan
do em atividade, a vida é a segurança das respect~Jas

famílias em risco na defesa da comunidade.
Solicito a divulgação deste pronunciamento

no programa A Voz do Brasil e nos meios de co
municação da Casa.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA __ Sr. Presí..
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -- Tem
V.Exa.a palavra.

OSR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL -- DF. Pela
ordem. Pronuncia0 seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, cumprimentoas autoridades do
Governo do Distrito Federal que acabam de chegar de
uma missão a Washington, no Estados Unidos, onde
visitaram oBID e o BIRD, na busca de recursos para
investimentos em infra-estrutura e serviços públicos
nas cidades do Entorno e do Distrito Federal.

Cumpre-me registrar a posição defendida peios
Secretários, em nome do Governo do Distrito Federal,
que encontra respaldo na realidade deBr~sHia.

A construção danova capital do Brasil, desde os
anos 1950, motivou correntes migratórias e o adensa
mento demográfico, o que não fora previstO no plano
original de Brasília.

Investir nas cidades do Entorno do Distrito Federal
é fundamentalj:lara aliviar as pressões sobre Brasília
e para induzir um modelo de desenvolvimento econô
mico mais equilibrado para a região.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no limite
do Distrito Federal, há uma população miserável de 1
milhão de habitantes. Dentro do Distrito Federal vivem
2 milhõesde.habitantes e, na divisa, mais 1 milhão de
habitantes. No entanto, há uma diferença: esse 1 milhão
de habitantes quevive do'lado de lá, que vive no Estado
de Goiás, na região do Entorno, não tem hospital, não
tem posto desaude, não tem rede de água, não tem
rede de esgoto, não temnem polícia! E essa população,
é claro, pressiona a Capital do País embuscade servi
ços públicos, embusca de empregos, muitasveze10em
busca deesmolasme.smo. Se não houverum modeío de
desellVolvimel'líopara essa região, vai serinviabiiizada
a própriaqualidade de vida no Distrito Federal.

Poriniciativa do Senador Iris Rezende eminha, e
do Deputado Augüst? Garvalho,o COl1g~essoNacional
aprovop,e o Presidente Fernando ~en~iqueCardoso
sancionpu, aLei Complementar nº 94,de ,~9de fevereiro



senvolvi~entodoEntomo,Brllsma, dent~dépoucos a~os
nosSa Caphalterá.inyiabilizadasUa qualidade de vida. .

OsproblerTlas1ulbal)OS de Bmsflia.são.n'luitopare
cidos.com 'os dê.t<>~asasg~andéscidadesbrasileiràs.
Há, noe~tanto, urtla difere~ça: .a9uissOluçãd .ainda é
.econ6micamente Viável; aqui ainda hátempode inVerter

ti ,"')'t" :"'r~"':',:;fl<J";':'jf~"·":!;ilf"','''':';.':-'' ,:~y " .;: i:!\J ',"::,":,.',':i~,,"~~,::ii'

esse f1ux0l!llgratono; ~qUl aindaha ten'lPo,. tX>rll r~curs()S
bastan.'..t.e raz.'i.'oáv.·.·.. els."I; d.ec.~ia.'.'.r., distritos.·...iridustriaisna reg...·.lã.o

:''-' , ; ,'o ,,' ," :," ,':', l~. I""", '" '/"',' ,';, h ',: "'11" '; '~" ',' l ,', '!" ' " ,',I',

do Entorno;. dêdesenvolver a.infm-estrUtura· básica,.de
• " ;;:; ':W;,i", ."," ."'i~:> ,~:::". '·.-:d ';::"" 'IW,"",',:: .""., ':t". " :,., ,

I~y~ti,~e~ t~95P?~~UlPélDo, Ba~que~ ~sso~s'Ate~do
um tmnsporte,mals rapldo; maIs seguro, mais economlco,

'. ,f:; "; ,'-nr '' "I' ' ,'1 ' ,':; "",' ',' '-', I ','::i';," ~. ,:' "",", '" ' , .,." "r."" " ' "\:{- !' ~:

possamYN~~idig~awente:~qui,aipdanate~o;...• 1.
~Pwpçi~e~t~r? Go,~ér,~o~d~~ Distrito ~eqe.ral.pe

. Ias poslçoes defenâldaspelos.llustres Secretanos, na
:" :' .',: :!' , ,: ,11::, ) ,,' ~ " " ,.; " .' ., , ,,:;,', " : I :I~' '. i,i, ' ,:;-

.espe~~~çade., q~e(;~eJaTos capazes' de.t~e~os~e
cursos para ,. reglao. mtegrada.de desenvolVimento do
., ....Ii'. ',,, .' '•. ' .,;. . ).... ...• .'. '.. '.' !:".~'••
DistritoFeCteraleE~to~~o ,...RIDE: 'i" j,Li:~>!:

Muitoobrigad<t.Ji·. . .", .
". .ÂISRA~ ZELlNDANOVAES~ Sr~ P"residentê,peçoapa.la.vra pela ordem. Il:'., .•... j. i!...

, '!' ~. " ., " """ "".,,' ,', .~! . " I, ': -' -' ,j!

,. .~ ·aSR. PRESIDENTE r(lnocênci00Iiveira) - Tem
V.Exa! flpal~vrâ..' ...':!'i ..,.~':; ..[
, "ASRAji:ZElINE?ANOVAES(PFL~BA: Pela or
,de~;,~~6~~~ci~.~,s,egui~~édis:~~so.)-.sr,(f>residerte,
Sras.eSrs;Parlarllentares,SaoFranCISCo do Conde,
terceird' ~u~icfpic>!"dóiRecôncavoBa'iano, foi formado
dostehitt~rids das~reguêsias dE{SãoGonçalo do Ama-

Ir" ','i:n' .,:" ,,,,,,,,.: '"t,., ::.,,, .",,, " ",oJ': '" ' "I' " ',,' ,'~t ~!'

rante.l:Nossa Senhora:~o Monta de Tama~ari, Nossa
SenhoradoSocorro; Nossa Senhora da Purifitação de
Se.rji.d.oCondé{SaoDomingosdaSaubara. e.. Nossa

~ .1 ' ': ':~' ' , '"," ,c .. ,-,' , ' ' .:' ~ ~'I" 111- ' ., " ", ' :[il

SenhOra dai:M~dre de DEnis do Boqueirá0! desmem-
brados de safvacf()r~ efltr~1693 e 1695;; rebebendoo
topônin1()deVi'ladeSãÓ FranCisco da Bàrrado~ISerji
do ConCle,seH~<> ele;;,adaàeategor.ia de "~idad:ePor

decreto~sta~~~1 ~~:39 de:mél~?~ern~~B;"'i: .'
. .Erni1943:.tev.e seunomesll!'phflcadopara o

atuàl são Fràndseódó'tonde e,"am 1973; passou
, , '.":' ,:-:" i '.;-: :' \",'; '" '",' ,i ,I .:- I,,' , il, '. :" ""' " ',i'~ .,,, ,: ", : .. ~ ~

a integra~ai!R.egião,Me~ropolitana de Salvador,da
qu'al di~tâ ?6'q~ilôMetr?s •.•. . ..............". . .

DeStaca~s~naarrêcadaçãofazendária,'ocupando
inúmeraS vezesâl~d)locação;s6 ficando atrás da'ca
pital baiana.PoSSiJicfora de mais de 35? indlistriasem
seu territÓrio,ocup~úâmbém'o2l! lugar, no' número de

',,1 .", '.:. :" ',' "~:':, ',i, .. ,:---:!a' ... - ,,:,;'iIIl:-: ' ,',' " ,,',l- \1 : I' ,''I, ;'}' ,.
estabelecimentos Í11dustriais no Estado. Na áreade bens
rJlineFci~ §jT~~âmê P~c.X:t~o~~e petr.csle?~. calcár,io.

Umdlaapósa data de an'y~rsánodesuaElman

cipação,o Municrpio, âi~da't~m. ~uitoorgulho para
colllemorar ón~scimentode5~~i~ilustiefilho:.·Mário
AuguSf~ Ieixei~á:~~~~~ifa~,fu,:,dado~d~.IBGE.: '
" possuiddtdEl.urrti:}"populaçáo:isproxirl1adade
25.000 habitaríies;'c0rll0s quais. nos corg~tulamos
nessa dé\!a, o rV1Ú~iyfpiÓ segueseu"destin? de prospe
ridadeque, celftaTehte/com uma; eficaz:adrriirlistra-

,"~

Âbrilde 2004 ..

'. de 1998;que'dispóesobre acriaçãoda RIDE- Região
',' lrit~grada do Desemfolvlrnento do Ento~no.
, .~f':':"iEssa região, ábrangEmdo as cidades satélites de
," Brasma ea~ do Entornt>, deveria gera~ diminuição de
". iffipostos, recursos de Invest1mentospara:'a'infra-es
, trutura básica;d~ tatso~e'que,lBrásília,'rflelhorando a

':: qualidade de' vida dos que vivem:na região periférica,
":,'. ,:,."', ,',' :~ ""'1 ,:, bl'," l"'-;'.,' ,,' '"'' ·,:~'~'·,'lill'i:,'r,;J,'"," ":~~'" , ",'.' , " ~.,'$-:'" ,:'
·.pudeSse cresce~ daquipara 'ora~ao invés de continuar
, inchandd de fóràparadent~or ,:'~:1;: >'
.' .. :; ': ,Só para se teduna idéia, Sr. P~esidente, Sras. e

, l •. , ,. '.,,;: ' " """. " " \! ' >:' ,',.-: l" ,. :,~.; "<~""- -,',' t - ''''. ,", ,i' ::" i!~ , '." ", '~!:'

· 'Srs. Deputados - moitos dos quais vivem em Brasnia
, >,".' ,": ." "~c '. ':"': " ; '. ,";,' , .I: ,~','l!' " "i, :",';' ',' '" :", ,. " ',1/lI ,r',:' "''Il' :" ' ':" ",

-';grande:pary~da:agua que bebe~os ,riO DistJ;ito Fe-
· deràl vem.da barragem do Rio Descoberto. Entretanto,.
, .".F 'I:!t,""r:~", ':,": .,""'{"';" , ",."<~!,, , " , ",: -' ,:Jl "L "~':' "

osô~5q~i1 ~o~a:d~~ésjde ~guas Li~das:o~de ~ão:há
.um cano;de'rede de água eurnca,:,o de ~edede'es

go,~o,p~óCfuzérn!5eus dejetos ~'as fossas, ê estas, ,!ia
subsolo;' deságuam diretamerítena, barragem.do Rio
Deseoberto:Suas:ãguas, é)claro,ljá estãopOlufdas.
'" ' .'Ou fazerTlÓsa§ redes de água 'fi esgoto na cidade
dê ÁgUas Lindas;6u temOs à coragemdei~estir: nas
'Cida'deSdO Ehtôrno~NoVo Gama~i Pedregal; Vai ',. ràrzo,
.'Çidade ~ide~tEit:sa~d~'.ltô~io CIO.,qêsc<>bê~rPadre
Bemàrdo; planaltina 'de GOiás; FOfrnosa;ou investimos
nessas éidadê~, e'~f a populaÇão passa áter,Mà qliali-
~:'" ,,' ," ":1: ,'o ::i ,li,' j" l '!' :i", ,;:"", ,,:: !,,: ,;" "' -.,' ,::: ' ,,,',' ~ ,;, ,;,; .:' ') <'" -' ,;'.' ,;, ... :, ,,' l,"'.i "';1'<" ," ,

dade de,vida: ruas asfaltadas;, emprego, ,serVlços'publi-
.. , ,.' .' '.'M' . '. ,I' ., , ., ...... "," ,'" .,~ , .'cos mínimos;, polfcia, hospital, eSCola para Iseus filhos;
'ou dimi'nulmosimPostos, fazendO com que indústrias se

'.,:' ,.. t"·,:!" ..:",, :,:,"i-:'r:,,'- o 'I'''-''',.'''ill ,"', .' "','" ,::'1/' , _',i '.' .. ':~f\: , ' ," ',,'iiai. ,." 'il' , ".

assentem nesses locais. Ou, senao, estaremos cnando no
" .', ,:.llê,.',"'. '''',,'''''-, '," "o , '.' "" ",'. ,ri,' ." "::,:":',,," ,'"i' J, ',"" ,::':' ..... "':, 111:"

" Distrito Feaeral uma Baixada Ruminense'rrllJito piorqúe
àoriQinál. ~té po~ue a original demorou '450 anos para
seroonstr&fda; B;asflia estátonse9l1i~do a'$uàtbaixada
em mdno~ de·1 ():r~nos; e em cOndiÇõ~srTÍuito piores!

:i' t: ~Exas:pOâe:rial1l' f!1êrpergunta~:"~ada ,foi feito?"
Bom; âlguma cóisa foi feita; Ébêrri~eraadequeo Govér
nado~ de Goiás colocou 60 viat&'ra"~Policiais;.um'posto

.de'saÚde foi ConStrufdo riaéid'lide do Novo Gamâ'eoutro
. , em PlánáltinadeGoiás; um hospital :eStásendi{oons
~~'tru'fd()êm 'santo Ántoniod8' Desêob'érto' e:váfias obras
': de,infm~êstruturâ~ urbana estão em 'al1darri~nto." Então,
- ~ria exagerd dâ'minna parte clizetque'.nâdâlfoi feito:

. , . '''i' ':Nas t~~s'~eç~~!~~iç<;esi~,êdi~ia~~,urgen~
tes para,um dese",:,olVlmellto.lntegrado e racional entre
o DistrnoF8cJeralel1kl região qóe lhe é proxirna:Brasnia
temquecresêer,dob~~trô para fora;, iridúZindo o desen-

,,' . ", ,,' . .' .'ij,. I," ',.', .. "I'" "" "', , .
valVimento do Entorno':;';;: como era o Isonho,de Jusceli-
i\ô:'Se Brasília continuar;, senCJo' um oásis!ijentrode uma

.' "d" '." -' • .;,;;" .'.' .. 01, ", >,', ,< "'. ',,' i,;;! "',1'11,,., ""~!i' ':' i~ )":, ',." :":::1::" " :', :" ,', • .tI:' , ,Ii,__ .:1" ';~'. '

reglaoeconomlcamentedesértlca'e SOCialmente Injusta,
~~rà inevitá,,~l uni!ialJ~~nto' das Cor':9~es~migratórias,
'um crêsC~mento'vei1iglnoSóda. nosSa"'populaÇão eurna
degradaçãô muito ri3.pitia da nossa qualidade devida.

, Sr. Presj(jê'ntJ: Sras:e Srs: Depútados, não 'sepode
ser ego(sta em 'planejamento' uroano. Secóntinuarmos
cuidando só dó Dist~oFéêferale não cuidarmos do da-

illill
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ção e com empenho e união de todos os segmentos
sociais, continuará a destacar-se no cenário baiano,
com as bênçãos do Senhor Deus!

Outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a

questão da água saltou do suposto inatingível mundo
dos filmes de ficção científica para uma realidade cada
vez mais patente, em que o ser humanb vem.sendo
alertado para a maneira sempre inconseqüente com
quê utiliza dos recursos hídricos.

No Brasil, 70% dos rios estão poluídos. Especial
mente na região centro-sul, os mananciais que cortam
áreas mais densamente povoadas ou estão poluídos
oU estão assoreados. A ocupação desordenada do
solo e os desmatamentos causam enchentes, como no
Vale do Itajaí, Santa Catarina, e na região do Pantanal
Mato-Grossense, onde a cada ano rios de áreas mais
altas despejam agrotóxicos, terra e poluição, colocando
em risco um dos ecossistemas mais ricos do mundo. A
expansão da agricultura também compromete os rios na
Região Centro-Oeste. Na Amazônia, a água abundante
enfrenta a construção de obras, como hidrelétricas que
alteram o volume de rios, a exemplodo que ocorre em
Rondônia, prejudicando populações indígenas cuja cul
tura é a de respeito aos elementos da natureza.

A Região Nordeste, apesar das chuvas recordes
entre os anos de 2003 e 2004, continua com problemas
para desenvolver a agricultura pela ausência de uma
poHti.capermanente e eficaz que substitua a famige
radae quase centenária indústria da seca, que, por
exemplo, nada fez para que os piauienses, que vivem
sobre um imenso lençol de água subterrânea, tivessem
urna condição de vida mais digna.

O Rio São Francisco, o Velho Chico, em alguns
de seus trechos, pode ser atravessado a pé, e, além do
assoreamento, também é vítima da poluição. Mesmo
assim, desdenhando da natureza e ignorando a neces
sidade de sua prioritária e permanente revitalização,
i[1siste-se na proposta de suatransposição através de
urnrnegaprojeto de engenharia.

Esse, Sr. Presidente, Sras.e Srs.·Parlamentares,
é um quadro-resumo de alguns dos problemas relacio
naclos à água que vivenciarnos no Brasil, um país que
detém .12% do total mundial de água doce do planeta.

.... Segundo a ONU, até oa~02025, cerca de 40%
dos habitantes da Terra terãofllgl,lm problema relacio
naqocom a água. A cada a,no,3,4milhões de pessoas,
das quais 2 milhões de criaqçCis, morrem em todo o
mundo em razão da falta ou qontaminação da água e
da ausência de saneamento b~sico..

Hoje podemos ter cons?i~r1ciaquea água é wm
recurso mal distribuído e mal.tratado e que tem se tor
nado um dosprincipais têmaS das agendas estratégi
Ci3.~dasnações, considerandAq~e 22 países sequer
dispõem de água em seus territórios.. T

Apesar de·tertido umCpdigodas Aguas desde
19$4;0 Brasil, por descaso e por inconsciência, nunca

colocou em prática essa legislação. Somente a partir
da década de 1980 é que se tornow notável o avanço
brasileiro na política de recursos hídricos.

A criação da Agência Nacional de Água- ANA e
a aprovação da Lei de Recursos Hídricos, a chamada
Lei das Águas, de 1997, que instituiu a Política Nacional
de Recursos Hídricos, estabeleceu regraspara o uso
dos mananciais, incluindo a cobrança pela utilização
da água captada diretamente por usuários e criou os
Comitês de Bacia.

Os Comitês de Bacia são umanotável inovação
no tratamento da questão da água. Integrados pelos
diversos segmentos da sociedade, esse comitês foram
inicialmente implantados nas principais bacias, entre
elas a do São Francisco e do Paraíba do Sul, permitindo
descentralizar a política de recursos hídricos, fiscalizar
os recursos hídricos e definir o valor a ser cobrado por
cada metro cúbico de água utilizada, bem como esco
lher onde e como as receitas serão aplicadas.

É importante considerar que o Brasil precisa. in
vestir anualmente 5 bilhões de reais em recursos hídri
cos paraque em 20 anos possamos ,assegurar água
de boa qualidade aos brasileiros. '

E é sobre ações governamentais que registramos
o empenho do Governo da Bahia, que nesta semana
apresenta ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos
o Plano Estadual de Recursos Hídricos, além de au
torizar a construção de 4.000 cisternas e outras obras
de infra-estrutura hídrica.

Finalizamos, parabenizando todas as entidades
empenhadas em promover campanhas em defesa da
água, especialmente a Frente Parlamentar das Águas,
da qual fazemosparte, e que foi uma das responsáveis
pela instituição da Defensoria das Águas, cuja meta
é garantir a aplicação das leis, normas e resoluções
voltadas para os recursos hídricos.

Muito obrigada.
O SR. LUIZ SÉRGIO ~ Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT- RJ. Pela ordem. Sem re

visão do orador.)-' Sr. Presidente, registro nos Anais desta
Casa, para ser divulgado parseus órgãos de comunicação,
histórico sobre o contratada Caixa EconômicaFederal com
a GTECH, que tomou espaço namídia 10anos depois de
os contratos existirem de forma contínua.

Chama a atenção o fato de entre 1998 e 2000,
período emqllea inflação foi de 34%, os contratos fo

.• ram reajustados emmais de 200%. O atual Presidente,
,o primeirbabOn~eguirumareduçãoda.15% nos valo
res desse contrato, economia de 100 milhões de reais,
acabou send9 depunciado pelo Ministério Público, pelo
ProcuradorpaR

13
Pública Marcelo Serra Azul.

DQCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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0HISTÓRIC0 D0C0NTR~T0DAC~IXAC0M
AGTEeH' ,::\;r:; '. <i 'i: .•,.

., .j·A relaçãocontratual;entreaC~ixalEcônômica,
'.. Federalea Grechganhouespaço naopinião:'pública

apenâs em2004 -:- dez anos depois de rtprimeira con
tratôs corria Racimec. que depois virias ser,'àbsorvida

I'~':, _' 1''''i~'~ " ,.' ~\ :". ' 'I"'..' ': "1 "'!

pela Gtech l10rte~americana, terem Sido assmados no
bojo da privatização edo: desmonte das instituições
públicas, em 1994.Para que se p()s~entel1de~ a histó-

. riaque culryiinou cOrnO apr.isionaITrento,daCaixa a um

., únicoforneêedor., graças a'.rnedidâs judiciais,é preciso
cónhece~algunsfatos ocoiTidos'nesta década.!"

':~Atél199~ra D~ta'!1eé:ié(eQtão u~a .eTP~esa da
Caixa)'. era ~esponsavelpo~operaf" os. ". slstelTlas' que
permitia'Tl 0,funci6namérrt0;!daséaSas 10téricas;Mas
durante·.o,.seu processo·de!privatização, ;"esvaziou:'se
sua participaçãO naoperaçãôl'das loterias ,e .fortale
ceu:.seàRacimec;cujocontrato teve origem naquele
•allo.~ Da~a~eê foi prhlatizâda e!!119991Já áRaci~ec
pa.ssou, aos:poucos;l!a ser, comprada'pela Gtech.'
. .Ernjaneirode 1997;,liRàcifuecÜá tend() a Gte-

ch cOrno acionista), assinou um contratoco·irta Caixa,
co~}~e~cedC>~;d.eHcitâção,'par.âforn~e~(todos os
c0rr'lponentes necessários à opE:ll'élçãodascasa.s lotéri
càs':tetrninaisinfórmatizadosnas lotérieas (captaÇão),
sistelJ.'~$iêle.teleoo~u~icaçõêspa~~ú~i~,e~tesp?~tos
à fede da Caixa(transmissão),sel1Viçosde processa
mento das apostas éidâ'stn:U1saçõ~~;sUPone'técnico,
e;forl1eciménto devolantesde.loterias;·bobll1as e fitas
emtÔda~~~~!;u~idadesl()t~f~~~·.JI '. .' ; .

............. P()ucassernal1a.saposa asslr,tatura deste contra
tO/'a Racimec foi'âbsorvida pela Gtech;'que "herdou~! o

~" , ". ' , ' -1'1'. 11,," :' ,"", -, - "o, , ':' '~: .I'~ '11' "" ":,,.: - ,. ' ':, " i" ;, - :" -, _ li ' ". ,.' , ,

a~~e~I()~t c:()~t~~()~9s ",alor~s de~e! contrato sofreram
t~e~ aUl!'em(),s:e~ 1998d~O,05paraÓ,08 por;opera
ção (6q~);;I:~rnde,iO,08Péira,0;12(50!%)t;lerTl2000ae
0,12paréi 0;i15:(25;Jol: Péi~a urraair:aflação 1)0período de
34%; foi c()nc~dido umrêajuste"detarifas de 200%

.Em·.mâiod~20do;:bc0rltJ'l:\to!asSinado.em 1997
foicancelâélo'ê a~inadOrlo'mêsm()C1ia"i~mnovo con
trato oom a Gtech; po~, il1êxigibilida~ede,licitação.'
! .'. . TaQto () ~?~~r~to~e:i1997; c0rT!,~f:lac,ih)ec, depois

Gtech, quantoO"dlstrato de :2000 'e o noyocontrato
sem Iicita~odaGtech"sãdinvestigadôs:p~loTCIlJ e
pelo~i~i~té~i?~ú~IJco: ;;;::;~~!. .........• ..' ....: .

I.'.f1)ol~mesesap()s a asslnatu!8donovo contrato com
a Gtech: em 2000. a'Caixa inicioU ia implementação de

) ",' ,'-. '. ~lInij-- " i.:;' ,'/ " . ," ,,' '. !:' . ' , -, r'" ':. ,'o • .l'R: '," " 'i: . , ' ,.i,.' t· • -, ., ,'; - -(;i, I - •

uma pohtlcaque garantamalor:aLJt0nol1lla tec(lologlca e
cOntrole:soore.aprestação de:"serv,' iÇoslotéridOs e ban
cáriôS;··..SOt?responsa~ilidad~. êJeS'uareae.crede'nciada.
Para tant()i,tel1tóti'j·laryçar:.uma. licitaÇão que.fracio'nava o
ser;'.tiÇo,';ique i:><>deria'ise'"I·I·ip.restad.o por: váriasi·em.presas,
po~~()emqueStãôd'mônÔpólio~n1uhinácionâ.l ..
.' .t-~!,~7n,.e~t~0~'ael;li~íci()auma; der:na~~a judi

Cial que.sea~rastaate hOJe:Em ?OO2;aCalXarevogou
a liCitéiÇ~od~i?ooge p~bliooul:':l0x,()edital, 'diY,idindo a
prestaçaode ~e,!,lçosel11 quatro paryes: processamen
to, transmissão, dlptaÇãoe i!"sulllos{rnanutEmÇão:Mais
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umaveza Gtech conseguilJ l1a? '(ara Federal impedir
a realização da licita'ção.J { .. ,], . . . .. ~,~!i
.,' As Iiminaresootidaspela Gtechaprisiomlm a

Caixa:!já que"ainda não houve p~ónunciall1entoidefini
tivodàjustiçaea Caixa não ~ode realizar:'as'licitações
daforlTlaque considera~maisadequada para.o banco
e para:oPéitrirnôniopÚblibo. Por. força das sentenças
judiciais, a Càixa.estáil11pedidade adotar qualquer
medida administrati~apâJ'l:\ rol1lpe~ as amaras que a
prendem ao'êont'ratocomaGtechJ:, :;1 ...,'
!. .J~Gtechta~bérr;! cci~seg~iu.e~2002,i~i>edi~ju
dlclalmel1te a Caixa de expandir. seus correspondentes
ba~cários:canais deate~dfmepto mol1tadosem par,
ceria, com cOlnercia~tesJil1dispensãveisá estratégia
sotial.eâe .l11êrcadoido ba~co,qüe .·rnelhorarTl8 p~es
tação de serviÇosbancários a pOpuração. o 'embargo
a esta expa~~o sóacabOueITl 2003,quando','aatual
gestão déiCaixa, aoadita~ocOhtrato comli Gtecnpor
25mest;ls, conseguiuquà"a l1lultinácio~áfrenunciasse

, ata'ls ações judiciais; , jh: fi!, !i
~",:, ,.-":', "',',. ' :; "::" ,'.i' '-'!':",~,:-:'\" ..,,"iH:i.-: ':;''',ij!::: :-:_. r'"

Ultlmos adltarnentos- prorrogações ..... .....•.., .'
~.;, 0S0rt~io aSsinado flO'~1102000 com,a GteChtinha,
'como,datâde,vel1cilllel1tõ, odia1~ de. jàheirode 2003.

..~o 1~t1go~e2()02!aebtãoge~tã~c:aixa tellto~: ~t;lllêgociarc
ernlnúrnerasopo~unidadeso colltrato, sém sucesso. 0
resultadC> foi oaditsrrl'ert0,en,13 déjaneiro,dé2003, por

"apellas90aias ~s'~êsrr.:'a~ta~ase eorjdiçõ~s:,!,,;, .
, ~rnlle~~u~Il1()l1lelltol1esse 10l1go pfoce~s~(os

ll1uitos·é!po~l:qu~.i~~?·:dal.~t-FI~EC·à.·Gt~~h).a.;Caixa
consegulurenegoc.lal'. paramel~orias condlçoes do
contrato.Emnenhúrn rnomentodesse longo processo a
Caixa'obteye deScontos; apenasaumento de tarifas, em
índices abusivos, côrnojáyimos ant~riormente.Ainda
uma última.!vez,em13 de'j~neiroCfe,'2d03,aanterior

< administraçã8daCaixarenovoúo eOntrato,~as~mes-

mas.'.'c.'o.,....~d... içõ...e.!sa..n...,...te.. r.,.,.,..iO....~.,e.·.s.'.,.po....·. "".:'''.rna.....i.S....9.Od.ia.s.;1.'..... i.t.·~•..;:
• i .·t-éitual·gestão.da:1PaixEl,to~ou po~e e,:!! 16 de
Ja~el\"Ode 2003 e.sedetl'O~t04Ic0f!luma situaçao corn
plexaertltodos os aspectos enrrelaçãOao contrato que
venceria~o dia 1.3 de abril. E)silestudos dema~dados
pela nov~diretoria levararrraconcluir queaEaixa es-

, , :111, !I 'liI;· .li ~ ,:III ' , ~,W'" '" 'i'l 'il- ',' -"." :I1~1'-' , " ,:., , . '. ':tl , " "'. - . ,'"

tavaengessada"pelaIGtech.'e .folbuscolJ-sea'rnelhor
sol~~opalCle~f~~!a~;oap~~io~ame~~?e aeRe~d~~cia
da 'Caixa na gestao:das lotenasfederalse na pr~stação

delse'Y,iços b,a~~á~ios,pelai;~edeloté~iéa.':;,'i'·.i?,; ..

di~~ç~~~~r~ici6~w~~e~~;~~~~~~~~; ~~~~~J.;tt~b~
nologrcamente parareahza~apenasuma peqlie~aparte
doss~",lçoS:n~ce'ssáriOsao fur~i6na'mento do sistema
10tériC():;I~oaar,aapuração,'rateioe fePasSesdasapOs
tas, .'ainda asSimeml'~aralel6'C()fTla~teéh;"'o .mesl1lo
tempo:lloterias~estâduais,empreSáriosde olngosede
máquinas de caça níqueis ei'até mesl'l)O baneospriva
dos, t~nta~a~ c~()~ta~?slo~éticO$,~W ~ ,ôbj~ti~ode
teracessoaestl:ll~po~El~te~Elde~e.~~~(ta~.Chegéindo
ao.absurdo de·emalg&nsestados,· maquinas.de jogos

, li"~ ' I.; ':.'" ! ", ' "

.II.! I'

,. '<
I 11 :[1 , ,.Ji. I"
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on-line estarem sendo instaladas em casas lotéricas,
estando a Caixa proibida, por liminares, de·retirá-Ias.

Com base nesta situação, a nova direção da Cai
xa decidiu que sena necessário ganhar tempo para
que a Justiça julgasse e possibilitasse a libertação da
Caixa para as licitações e para desenvolver plenamen
te o processamento lotérico. Pela lei das licitações, o
contrato poderia ser aditado por até 25 meses. As pre
visões mais otimistas mostravam que seriam neces
Sários 1 8 meses entre a liberação das licitações e a
completa transição de fornecedores: 6 meses entre o
lançamento e a conclusão da licitação e mais 12 me
ses para trocar todos os 25 mil terminais instalaqos
em 9 mil casas lotéricas. além da transição darede de
telecomunicações, do sistema de logística 8.. da plena
absorção dos processos tecnológicos.

A Caixa optou por trabalhar com um horizonte de
aditamento de contrato por 25 meses, podendQ resdn
di-lo em dezoito meses. E, dentro deste prazo. buscar
as alternativas para resolver as questões judiciais e
colocar todo o esforço na internalizarão da inteligência
dos sistemas lotéricos,

Na negociação da atual gestão, a Caixa conseguiu
um desconto efetivo nas tarifas cobradas pela Gtech,que
foram reduzidas em 15%. Isso representará urna econo
mia prevista de mais deR$100 milhões para os 25 meses.
Foi a primeira vez, desde 1997, que a Caixa con~eguiu

algum desconto nas tarifas cobradaspelaGtesh.
A Caixa também conseguiu que a Gtech renun

ciasse às ações judiciais que. impediam a anjpliação
da rede de correspondentes bancários. Isto permitiu
a duplicação do número de correspondentesb§u1cá
rios em 2004 (de 2.000para 4.000) e a formulação da
meta de 10 mil pontos 2006. Este processo possibilita
melhoratendimento aos clientes da Caixa, a redução
das filas em agências. o ingresso de novas receitas e
a redução da dependência em relação a Gtech.

Também foi fruto das negociaçõesatransferência
das bases históricas de dados dos jogos lotéricos à
Caixa. Tais bases, fundamentais à absorção da tecno
logia pelo banco, antes não vinham sendo repassadas
pela. fornecedora.

A Caixatem sistematicamente informado o Minis
térioPúblico Federal e o Tribunal de Contas da União,
de todos os atos praticados na atual gestão. Nenhuma
denúncia contra a Caixa, feita pelo procurador regio
nal Marcelo Serra Azul através da imprensa, •. deixou
de ser respondida e esclarecida, A Caixa entrou com
uma.representação na.Corregedoria do Ministério PÚ··
blicocontra o procurador regionaL devido à busca sem
mahdado judicial que determinou que a PolíciaFederal
fizesse na Caixa.

A denúncia feita pelo procurador regional.S~rra
Azul ebaseada nas notícias·qejornal das quais ele mes
~o19i. fonte. Essas noticias, parqiais, são desmentidas
p~I()~documentoscompletosc910cados á disposição
do Ministério Público e do Senado Federal.

Mais uma vez a Caixa é surpreendida através da
imprensa com procedimentos inaceitáveis do Procura
dor Regional do Ministério Público Federal.- Procura
doria da República no Distrito Federal- Marcelo Serra
Azul, pois antes da conclusão do inquérito policial que
apura os fatos, apresenta denúnciá a Justiça Federal
de forma estranha e precipitada.

A Caixa tem esclarecido todos os fatos, seja a
imprensa seja as instituições, com documentação e
provas concretas de que esta gestão tem primado
pelo principio da economicidade. transparência e da
legalidade no trato do bem público.

Caixa Economica Federal Brasília, 30-3-04
A SRA. LUCIANA GENRO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa.a palavra.
A SRA. LUCIANA GENRO (Sem Partido - RS.

Pela ordem. Sem revisão do oradora.) - Sr. Presidente,
solicito a V.Exa. a tran~crição nos Anais da Casa de
artigo do jornalista Milton Temer, publicado no Jornal
do Brasil, edição de hoje.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não poderia
deixar de registrar - e chamo a atenção da população
para isso-, que o fato desucessivos Deputados da base
do Governose revezarem na tribuna para atacar o Mi
nistério Público, especificamente os Procuradores José
Roberto Santoro e Marcelo Serra Azul,não é casual, pois
é o mesmo Ministério Público que está denunciando o
Sr.Waldomiro Diniz eo Presidente da Caixa Econômica
Federal por irregularidades no contrato coma GTECH.

É importante ressaltar que, a despeitoda falta de
oficialidade do depoimento, do horário impróprio e da
linguagemchula, o Procuradorpretendia resgatar uma
fita verdadeira. Da maneira como os Deputados se re
vezam natribuna, até parece que a matéria divulgada
ontem pelo Jornal Nacional, não casualmente,desfaz
o escândalo promovido pelo Sr. Waldomiro. Diniz,que,
é sempre bom lembrar, era braço direito do Ministro
Chefe da Casá Civil, José Dirceu.

É impressionante a capacidade camaleônicade al
g4ns Deputadosdo PT, que aplaudiam oMinistérioPúblico
quando perman:entemente fiscalizava irregularidades do
Governo Fernando Henrique, e hoje apontamintenções
golpistas de procuradores que tentam resgatar uma fita
verdaqeirasobre escândalo de proporções nacionais.

E importante também lembrar que aqui bu~amos
priar a CPldos Bingos, a CPI do caso WalqomiroQiniz,
que a base do Governo vem tentandoabafar. Os Parla
mentares 9ue tentam impedir a criação da CPI se utili
zam de manobra medíocre: fazer comque o fato.ontrm
divulgado tenha grande relevância,. Sóque ele nada tnais
é do que a pontinuidade do escândalo Waldomiro, sobre
o qual o Governo .ainda deve explicações à sociedade.

Muito obrigada.

ARTlGOAQUESEREFEREA ORA
DORA:



Ouinta-feira1 11 14033

fidelidade ao govérnopassaa serdoutrinapa~idá';
ria. Saudades albanesas,certamente'J::j, ..•. >'"

~~s·o ca~áte~~'pe~~a~e~te,:étasopçõesTacr()
economlcas, com suas seqüelas, '. col1'leçou ase tor
narev.iCtente.Jul'ltocom os pr,imeiros'isinais de des-

. viosde conduta}dentro.:~op~6prio:irPlanalto, •vinha·o
rebaixameF:ltodfiutópia'anterior.Já nãose'fratava
detra~sfprrnarjo ~ód~lo rejeita~9maciça~e~t'e'l1â~
u~nasde 200~; No,Jluga~de"ur:n out~o Brasll,épossl
vel",.o"espetaculode •.cr:escimento"; .. quenada.mais
apresentou do que.rasteiropontinuísmo' radicaUzàdo.
Eo desencanto começou;ase~!sobrepbràesperança.
Pesquisasque o digalTl.It!., :; .jf;

E.nesse.no~o..contexto.queumatnece~idade
seafi~~~, corrio,,:~ite~hati~~ Pto~etot,a!do proce~so .
!=Iernocr~tlco~C()ntrél o)ibse';!tls!:'l0 eC()r't~·soluço~s
~e força~ UmlTlovirn~ntopo~um~noyo partido. De ~s
quetda;soêialistâle::'de~ocr.átiqor:que jáer'lc0rltra seu
camlnho.naturat~lural:!.abrindo ...espaçoalrTlin()riase
tenClências,e 10tand(),gr'andes.au~itÓrios'ernplenárias

.. ~~ .•lanÇame~tosr,fasp~irycipais c~pitais;. '. '.. :1(:':, i .{ !:
, .;, Nã() teria n~scidd:casoa.senadora HeloíSa He
.Iena é .. os ••. dePlÍtados federais .. !3élbá; João Fontes. e
. [~cia~~G.en.r().t~~ss~~optadC> pelà~co~Odação e
naos~ rnantlvessemcoer.entes COI1'l suas historias de
y}da~ pa~ e~.ria~~expul~ã(t~!rldalbe,~: para os q~e
co~t'n~élrnpr.efennd()a esperançaao,rnedO:'ique nao
~se deixatam,'én.f~itiç.a~pelostapete~·~e~~elhosda Es-
planada dos Mlnlstenos oudo F'alacloClo Planalto.
'·i.qs~·eRE:SI,oEf'JTE(lnocên.~!~':Oli~~Ira)"'-A
Pres~~7~cla t~ro.o~praz~~l d.ea!:,ul)c!~~~ .él'·p~~,serça .~o
plenan().do Sr~l:ulgl ~ngelettl;Secreta~()~Géralda Unlo
~e 1talia~á dei, l.a.,!oEo; que nos honraoom!sÍJa visita,

. acompanhadódó :Depútâdd'ClálJdioM~g'rao..•• '. .•.
:Sr.iSecrétário~GeràlLuigi Angelêtti,'a Presidência
lhe dáasb()âs~vlr'ldas:::~; ...• ~· •. i,· .....' ...•••.. ,

'~, ..OSR.PRE~IDE~TE(I~ocêncioÓliveira) -Con
.cedo a palavrai pelaoroem/aoniobreDepUtado Co
"riolano Sal~s;~1".::r;i!:'0.~1!!' ., "'~\, .J:'.:< ..

. O SFl.CQ~19[i.6.~O SALES (PF~;"BA. Pela or
dem. PronunCiaosegúinte discurso.) :":lSr.i'Presiden
te,SolicitoaV.EXa; a inserção.~osAnais d~ Casa na
íntegra;·do·.lnforrn~d()PDT;aSsinédo·pelo emin~nte
,Preside~te Naciõ~aldo ,pDro Sr..L:eoneIJ3rizola;publi
cado paFolha;de S~Paulo;dodia1ademarçodeste

ano,sob o títuloS{~aisde desintegraç~o:!!!: ...•
O. texto,damatéria'dii!I'que}o .Goverrto·Lula está

se deshltegrandól'que b atuâl.President'~dâRepública
Luiz Inácio Lulada SiI~E:l,·nãóettáseÕddcá.pazdead:
ministraro País..Q Sr. lionelBrizola diz; ainda que Lula
."", " , ',. '., ',,' I'" L,' :",1;1-."'." • ': ',:' ':. :.,:,1:: :" " t

enganou seu·pqvoó.com·rnentlras.para<~eleger.
, .' Lula é u"} trfJ.i~d~!i~Quaisserãoas c~~seqüêhcias
deste Governo para o: nosso País?;::"!'! r.. . .

, OSR= PRESIPENTE (I~ocêncio Oliv~ira) - V.Exa.
sera atendido, nobre Deputado. . '. ".'.

... Iit~ \ "ih, , ,"','. ;, ,.' ',.,.' ! I ~:.

,MA7;ÉRIA''!t(JUESEREfÉREODRA-
DOR: "1" •• ,. .... . ."!

:;;:ipr_::~,:~ ''''~-\f/'''''':~~>:'' \:;;,~'r;,:;;;:t ,'"i

, ~"";,, leI ""'. ,"'-" <",~ ~::.,I';" "

,,_.<:"--~"~"".'{ ~;.>}. ',' .

··"·'·.:;,.. ',;.~'::~;>"i;:-\,
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Em mar;revolto, um barco novó
MiltÓ~ 1e,"!"ê~ üor~ansta) JB31:03-04
Eagorà";f'reside~teLuíslnácio?~transição

passou, o país não rnúdou,Stédilesrneãçou.. E até
o pacato Luis MEuinho,daoutrora cornbativaGUT, já
chiou.' Não ,épara:me~os.Quarentaànospassádos
do golpe oontrao governo legal de J6ãoGoulart, as

• , " , ,.' oi, .'., ,', ,lo p:-~, ':", ,'," ,. ."""', , .,,': .', .'1<'

"r,eformas.de·base"·continuam.na pauta·das.promes-
sas .~ã? 'c~rn.pridas.f' co~~ç~~;pelaagr,á~ia, óq~e é
tráglco,polslsso nosifaz oumcopaís do:mundoonde
se afirrTla pei1ine~teum MoviTentodeTrabalhadóres
SemTérr,a. Eeil) co~diçõesmUitomaisgravesdoque
nos anos 60:tqúandoo pr,objemajá:se.tomâ~àinadiá~
vel:Do censo de então, com 79% dfi população fixa.;
da nocaTPo,tra~~forrnamd~nos,registrandoo triplo .
de habita~tes,.nul11él~ealiaadede proporção in~ersa' .
Hoje::sãoJerntbr,Ób. de.ao% vi~e.9do nas gr,a~~es·é
médlélscldades::E;tornecondlçoes ..• absolutamente
degradadas.para. osqüe;expulsospelagrilâgém'ou
atraídos por urnainisériamenos tediosa, são jogados
nasperiferiâs,'ill:isfavelas~Oliatérnesrnonos bueiros
dasobras}públicas. ~!!~. ..'" " ',' ..•... l .•.

; '; ';" .:,' 1b.. ,,:~" , . c, :: :' ',:~tlr:", "', ,,' . ,: " ',: ';, :' , "l/'" " ~ ", :', , i

••... : ~()rque.esseé ():cenárioreal. De medianarnente
pobr~s;viramosum paradoxo permanente. Dividimo-nos
e~t~~a t1)'~úsculap~~:la. dep.~~legia~ôsqu~; por,conta
dómcxlel() desu~mlssao ao slsternaflnancelro. se Iocu:
pletanae5pecu1àçâodos"rnercados",êa.grande maioria

.que não alcançacondiçõ~~mínimasdesôbrevivência.
Chafurdanamisériâ,comtudoó'qué.iSsO reCfunêlà em
termos .d~:!desc>rdéme violêhcià;urbâ~a; ..•• ,r •. .... .' .. :

':,; lf.~âZão pâratâldiS!o~ção naoé;difícil ~e ser én~
contrada~B~sta"c()n5ultar,às·.últimas'iinformaçÕes .do
IBGE.f\Jumaponta,Japàrâlisia daâlividade" econômica
COrTl ..p..~esu~ante einàcreditáveIPIB:l1egati~o; a:'su
cessivélIel~~élç~bdo~índicesdé desemprego;'a queda
acelerada'dél. rnaSsa'sâlariaLJuntocoin'isso,ta conti
rlUaç~~.do d~~§()l1te:d()ssetviços'públiêos,essenciais,
nélesteira d.o'a'r<?choÓrçamentário~a'ere~idência, da
Sâú~ê,~.da; E~ücaÇão púbIiCâs.J;Ja()UtraPOl1ta, a ce
lebração perrna~ente dós grandes banqu~iros interna-

..'donais, esêG·~c~lJlplicestupihiquins,:corn.aafirmaÇão
delucrossemRr~;:'fuai()resdôsqu~os anteriormente
di~uI9éld()s;J~qdes!ionável à óbviarelação de c~uSa
e~feito. el1t~~oseXt~êm'os;quarldo'àtéRo.ckfeller nos
at,~opela.ébrtia..~02~~~!a~oda'tgratá,:surpresaqoe.o
g~verno LulalhePfopor:clonou.:\t .•...!:: . .....

,:ii:'ip~~.•.parél~êgu~~~.~'l?e~ple~idad'~'dur,ante' o
p~l~e.lr()·;·a~().d~g()~.e~p?;9()m, ..base;•.rt~•. lábia legiti
mad~po~u~pas~éla.()lCfe l~él!>,~o.F;',~e~ld~l1te,.~uan
do,rnllltante~aop()slçélo.g.governo·nao·de,!erla.. ser
julg~d():~~I~f)!~~~~:W();':;,i~e9!?s)ti~i~'ia~s,mas. sin'l'
pelo;.que":les~e.a. apresentar:, noj.flm dornandato.
E'po~aí~afora.•~tática surtiu:'efeit?lprincipalinente
pOJ;queOPT; pârtido ditosocialista,inasCidOnane
gaÇãodorrodelo burocrático do lesteeuropeurião
hesitouerfljoga~seU!"prihcípiobási~onalata d~ lixo.
EstabeleceÍJ em'resolução política o cónéeito de qúe

i
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Sinais d.e desintegração
A cada dia~por toda a parte.. surgetn mais e mais sinais de que ()
G9V~. Lula vaisedesinte~do. Apenas. qID Inês do.
escãndalo Waláomiro foi o stific'u;~nte para que ficasse eVidente e-
~!!~"l' çrj.se de. uma..~.jn~$traYã;Ô m~pa2i dc~ tQm~ Jl,-..
declSoes que o. povo esperava e que so se· preocupa COIUSCU
projeto politico-eleitoraL O atual Presidente revelou-se UD:t
inepto e um fraco de idéias e de cOlUando.

o Lula de alguns meses atrãs.. cheio de etnpáfia., que se
deleitava posando como estadista .pelos.' quat:to-., .ça.1úO$ ." do
-mundo,. enquanto seu aparato govenrista buscava triturar todos
aqueles. que lheeobravam coerência com. o voto populat' é", hoje...
UD1presi.denteacuado, que já tem de se esgueirar pelas portas

J dos.fundos" desmanchar-se em favores a.o PMDB" 8.0 Sarney, e~
às exigências do exterior. Os índices de popularidade? Referetn
se !DaisaoqueLula prometiaserdo que Lula é, de tato, boj~? "-

EsteGovern01:orna-senlais ftágil. a cada.-rni:il.uto. Cadarnaze\.
que .sutae .- e C0D10 surs;eD:l! - vai se desdobrando ~. ·:00v.&ll:.
suspeitas. O Governo. irnpeàe. as investigaçQes. do prÓprio,
Congresso., prroteandoeste"<tire.itO.. das minoorlas. ~í1!.a... aa. mw~•.
agora, quandO as ~ombrasdo caso Waldomiro se aproxnnam aQ
todo-p~s~ senhor Ant0X!Í0 PaloccL Que~_~~d~iss:k\

;r 9.l:l~~q~~~~r)~~e.uq.uea1gu.. ~rn.. ~.~~r.. ;..i'~..

Os acontecim.entos .vão deUlODStrando cOm.o . ser:
rápidoseto~realíaadeoqueeraitnpensávelpoucosm.~
antes" quaJ1do se torna claro que um governo procura enganar a
populaçãq.co-m.ro.entirásparaobtervantagens eleitorais...-. . ",

Vejam. a' dimensão histeríca dos aconteêiotc:ntOs da Espanha.
Revelacn queUIna população., ao percebec..se traída., enganada,

ititna de·mentiras" pode reagir.. nas nJas e nas untas e jogar por.
na tudo· o. que diziam os goven1Ístas')' aspesguisas e aqueles

. pensam ~erD)aDip11l:á-la~pWleUl~te!Aqui! exploran.dt,f
Inedo da cose e da in.:f1ação - como lá QU1St:iã:rri usar
itorahnente o terrorísmõ - transfhrrnara:m o voto dõ povo... que
eria IllUdança1 etn um Governo domaisdesavergonh~do
ntínuisJDoneoliberal::~··'n·;n· . . ,-:r '.~"",'- ,' ...... ' -..,.. .'.

Ifc;~O~.há.Inuito tempo ':poryezes ·so.zinho e incotnpre.endido .r aqueles CjlUe teimavam eID não acreditarqueas esperançasdd
~vobrasüeiro haVíâ.insido"üriseravelmente tràidas -a1~
~ os peri,gos que este Governo passava a representar para.
nosso país.. A$ concessões.. a enttega. a subrnissãqo jã se t0rnara:t1.'l
tão ou mais graves que no Governo"Fernando Henrique. Tettho..,

. por isso•. 3 tegitimidãde para dizer que.. nesta hora.. p:recisamQS
urgentelUente promover urna união de. forças capaz de deter e Sbl
desorientação insana.: de UD1 governo quejã se m.ostrou incap~

• -mas que pode trazer 1'Dales incalculáveis ao Brasil. Pt"ecisaJ:nps
de uma r~ferência que represente unlaesperança para o POVQ
brasileiro ~ TUIDOS coerentes para o nosso pais.

Leonel Brizola
l;.1..Presidente Nacional do.,.J~!lT
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o SR. PAULOFEIJÓ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem. . . ..!:~ , '.< ......•
,.loSFt PRESIDENTE(lnocê~cioOli\(eira) - Tem
V.Exaia palavra. . \! J ... ,l ... ~.' •

;\"'OSA; PAULO FEIJÓ'(PSDB - RJ.Pelaordem..
PronUnCia0 seguinte discurso:) - Sr. Pr~sidente, Sras. e
srsJi;Oéputados, é.tomado pela c~e~çatdequ~se fazem
~igentes medidas'para correção~os g"'iclves problemas
da S"F:\-1 01queve~~o máisumavez'; Heste'plenário
frenteaos meus ~ares ~aeâmãra J;ederal, maniféstar
~h1ha re~olta. e. ~'de tddocidadãdhlurninen~ejcomo
d'escasbáo Governo Federal no qÚes~ 'ref~reaoes-

, "~ '.', :::~ I~il 'Ji' !';" <,,' ,' ,.', ~!I.'. " ."..': ' ';::; ,til
tadodeconselj,Vaçao da rodOVIa federat; BR:.101, no

I, .' ',o ;;~ "c j;~~"'..' ' ',',' "'"~''' I:;"if. ,'. ",' ~: '::- ,'S:".' '~,,",,' •

segme~tolocallzadoe~tr~os Mumclplos de RloHonito
e CamPos dos Goytacazes, ndlndrte doEstado do Rio
de ~aneir~,ernquàdrode c()rTi~lêtoabandono;

i Não.podemos:compreé~der,comôse: m.antém.
" , ' .,,' , ' " , , ' ';""'.':" ' ' , .,.':!: . j', ',"'~' ,':.'1'1' '.: :'r:".'" '.":' ,!'"

,inerte"o Goverrió Federàlfrente ao qúe ocorre Ihoje
I~I ,':Ii,,, :". '::-I~,,:,,'i~""" :,,' ,: "''':;'''~ "'-',;~;' 'I:;:V· ':: "',:'," ,"'"

c:o~u~ dos p~i~cipais::ca~aisdeiligaçãoco~e~cial
,ept~ieo~ Estad?s:doSudes~ee N~~~est~ .b~!isileiro,
uma das rOdOVias que 'concentram' o malo~ fluxo de

:~:,;:"'Ii,',' i: ",,""Im" " ':" ,,;i' '.':': m,:",· '~'~~i:-:'" >;:1.; , ,:l""
"efculo detransportesdepassagel~ose.decarga, em

. quemilhares de viCIas forarn ceifadas a6:longodos úl~
.: " ",:.;":i" '" ;:!:: " " " ',' i;" " ,:.,', ,fi ,'~~j . -: ' '-,' ." , 'r',' ,:"! :. ! ,', ,., ~

tlmos!'anos/po!i,fcllta de Uma pohtlcade Investimento
~I 1-':' ,:'i- " , " __,1~' " " '" , ," :"'" :' ,,' :"'.1,,,':-" ': li' ,,:, , ,:' .

que pudesse ~~~~()~ p~ob!e~as~()superatlotra~ado
da BR-101 ~torn~ndo-~mal~ segura, por, força de Inter
"enções co~d!aduplicéÍÇão de suas'pistas; ou criação
deiterceirafaixa,e!!lpoptosestréitégi90s. ..' .
, .!.···Entendemos q'ue o Govemo Federal precisa reu-

• ;" .~' fi! "~'1:, '. p;I:I:;' , -! ;:..... " !;.,!, ,'!.!'!!I':; ':~' '; ,,:': :, ". ",ii!, ' , ,-- : '. ...

nr~.! oSI~st~u'!lerltos ~~cE)SS~nosl'l()que. se., refere a
aloc.ação de recursO~;'e que'esteesforço deve ser re-

.,'" ':,111,':" :t:i:' : "~O ":,":":";j,: ':" ,,:<'!I';":11 ': "11 ,

produzido em'empenho mE.uor,que.env()lva Governos
~unicipais; êo~ernód().!'~sta~odoRiô de Janeiro, e
,rfiesmoainiciatl~a!prívada; seja através de concessão
:"'1'1, ';:I!!,'·'· ""!!.,.",!' .. I:;:I~:,.".~"",:\,' ',.,,: _';:",;il;"'!i:!~J",; :' "~'.,

"()u. flao(.lO~ pr~atlzaça();O que'rlao Irel110sperrnltlr e que
:~~'estabéte~;~sil~~cio ()O~ipi~té~i?'~os Tr~nsportes,
'fiO DNm (~epar:tameptoNéiclonalde.lnfra-est.ruturade
ihin~porye$)arespe~od~rnaté~adei~ieress~amplo,
quepão'é rest~hoapenasaoqJ'~rl~cessita() povo do
EstaClodo Aio'tle'Janeir:o, rl'lasa umadernanda, pOde-
irnosacred~ar,de 0@emestratégic1frpara'as questões'.
!êtaecorio~iéiiinacionaLi:::i!i; ., .·.·i
. ., Ép~ecisbJegistra~querecentemenle o Palácio do
I '! , ,;"" 'I,,,' . ", :I'.:ql:,: i -'Ir' ,'. ',", I~_ :'~': :' ,:II',tI ,', I::!' '
Planalt() prOmOVeUnegoclaçoesque levaraT ao setor
de tra~f)pobes~Elisl'R$~OO fuilhÕes hd"~rçámento de
2004,amplia~d~las~erbasdisponfveis deA$1,5 bilhão
para A$~1;9 bilhão; :':~m que:se.idebtacam a alocação
de Irecumos parsas rodovias.! h '

:1" '1 .,,' .:''~ _ i"','· ': '~~ !" , "'::-' " , ' , " 1

•':ii Ness~sentido,'!estál'Previsto'queparaa manu-
te~çãoerestáulaç~oClasestradas serão investidos R$
~' bil~ão, .se~~~ii~~eR$1 05.milhões~ãoser liberados
Imedlatamenteparacontorflaros pr~Jurzoscausados

I II1

pelas chuvas.que castigaram diferefltes Unidades da
Federaçã6 fio if'fciodeste:!!!ês.~!,·i"":·:;: ....•...

Para o.infcio daduplicação da BR-1Or;de.. Floria-
'nópolis,SantaCatarina, a Osório, Aio Gra'nde do Sul

- outra deterrnil'laçâddo Pr~sidente Lula~2.;vão ser
alocados r;nalsR$ 60 milhÕes, alérp dos R$ 93 milhões
já previstospara a conclusão dEisobrasdedLiplicação
dasROdo~iasf7~rllãó'bias(SãoPauloatlt1inaSGerais)
e Aégis'BIUencoúrt (SãoPaúloa euritibd)fcômexce-

i:~ "', , ,,', ,'" .': ,':' ,,' '. ",', "I!' .

ção dotrechó da Serra; até o final do anô:Conforme
determiria.ção doPresidente Lui:Z'nácioLuladàSilva,

·serão aplicados Af160 milhÕes nurl'la primeirafa~e,
eA$ 133rnílhões,nasegu~da~D1eacordocornoex
Ministro AndersonÁdauto, em 2003; forâ~ if'.vestidos
R$501miltlões nai Fernão DiàS. ",.' )1.: .. Hio;

: , 'i!"':, ," :""~ i,: ',. '"'' I ,', L.;'",,:';::' ':: AI. . o que é tristedeseobse~ar.po~)pa~edeste

anúncio, éaa;J~ência~ameriçãhideinvestimelltos
prioritários' fio t~ec~o'da S~~101'i:e~tr~:i:miol,So~ito e
Campos dos'GoY,tacazes, ()quenos levá a crer, que
as pessoas que~etermi~am.· ()s destino~:dosin~esti~
mentosno Parscbflsiderarrlr~ssetrechoJrTlàe~pécie
de zona fal'ltasrTla.rrew~seáifl:p~eSsã()dã',que.efltr,e
estes :12.MUflicrpios,' ressesportos'da' e~trada.,l1ão
trafegar'nJ~essoasn~'f'Ilhaperda.·de .\(ida$ihuma~as
por falta deinvesti~el'liopúblico.:; '. "'.:'
-.' ". 0 po~ordb Està~() doHiodeJaflelro acompanha
com. muitallapre~nsão essàfalta:.deico~sideraçãJido
'Presidentel~ui~d;e ~eu G()~~~~o, c()~~uTaU~~~de
da:Federaçao tao 'mportant~~Toa nossa, e nao se
curva ao descasopÓblic()êse'!1~nifesta~por;. s~'tJS iVe-

· fculos de comunicação; .nasruas:' contra,essecririle
·q~e é ab~ndo~a;~U!néi~()CJoyia fecteralIdetãoeXpres-
,SIVO uso a $u~fprópnéiso~~!~ ... ..":'

Nesse sEmti~d;gostariéi 'decobra~a união! da
·bâncadafluminênse .. em:ltornodess~ t)sndeira.;: ao

;,:,:~"::'--:II;,~",, :: ",~!\:",li'I""." :"U~",'" '~",. '. ' :Y " .' '.

·mes~o passo iemque. ~gl~troClue estamos cIentes
de que s0':flel)~~)la~C()~Sã.oi~~' 90ssos. esforços pode
propore ruptÚra!(jo:atualestado de I~obilidadedo
Governo Fede~81elTlsuapoHtica de in~estimentos no'
Rio de Janeiro]; .......•..." .•." ..... .....• .•.. . i'! .... ,.

. Ao finaliz~~esta'~i~ha b~~~e eXPOsi?ão,: ~,eitero
meu comprom,SS() de IlJtar,aqUleT.Brasrha;. no Con
gresso Nâcionbl, po~ p&jetos.f;)i~"e'stirn'entosque ate~
dam aos interesses~::déGElmPos~ dos';demais Municf
pios do interi()r,do..Estadoêlo~iodeJaneiro .....';

Era:,o que eutiryha:adizer, Sr. Presidente~ Sras.
e Srs. Deputados. .1

1

1. .... ." :....

. O SR. N~U!ONLlMA~Sr. Presidenté, peço a
palavra pela ord~lTl' '4:.'. .

O SR. PRESiDENTE (InocêncioOliveira)~Tem
V.Exa.a palavra.;;L. ',; : J ,

O SR. NElj;l"ON LlMA'(RTtB- SP. Pela ordem~
Sem revisão do orador:) .;,; Sr. Presidente, encaminho à

:;'" ,,::" : ' :1
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Mesa requerimento de informações dirigido ao Ministrq
da Fazenda sobre o pagamento de restituição do Im
posto de Renda Pessoa Física, em que elenco algumas
questões a nós apresentadas pela sociedade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero dizer
também que há pouco tempo, o Presidente Lula pro
meteu em alto e bom som destinar cerca de2 bilhões
de reais no Orçamento que já está em execllção para
transferir aos Municípios, com o objetivo de realizar
obras essenciais na área de infra-estrutura urbana.
Não podemos deixar de aplaudir a iniciativa, lembran
do que é graças à falta de investimentos nesse setor
que muitos dos problemas sociais existentes no Brasil
surgem e se perpetuam. Estamos, porém, preocupa
dosem que essa diretriz presidencial não tenha sido
entendida pela burocracia do Governo que insiste em
impor uma. infinidade de obstáculos à realização dos
convênios e efetivação das transferências.

Todos aqueles que já tiveram de passar pelo
dissabor de lutar pela liberação de recursos. federais
para os Municípios sabem que se trata de um pro
cesso moroso, complexo, excessivamente exigente
e, na maioria das vezes, inapelavelmente ineficiente.
Sempre foi preciso apresentar uma contrapartida de
recursos próprios e comprovar a observância dos li
mites de endividamento impostos pelas resoluções
do Senado Federal. Até este ponto, não temos razões
para discordar; afinal, as duas exigências destinam-se
a garantir o comprometimento do Governo local com
a obra e a impedir que administrações irresponsáveis
levem os serviços municipais ao colapso por meio de
endividamento suicida.

Mas a Secretaria do Tesouro Nacional foi muito
além e estabeleceu regras extraordinariamente rígidas,
distante de qualquer consideração de racionalidade.
A Instrução Normativa nQ 01/97, alterada pela IN nQ

03, de setembro de 2003, determina que o in~eressa

do deve também apresentar razões que justifiquem a
celebração do convênio; descrever completamente o
objeto a ser executado; delimitar, qualitativa e ql1anti
tatiVamente, as metas a serem atingidas; definir eta
pas ou fases da execução do objeto, com previsão de
início e fim; estabelecer umplanodeaplicaçãqdos
recUrsos a serem desembolsadQs pelo GovernQ Fe
deral e a contrapartida financeira do Município, para
cada. projeto ou evento; planejar um cronograma de
desembolso; declarar que não está em situação de
mora ou de inadimplência juntoéjlqualquerórgão ou
entidade da Administração Públ.ica Federal Direta e
Indireta; e até mesmo comprovaroexercício pleno da
prQpriedade do imóvel, mediante certidão d~ registro
nq •. Gartório de Imóveis, quandoQ convênio tiver por
objeto a execução de obras., ou benfeitorias.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os
técnicos da Secretaria do Tesouro, responsáveis pela
elaboração de um roteiro como este, deveriam ser le
vados a conhecer a realidade de nossos Municípios
mais carentes, a fim de perceberem o quanto é ridícula
toda essa burocracia. Encastelados em seus gabinetes,
tendo à volta verdadeira pletora de recursos humanos
e materiais, esses funcionários se esquecem de que a
esmagadora maioria dos Municípios brasileiros precisa
improvisar com o que estiver à mão, para atender às
necessidades sempre crescentes da população. Aliás,
se eles estivessem tão bem aparelhados para enfren
tar seus desafios, não precisariam recorrersistemati
camente à ajuda do Governo Federal, como acontece
desde sempre.

Precisamos fazer o Ministério da Fazenda en
tend$rque não é possível justificar economicamente
um projeto de infra-estruturabásica.Como mensurar,
por ~xernplo, qual o retorno econômico de um proje
to de tratamento de esgoto? Se fôssemos considerar
a economiaadvínda pela redução das moléstias de
correntes da falta de saneamento básico, certamente
chegaríamos à conclusão dê que, até mesmo do pon
tode vista econômico, o projeto seria recomendável,
mas esse cálculo é evidentemente impQssível, dada
a sua subjetividade. De qualquer maneira, não é isso
o que importa. Em qualquer projeto de infra-estrutura
urbana, o que precisaser considerado acima de tudo
é o ganho social e a Qbrigação do Governo de suprir
Oque -ror necessário.

Apesar de bastante produtivo economicamente,
nosso Estado de São Paulo padece, em muitos dos
seus Municípios, dessa crônica falta de sensibilidade
governamental, que leva à deficiência ou até mesmo
à completa ausência de investimentos na área de in
fra-estrutura. Muitas vezes, é maisfácíl obter recursos
de instituições financeiras internacionais dQ quedo
Govenio Federal.

Foi oque aconteceu, por exemplo, no programa
de saneamento ambiental da Bacia do Guarapiranga,
financiado pelo Banco Mundial, e destinado a benefi
ciar as regiões dos Municípios de São Paulo, Embu,
Embu-Guaçu ê ltapecéricàdaSerra.Coma coleta de
esgotosdorné.sticos, esse projeto atende hoje a mais
de 75% dosmpradores da região.

Outroexernploé.o programa de Recuperação
Ambiental da. Região Metropolitana da Baixada San
tista, financiado pelo Japan Bank forlnternational Co
operation, cujo objetivo é despoluir as praias, com a
éleva~ão ddsí~dices qeat~ndimento;à. população, por
séjlne[;imento e tratam~ntodQs epgotos; e. com a pre
servEl.ç~o dos recurso;,híqricosja egecassqs.
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sempre'foi·.exeOlplo de pessoa cor~~ta.. e'.embaixador;
da·l.JNESCO:continuerTl sendc> exemplo p~ra todos;
nãoigno~em os rTlaiesca.usàdos peloálcooL,l

Q:álcóol pêide ~er..a.chavéparadesencadear;
urJ'l drar:na,·p~riflcipalme~te. pa~~os ·adolesce~tes que
nessa fase Dúscaf!lfPÔ~rUma !~emidade.q~~ p()de
levar·a incertezas sobre si: mesmo, '. abrindo espaço
para: traflsgr;essões,. praze~c iTediato' e, hecessidade
de:'libel"dáde; .. ' I!' ,:!~i! ..• xi(-

PEua encerrar, nãohá rl~darnaisp~radoxalefal~
so'que o avi~0:"~ebaCOrJ'l~oderaÇã07.j

.' Esper;O que toda~as:quesiõesrelativasápro
paganda dê bebidas alcoóli~s sejal'll estudhctas pelo
C0NAR e incluídas novas normas;1.r
.J'. MlJitoobrigado;;,!,'J:~i'T,)

'. . O:SR. EDSONDdAR;rE~Sr.:Presidente, peço
a.pala\irapelaor,dem; ••.... ..:::,,' :

OjSR~ PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) '.;,. Tem
V.Exa.a palavra. . •..:. ........; .. ....•... ;;" ... '. '
'/ O.SR~EDSON·DUARTE(PVf,~BA.~elàordem.
Sem revisãodoorador.)- Sr~ Pres\den~e;,co~unicoa
esta Casa ,o ato ilegal,eipco~~eqüentecometido pela
equipeeconôn'lica do Go~ernÕque r,esolv~u:~eqüestrar
recursos d~ ci&adede Juaz~iro, praticamerite inv.iabiH~
zando a vida daquele Münicípio,prejudicahdoi~quele
poyo, nUrna deso~ediênciaau",!a. C1ecisão 1ê:fa Justiça.
já~são quase 2 milhões de reais. . .•.•. .• . .
: OTesouroNacional;po~,il1terl1lédio do Sr. Joa
quim Lev,y, que pode se.~ Pr:esôpo~/êsta,ri descumprin
do decisão da Justiça~ seqüestra valores altos de um
Município pobre,quelpas~a.pordificuldades, que s~
encontra inclu~iv,e em estadodêeTergência. .

o Governo Federal enviaerTrtornode1 0.000
.. " -;. 'l.'·_'f ·i ".Ih !:1:'~lfr_':':::inf ,I:~,·t. -;1 .

reais para ajudar na ahmentaçao das vítimas dachu-
~a e, no mesmo dia,seqüestl'él'?oo.ooo~eais.Jáfalei
Com todas asíaútoridadesgovernamentais, mas'nin-
guémresolve:· ",' '~i: :ii:: 'I;" " , ' ,. ... ,:. ,.::, '. .;. ., '. ,<:,<~ j,:.', >'" 1:,,[;, :,:> ,.' _:~': ~

.'Sr.··P~esidente, nã<>.se·estaprejudicando o· Pre-
. feito Joseph Barid~iíct do Pa~idOdos Trabalhadores,

homem sério eho~esto,quequer,tl'élbaltla~. O prejudi
cado éo povo de Juazeiro; queestá'pagàndo umpreço
ca~o por uma atitude i~pensada aó Tesouro Nacional,
que faz esse seqüestl"6'sem avaliar ar;esponsabilida
de social da Prefeitura. Estão seqüestrando verbas da
saúdeeda educação,o que pode gerar, conseqüên-
cias muito sérias. . i

Estou fazendo esse alerta porque,"se continuar.
o seqüestro de recurso,s deforma indevlda,inconse
qüente·e criminosa, vou tomari'tÔdas asilprovidências
políticas e judiciais necessál-ias.'!ou peáiriinclusive a
prisãodos responsáveis. Nãovob per~itirqueessa
situação continuecorOO está. L'.' i, !.

Precisamos lembrar,··noeptanto, de duas ques
,'tões. fundaflle'ntais:priTéiro;cé':!responsabilidade do

Goverpó,.enao:de organismos 'internacionais, prover
os r~ursos~ecessá~os'ào~rprojetos"de infra-estrutura;
.segundo, a ~arência':generaliiadâ:dôsMunicípios~as
regiões rnais Pobres do páísfaz 'com qtle:!b opção,de'
fipa~cia~e~toi~te~~aci6nal~ãoseja po~sí",et., ' " "
i ej "íi SOTentequando o Ge>vernocompreender,que
essa nãoi~éurria questão;ec6nÔ'mica, masessen:cial
rTlepté sàcial'~:epolítica,'é ,qÚe léssé prObleflla~será
resblvido.:,,: ,... '. .'. "":'. ,,:,;',

Êrao que tinha a dizer.
Obrigado:j'( r.. " .' ,. . .. ,

'.... O SR•. LlNCOLNPORTELA-- si. Presidente,
peço a palavrapelaordem. :: .. .... . ~

'. OSR~PRESIDENTE(lnocê~cio Oliy,eira) -Tem
V.Exa. a palavra..'. .'.' ',. . .. '., . 'i: :li "

O~R.~INCp~N,~ORlELA. (Bloc9(.~L - MG.
Pela ordem. P~onunclaosegUlnte diSCUrso.) - S~. Pre
sidenté,sras:1'e:Srs;Deputados, nos últimos meses,
o consUmid()~;jáideyeterseacostumado\aos'novos
anú~cioslCJebebidas alcÔólicas que éstãdtsenefo vei
cUlados norádio e, natelevisão. E jáestãó tambem
acosturnádos' à onda de c~ieb~idadeséídolos 'da. ju~
ventudêcomogarotos-prop~ganda;.~.lista'defarTl°soS
quetêmfaturadà!alto ab.assobiar:,°próprio nome à
bebidaééXténsa; :, .• ' ,,',

Járriaisimagipeique o nossofepôm~noRopaldi
nho,urnâos T'àis brilhantes'e.completosjo'gadores de
futeboICt0rTIundo, tal11bé~ permitiSse 'qúe ~ua imagem
fosseJigada~bebidaalooóliéá: , .. ," ,.,'

Tenh0JX>~! mirTl que aimagerTl de· um·yerdadei
ro, esPortista nãoircoTbinaromesSetipo,deatitude,

'" apesartla.forÇa quero dinheiró :exerce sobre ,muitas
cabeças.~té éoport'unolêmbfa~ oomoexemplo, que
Pelé, o l'TIélho~detódo'se o"i~\(~sque6íveIZido~ao lon
go se suas calTeirasemesmo;depOis'dependuradas

. .", 1:1'-b', .11:-, ',o, ',' ,,'"~! ,',;. ,'11;-' ': ::" " , " ~,'" _;-.

as chutelras,punca aparecera!11 como ga~otos-propa-

ganda de!l!Ia~sde cig~~,ro~otÍ,~e,éfifere~tes tipós de
bebidas; EI~~,i~ubera~,i~e.prese~ár; .... i,

É I~mentayel, rnas:osJovensno Brasd estão con
sumindo ~eoid~saldbólicas ~da .vez mais cedo. Pa
rece-nosqueáma.iôriadaspesSoás ig~()raofatode
que ocontáto precoé~com'o1áloool aumenta e muito

, _ ;!~' ,',' i~".' ." '.",' oI "":J.,- "" i:" ": •.: _ ;;-, ,": '

as chance~ d~ o IndIvIduo se tornar, umjalcoólatra.
Os riscos 'são.ime~sos,e &'·asSunto.ainda.conti

nua sendo tratado co~ose não ~osse urngrande mal.
Estudos.~~yêla~ que, ~c~~~ja~: o gran~e ma~,aporta
de entradalpar~ outros VICIOS,aInda mais.perigosos e
danosôs.Mesmo aSsi~,~vendiciaà~vontadee festiva
mente divÔlga(fa pelaSchahladás..celebridades.

Senhoras e seflhores!tdeixo.aqui 0llleu apelo a
tódos os ãrtistaseprincipalrnente ao nosso atleta, que

rir, : In ~ ::,: , 1:.1, I,
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É preciso devolver o que tomaram indevidamente
daquele Município do São Francisco, que já recebeu
ú Presidente Lula duas vezes, uma das quais para
ver de perto a situação de pobreza e de dificuldades,
principalmente depois das chuvas.

Precisamos do apoio e sobretudo do respeito do
Governo Federal.

Muito obrigado.
O SR. DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT - SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero para
benizar nosso Presidente da República, bem como o
Ministro da Justiça que estiveram na cidade de São
Caetano do Sul, em São Paulo, quando da entrega de
305 viaturas para a Polícia Rodoviária Federal.

Não poderia deixar de me congratular com os
companheiros de Juazeiro, na Bahia, mesmo não sendo
de lá. É que tenho amizades naquele Município.

Se acontecesse isso com uma Prefeitura do PFL
ou do PSDB, os Deputados da Oposição diriam que é
perseguição política. Não. Isso está acontecendo com
uma Prefeitura nossa.

Inclusive a dívida não é destélgestão, mas. da
administração passada. Mesmo não sendo da Bahia,
entrei em contato com a Caixa Econômica Federal,
tentei falar com o Ministro Antonio Palocci e coma
Casa Civil para que ajudassem.

Sr. Presidente, sem os recursos, é impossível
administrar aquela cidade, especialmente após aca
lamidade provocada pelas chuvas que caíram não só
na localidade, mas erntoda a região.

Portanto, quero me congratular com o nobre
Deputado Edson Duarte,·com o Prefeito de Juazeiro,
e cobrar do Governo que olhe com outro olhar a.quela
cidade, Não se pode deixar à míngua os habitantes
daquela cidade por causa de uma irresponsabilidade
do passado.

Quero, inclusive, pedir aoPresidente desta Casa
que entre em contato com o Ministério da Fazenda,
porque esses burocratas não atendem Prefeito, Depu
tado, ninguém.

Não me refiro ao Governo como um todo. O Pre
sidente Lula talvez nem saiba onde estão acontecen
do os grandes problemi3s. Existem as epidemias após
as enchentes e as pessoas terminam pagando com a
própria vida pelo desGêEl$o de um membro do Tesouro
Nacional, como é Sr. J<:>aquim Levy. '

,!Temos que tentar resolver e?S~ problema.
.Muito obrigado.

o Sr. Inocêncio Oliveira, 12 Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. João
Paulo Cunha, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Antes
de iniciarmos a Ordem do Dia, quero informar às Sras.
e aos Srs.Deputados, à imprensa e ao povo brasileiro
que estamos inaugurando 4TVs de plasma que ficam
embaixo.do painel do nosso plenário. Neles haverá a
reprodução do nosso painel.

Portanto, a partir desta tarde, os jornalistas que
cobrem·· nossos trabalhos poderãoa.companhar dE~

forma mais tranqüila tanto a presença como os votos
dos Deputados e respectivos partidos.

Solicito à equipe técnica que faça a ligação
das 4 TVs, a fim de que possamos observardes
de jáo funcionamento desses pequenos painéis.
(Palmas.)

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS: .

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PL PUPSL
Luciano Castro· PL PUPSL
Maria Helena PPS
Pastor Frankembergen PTB
Suély Campos PP
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PL PUPSL
Dr. Benedito Dias PP
Eduardo Seabra PTB
Janete Capiberibe PSB
Valdenor Guedes PSC
Total de Amapá: 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB
Jader Barbalho PMDB
Josué Bengtson PTB
Nilson Pinto PSDB
Vic Pires Franco PFL
Zé Lima PP
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Carlos Souza PL PUPSL
Lupércio Ramos PPS
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SitaseâmaraPIB
Vanessai;'Grâzzioti~.PCdoB
fotalde~Amazonas: 4

i

RONDÔNIA

A~selrno. PJ
€O~fúcioMounaPMDB
Eduardo Vàlverde PT

" ,:,,,\<._.$

Hamilton Casara PSB
Totlllde.ROnd6nia: 4

TOCANTINS.

Darci Coelho PP
DeNal de Paiva PMDB
Edtlardo Gomes PSDB
KátiaAbreu .PFL
MaurrêioRabeloPL PUPSL
Pastor Amarildo PSC
Total <teTocantins: 6

MARANHAo

Antonio Joaquim. PP
César Bandeircü PFL
Costa Ferreira f,>SC
Gastão Viéira PMDB
João Ca~telo PSbB
Luciano Leitoa PSB
Pedro' Fernandes PTB .
Sarney FilhOJp~"
SebastiãoMaderra PSDB
\J\fagner Lage> pp
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB
Âriosto Holandà PSDB
ec>nzaga Mota •.PSDB
Inácio Amidâ pedoB
.José Linh'ares PP
Léo Alcântara PSDB
Leôr"lidasCristino PPS
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeii'a PMDB

11, i

,:" i':~,,·>:à ;~:i~: :é:,,<'"-~- ':; -,>< _;<~',,.;S ~ __ ,/')i< ';)~i','); ;:'f -,,:_~~~f;)·\'C> .. ;:'

~;~. --, ,- '·:';-':"-'.t')(;~~:,;;,~/i'~_·::::)' ':l~~!,~~~~~~};_~it*J~~~~~~'~;~~:~:!r:, ,:', ~:_ki
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Mauro·Benevid~s·····PMb~·i!;~ '.

RomrnelH~ij6 ~TB
Zé Geraroo .PMDB
Total de.Ceará~12

PIAuf

Átila Lira PSDB
B.Sá~PS

Ciro Nogueira PP '"
MoraesSouza PMDB
Naiareno Fonteles. PT
Prornotor;AfohSO Gil •. PDT
Total dePiau'r: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Alvaro Dias POli
~átir,Jlél Beze~raPT
Henrique Eduardo Alves PMDB
MúCio Sa PSB i' .

Nélio Dias PP.. .' .i

Total de Rio GranderdoNorte: 5

PAR~.rBA

Benjamin rv1aranhão PMDB
Enivaldo.Rlbeiro PP .
Inaldo Leitão PLPUPSL
Lúcia B~~ga PT
Luiz Couto PT
Philernon Rodrigues} PTB
Ricardo Rique' PL PlJ'PSL ,
VJilson Santiago Pf',,1DB '
Total deParafba: 8 ~.

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Fernando Ferro PT
GonzagaPatriota •••. i;>SB
Inocêncio Oliveira. PFL
JoaquimFra~cisCo P~B
José Mendo~ça Bezerra PFL
José MúCio Monteiro. PTB
LuizPlalJhylino .• PTB
Roberto .Freke PPS
Total de Pernambuco: 10

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Helenildo Ribeiro PSDB
JoãoCaldas PL PUPSL
JurandirBoia PSB
Luiz Dantas PTB
RogérioTeófilo PPS
Total de Alagoas: 6

1!lil
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SERGIPE

Bosco Costa PSOB
Cleonâncio Fonseca PP
Heleno Silva· PL PUPSL
Jackson Barreto PTB
João Fontes S.Part.
Jorge Alberto PMDB
José Carlos Machado PFL
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Fábio Souto PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
JonivalLucas Junior PTB
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Severiano Alves PDT
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia: 25

MINAS GERAIS

Anderson Adauto PL PUPSL
Aracely de Paula PL PUPSL
Athos Avelino PPS
Bonifácio de Andrada PSOB
Carlos Melles PFL
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PFL
Or. Francisco Gohçalves PTB
Edmar Moreira PL PUPSL
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Ibrahim Abi-Ackel PP

Isaías Silvestre PSB
Ivo José PT
João Magalhães PMDB
João Magno. PT
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PL PLlPSL
Júlio Delgado PPS
Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Uncoln Portela PL PLlPSL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PL PUPSL
Mário Heringer PDT
Odair PT
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDS
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PTB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio MirandaPCdoB
Sitas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 40

EspíRITO SANTO

José Carlos Elias PTS
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
MarcusVicente PTB
Niltbn Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Rose de Freitas PMDB
Tóial de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP
Almerinda de Carvalho PMDB
Bernardo Ariston PMDB
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Deley PV
Oro Heleno PP
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDS
Eduardo Paes PSDB
Fernando Gabeira S.Part.
F~rnando Lopes PMDB
Jair Bolsonaro PTB
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PSDB

DISTRITO FEDERAL

~Iberto Fraga PTB
José;Roberto Arruda PFL

~ " .,' (4,,"' ,1i~1

Sigmaringa Seixas PT
Tatioo 'PTB
WasnWde Roure .PT
Total tleDistrito Federal: 5

GOIÁS

PSOB

Salvad?~ Zi!:"baldi PIB
Teima de Souza Pl';'
Vadão GomesPP .
Valdemar, €ostaN~to PLPLlPSL
V~uldertefe.ssis PP
~altedf=e'á~a~ PSOS
""a~d~~alSanto~ PL'PI-/,PSL
Zârattml ;il PT
ZUlaiê'<;ôb'rá PSOB
Total deSfio Paulo: 41

MATO GROSSO

Carlos ~bicalil P;Tj
CelcitaPinheiro .PFL
Pedro Henry PP
Total de MatoIGrosso: 3

1 I .. "

MATO GROSSO DO SUL

Antonio CruzPTB
GeraldoResende PPS
MuriloZauith PFL
Nel~nTrad PMOB
Total cleMato Grosso do stil:4

PARANÁ

André Zacharow PP
Cezar SilvestrL pps
Oilceu Speraficoi pp'
Or. RosinhaPT

Carlos Alberto Leréia
, ,~

Enio Tatico PTS
Jovair Arantes PIB
Leand?()'Vilela, Pr..l10B
Leo6a~ó)'X,ilela,"PP
LuiziBittencourt PMOB
Neyae'A,.pa~.ecida P~
Pedro Chaves PMOB
P~ofé5S0râ!J=taquel,.eixeira
Roberto Bàlestra PP

.Ronaldo CáiadoPFL
Rubens Otoni PT
Sergio Caiacfo PP
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 14

I II1I
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li'

Jandira Feghali PCdoB
João~~ndàsdeJesus,PSL P4eSL
José OivinoPMOB , ' ", ", • '

.. " ' . .:. '!i~" l'l' .' - ',." ,

Laura Carneiro;PFL
L~o~a~do~.Pi~i~~iPtqDB
LI~dbergFanasP~i
LuizSérgio'p:r:;i' ,i' '

Maria LuCia ',PMOB
Miro TeixeiraSi!part. 'i '

~O~~it~F~â~.C:()i~ ~MOB
Nels(>nBorl1le~lPMOB

PauloBaltaza~rfpSB
PauloFeijóPSOB
Reinaldo Betão PL PLlPSL
'Ren'ato Cozzolino PSC
Rodrigo MéliEIPFL
'SandroM~tos'PJB
'Simão SêsSimPP
Tolalctê.Ri(),de Janeiro: 32

'SÁOPAULO

~Ioysio Nun~s.Ferreira'PSOB ' .,

f.(l~O~~O Ca~o:~êndes T<ha~e' PSOB
tlaudloMagrao ~ÍPPS .•.." . ,
€orauCi SObrinh6 PFL
De~irrNettolj~p,
O~~~~i~~ib~i~ .• PJ
OlrTlssJ;ta'!1alho PPS

,E~~a,~ac;~~:PT~ ......' .
EhlTla~~axlrro Darryasceno PRONA
IId~~~r.~Uj()itpp, .,'.'," "
Jamil MuradljPCdoB

!,"'~ ":'ili! 'i .,-,' , .: ,~t, :";"'" '
JeVer,s()~~ca~pos" PMOB
JoaoHerrmann NetoPPS
j()ãôPaôfa\C'Uhha PT
, .' __ " ", ,;" ",<',:R." H:',."',,, '0"",. "

José Mentor P,~'
'.' "i' ""." 'l~:'

Julio ~emeghirll:i:PSOB
EobbêN"eto:iPSDB
tucianoZiêà. IP]

t~:rt~Wglo~l~t~~:l~
Mar6eld:oi1iZ 'PV

1'1"", _,:"" " ,,,: ·!f"· :;:Ir "', "i! /"~,"

Mari~ngela f)uàrte 1PT
N'~ISon~arqueielliPIB
NelJt()hlJ1irrya,~!TB
Orh~nCIOFánta:zilni PT
, .. ~ l " i"" .' . ' :' , i ''; ~.., ' , ' '.: "

Paulof«)bayashi ,PSOB
~áuloLilllaJpMps
Pr()fesS6r lrápuanTeixeira PP

~~~:~~A~l~i~op~T '

8()bs~nTuma!'.PFL
.;:tubinellilPti'1'i"'"
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Ora. Clair PT
Giacobo PL PUPSL
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
José Janene PP
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Paulo Bernardo PT
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Total de Paraná: 16

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Gervásio Silva PFL
Ivan Ranzolin PP
João Matos PMDB
João Pizzolatti PP
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT
Mauro Passos ·PT
Paulo Afonso PMDB
Paulo Bauér PFL
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares POT
Ary Vanazzi PT
Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMDB
DarcísioPerondi PMDB
Eliseu Padilha PMOB
Enio Bacci PDT
Francisco Appio PP
FranciscoTurra PP
Kelly Moraes PTB
Luciana Genro S.Part.
Luis Carlos Heinze PP
Maria do Rosário PT
Mendes Hibeiro Filho PMDB
NelsonProença PPS
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Pimenta Pf
Tarcisio·Zimmermann PT
YedaCrusius PSDB

Total de Rio Grande do Sul: 22

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 327
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR.WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apresento a questão de ordem com base no art. 135
do Regimento Interno, que diz:

'~rt. 135. Decorridos os prazos previstos
neste Regimento para tramitt3ção nas Comis
sões ou no Plenário, o Autor de proposição
que já tenha recebido pareceres dos órgãos
técnicos poderá requerer ao Presidente a in
clusão da matéria na Ordem do Dia".

Faço esta questão de ordem porque sou um
dos autores da PEC nQ 205/2000, apensada a ou
tras propostas de emenda constitucional. Tal con
junto de PECs já obteve pareceres favoráveis nas
Comissões Especiais. Falta serem apreciadas pelo
Plenário.

Refiro·me à PEC que trata da questão do re
cesso parlamentar. Conversamos sobre o assunto
ano passado, quando houve o compromisso de in
clusão dessa matéria na Ordem do Dia já no iní
cio dos nossos trabalhos este ano. Existe um texto
elaborado, que contou inclusive com a participação
do Vice-Presidente desta Casa, Deputado Inocên
cio Oliveira.

Portanto, peço a V.Exa. que incluaessa matéria
na Ordem do Dia para que possamos apreciar a ques
tão do recesso parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu
tado Walter Pinheiro, de fato há essa previsão regimen
tal. Vou considerar o pedido de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Soli
cito a todas as Comissões que cessem seus trabalhos
sob pena de qualquer decisão ser considerada nula.

O SR. BETO ALBUQUERQUE .,...Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr, Presidente, com
o intuito de criar um consenso para melhorar a votação
hoje à tarde, dialoguei com os partidos que compõem
a Oposição e a base do Governq.Háacordo de não
se votar algumas matérias daOrdem doDia. Consulto
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V.Exa. se devo ler, as matérias quetêmacordo unâni- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)-
T' , t;t ',:.f ~ ( ", .:'P , 'ji' 'I: -,~ . ,\: "

,!,eparavotar,!,osoutlão.; ..::, .i: .' Item 11.
~f o SR. PRESIDEN,TE (João. ~a.ulo.~u~ha),,- Comissão PartarTlentarde Inquérito com afinalidade
Deputado.'. Beto .Albuque~que, anuncIareI, Item por de investigar Fatos 'Reléidio~adoS à Pirataria de Prôd~os
item. Caso algurl\ Ude~.sblicitea p~layra pará. dis~ InddStrializados é SonegaÇão Fiscal (CPI-:pirataria).
cus~ão, retira~eii~ rpatéria da pauta. ;.c!il' REQUERiME~TON!!1.638/04!' .

É bôl11.qüeas pessôassaiba~ que'~ssaslmaté- "'f
rias foram pautadas. " ..'. ."i, ... ' Ofício::~ 566/2004 - Presi'; ~',
:OSR"PRESIDEN!E(JoãoPaulo~u~ha)'"-Pas- ',,' . ,', . E3ra.~íIia, 16 dem,iar.ço. de 2.004.
sa-se à apreciação da matéria que estásobre a mesa ,I i '

e da riorlstá~~:;lgJ~~~ó9i~ I C h il') It I Si~Pr,esidente,,:. . fi, .,i',

OSR. ". ".' .' '.. ,.,., ,...'. dO, au~ .u7
d

a-:- dm . Né>sterrnos:do§3~;doart.35,doRégi"Pe"-toln-
Con'lissão Parlan'lentar e nquentol estl~a a a temo,esta Comissão Partame~tarde Inquérito'àp~vou,

Investigar~AJAção,Cri~ino~âd~s'MiUciasprivâdas e h.oje., Requerim.. en"t,.odea..,IUt. o.",·.a...•. do.iSr.. R.e.la,..to'.r...., D,.ephtado
d.os G~,uPb.~e,'.. ,Ext,...er.,...,,"'...•,' Irn,toe,'.in.,'", toda~'região N".ordeste· . 1 '..,,', "

(CPI '"-!ExtermínionofNordeste) " , JosiasQuintal, "soliCitarydoprorrogaçãodost~abalhos
/1" .<"i. . .' , por mais 60 (sessenta)ldias.:' ,'. .:1 •

REQUERIMENTO Nº1.586/04<Na qualidade:ide;jPreside"-te deste Ór,gão, re-
(Do S~.DePrn.ado B6sco'Costa ebutros) queira a V.ExI. seja'sub~etido àdoutacorysider;ação
NosterrTl?sdo§ ~ do Regi~erito Interno da do Plenário da Casa apr?ll:0gaçãodos traljalhos,nos

. Câmara.dos!!Deputados:; co":lbinado eom lh§ 2~ do termos do ~equerirT1elJ~d;sUpra citado...
al1;'5~!da U~L~~1:5~9,!de J18(Je rllarçode"1952, !J~stificâção
requerernossej'a pr?rrogado o prazo <te fu~ciona- .' Corifolme jáil'lf()mi~dO anteriormente, temos em-
mentol'destaCbmi~são Pa~lamehtar de Inquérito '. '", ·"·~i'.li .'", .... "
~. '......... .. .'. '., ' preend~do~~aior,,cel~~~dad~ ,poss~~~1 ao~ t~abalhos,
porsesset;lta dias'; , com olntuito;de cumpnrmosoternio estipuladoem

Justificaçãô lei;As investigações'l:'~~'e~tant(),d~lTlonstraramuma
;" .. ', O.objeto de investigação desta CPI é bastàn- . gravidaCle.aindamait>r,dosfa.tosqu~ incehti"ararna
',I ,. ,,'t. ". '. .•..• constituição destái€()rTIissão~Em~oranão seja imagi-
te abra~g~nte, ~a ~~did~e~ que apo~ta par,a uma nável abranger tudo o'que reclamaaçâo deste Órgão,
in~estigação dec~iWes~e:lexter~í~io em toda:a seria uma Êmorme irresponSabili~adeencerr8ro~tra-
Região Nordeste. Isso de~a':lda ~ui!oternpo, pois balhos;semexa'urir, ipelolTIenos,'asin~estigaÇõesjá
er1'l cada Estado da~egião Nordeste existem mui- iniciadâs eaindanãocorid'lurda:s::~'! •
ta:ã de~úrcias ,as~~~í:n.apu~a~as beITJco~o~á~ias Dessa fOrrTla~enCàreçoaV,Ex'. a nêcessidade da
pessoas as~r,;W,()~,~~id~~,~e ~~do~úe OS~,120dia~ prorrogação,cujoúrilco';bbjetivosêprende ao fato de
.do prazoonglllalf0l'8m msuflclentes para: conclUir prete~dermos ,concIUir,c0rT\0lêxito que. a sociedade
toda a investigação; f: . espera e 'merece;' a:iricurn6ênciaque a €asa houve

NesJestermos,soliciiam6s seja aprovada apror- ' por bemrios atribuir.,'~. '. " ,... .. . : .
rogaç.ão po.•.. ri rTlai~ se.ssen...t ..·.a dias... '. ' "i.... Réspeitos~meni~, ~ Deputado Medeiros, Pre-

. ,"cc' , . , • I ti' sidente..' ' ,
r Sala da'Cornissão;' 18de.feverelro e 2004. - , OSR. PRESIDENT.E (Joã.()PaulàCunha) -Em
Bosco Cos..Iá.,'.Pr..esi.d,ente;. e Luiz 'to... uto, Relator. .

votação orequerimentó.•
O.SR. PRESIDENTE (João' Paulo Cunha) - Há OSR~ PRESIDENTE (João Paulo.Cunha) -Aque-

objeção po~ párie dO"PFL; DeputadoMuriloZauith? les que forem favoráveispermaneçam como se ehcon-
OSR~MURILO ZAUITH (PFL":' MS.Pl~la ordem. . .

" ,'".' ", . I· ., .~. 1 tram.(Pausa.). .
Semrevisáôdoora.dor.r"':!Nãohá acordo nesta. pró- APROVADO. .'
posição,:Sr~Presidenie.' 11.' O SR. PRESIDEtneI(João ipauló Cunha)'"-

05R: P'RESII)ENTE(JoãoPauloCunha)- Há Item 11I .
objeção por pB!rtedo!PFL? Comissão. Espeêial'destinadaa AfJreciar!e.Pro-

,OSRJiMURI~OZAUITH -Exatamente, Sr. Pre- ferir,Parecerà Propostade Emenda à CohstitUição.nll
sidente. 574~A,de2002,que "a.ltera a~edação doart.29-~ da

OSR~ PRESIDENTE (João Paulo,Cunha) ;...Re- Constituição Federar', (percentual de despesas legis-
tirado de pauta, de,offcio. lativas municipais)':'

1

i
11, I "lI:! I I ~: I I:, I,! I : ~ ,
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Ofício nº 33/03 - Pres

Brasília, 4 de dezembro de 2003.

REQUERIMENTO Nº 1.455/03

Sr. Presidente,
Considerando o interesse deste Colegiado em exaurir

a pauta de debates e a necessidade do Deputado Zenal
do Coutinho, designado relator do vencedor, em ouvir em
audiência pública o Prefeito Marcelo Déda, Presidente da
Frente Nacional de Prefeitos, solicito a V.Exª. nos termos
regimentais determinar providências no sentido de prbr
rogar o prazo destinado ao exame de mérito da PEC 574
ora em exame nesta Comissão por mais 10 sêssões.

Contando com a acolhida de V.Exª. a fim de que
esta Comissão possa cumprir sua destinação regimen
tal, subscrevo-me.

Respeitosamente, - Deputado José Eciuard()
Cardozo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tra
ta-sede decisão ad referendum do Presidente, que
solicitava na ocasião ao Presidente da Comissão con
vocar o Prefeito Marcelo Déda, Presidente da Frente
Nacional de Prefeitos,. para fornecer informações à
Comissão, o que já foi realizado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (JoãoPauio Cunha) - Aque
les que forernfavoráveis permaneçam como se encon
tram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Item IV.
Comissão Especial destinada a Proferir Parecer à

Proposta de Emenda à Constituição nº 431-A, dé2001 ,
do Senhor Eduardo Barbosa, que "acrescenta parágra
fos primeiro e segundo ao artigo 204 da Constituição
Federal" (destinando 50/0 dos recursos do orçamento dos
Estados, Distrito Federal e Municípios para o custeio da
assistência social) (recursos para assistência social)

REQUERIMENTO Nº 1.456/03

Ofício nº 012/03 - Pres

Brasília, de novembro de 2003.

Sr. Presidente,
Na qualidade de Presidente daGomissão Especial

destinadaa proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 431-A, de 2001, do~enhor Eduardo
Barbosa, que "acl"escent~parágrafospritneiro e segun
do ao artigo 204 da Constituição FedE1ral" (deptinando
5% dos recursos da União, Estados, [)istrito Federal e

Municípios para o custeio daassistência social) - Re
cUrsos para Assistência Social, e a vista do interesse
manifesto de um maior aprofundamento da matéria
objeto deste Colegiado, solicito a V.Exª. a prorrogação
do prazo desta Comissão, por vinte sessões.

Antecipando agradecimentos, renovo a VEXª.
manifestações de a.preço e consideração;

Deputado Jamil Murad, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aque

les que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Item V.

REQUERIMENTO Nº 1.554, DE 2004
(Do Sr. Bernardo Ariston)

Sr. Presidente,
Requeiro a VExª., nos termos do art. 38 do Regi

mento Interno, constituição de Comissão Externa para
acompanhar os trabalhos e procedimentos relativos ao
projeto de construção de oleoduto para levar petróleo
da Bacia de Campos, Estado do Rio de Janeiro, para
ser refinado no Estado de São Paulo.

Justificação

De acordo com estudo de impacto ambiental
e·análise de risco encomendado pela própria Petro
brás e que demonstra várias hipóteses de vazamento
e elevado risco ao meio ambiente na construção do
oleoduto, solicito a criação de comissão externa para
acompanhar todas as reuniões, audiências públicas,
debates e procedimentos relativos ao tema, em defesa
dos interesses da população fluminense.

Sala das Sessões de de 2004. -Bernardo
Ariston, PMDB/RJ.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aque
les que forem favoráveis permaneçam como se acham.
(Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Item VI.
. Comissão Espeçial destinada a Proferir Parecer
à Proposta de Emenda à Constitui9â-o nº 54, de 1999,
do Sr. Celso Giglio"que"acrescenta artigo ao Ato das
Disposições. Constitucionais Transitórias" (dispondo
que o pessoal em exercício, que não tenha sido .ad
mitidopor concurso público, estável ou não, passa a
integrar Quadro Temporárioemextinção, à medida que
vagélrem os cargos ou empregos. respectivos) (Quadro
Temporário Servidor Público)



Ofício n2 03/04~ Pn9s :

Br8~íIia,'16de março de 2004
, yt' ~~\ ,:/' ~~;.y::::-)', ! . :', '.'

Srf Presidente,';/" '.
Dirijo-rrle:aV;~.parasolicitara prorrogação do

" ···.·',11· '.. _,'1:., .". ", .. ' .... ",. ""~:. _
prazo de conclusao dos trabalhos desta Gomlssao,por
m"ais 20seSSões. ··f,·..· ",:~,

;~:~.oens~jolr,e~o~~'a,VrExIl.~otosdeZáltaestima
econslder,açao..'. .;, ". i. " . .:\ . . ..'

:,; . ~te~ciosamerlte.,-:- Çeputado larélBernardi,
Presidenta.".. .' .'. '\

aSA; JOSÉ CARtOS ALELUIA - Sr. Presiden-
te; peÇó a palavra pela ordem..' ..',

O SR.PRESIDEN;rE (J6ãoPaulo Cunha) - Tem
V,Exa~iapala,!ra. .;: ..,..

.. OSR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-B~. Pela
ordem.Sen'lrevisãodoorador,)-Sr. Preside~te,con
cordainoscom,a prorrogação. Mas(precisamos esta
belecer, em rélàção á esse tema, que esta é a última
prorrogação. '. .

O SR. PRESIDENTE (Jóão Paulo Cunha) ..., Se
houverinecessidade de outra prorrogação, 'Deputado
José Carlos Aleluia, cer;tamente aPresidentada Co-

REQUERIMENTO N21.605, DE 2004
(DoSr. Neucimar,Fraga)

."C :'., ::,~ .. ',. ,>',: _: .~', "",' ,-,,;:;r;::\:. ,,_': ~!~', ~',: :".:;.~: '

Sr.Presi~ente,:i~ii"" . . '. .'
Nóstermós'do,iartigo' 38; artigo 117, irciso I. do

Regir1'lento'l~têrno da Câmara dosDep'utados,requei
ro aV.ExIl. óriaçâode, umalComissão'Externa, sem
<. , "'" fII,' " ,.' ' ,,"", ,l' "',,~.... ',',." ..-" ',", ,,,!~'~~ ",: ':', - ~, .. I. " .. '~'" "" ' ". " ,', 'oi'--' .,j ,~l "I" • ", ; :", '

ônus.para..estaCasa, ..90T a'flnahdadede.lnvestlgara
dêcisâoefoCADE(C09S,ãlho:Administrativofde'Defe-
sa ECO~ôrnicEhotici~lií,ada.~4Jdia Ô4~~f~~~r~i~()do
correQt~ a~o,q~edesapr()~p~a.c:omp~aida;;~rJ'\presa
Chocolates.'. G.. ar.oto pela Nestlé doBrasiL;!.\"

~ . '. ,,', " " ," ", , .' "", " :' ~l ,':., , ":~~,' .' ,..,:;.,,'

'... 0 SR. PFlESIDENTE(Joãot:>aulo;Çun~a) - Há
.acordo? (Pausa) .. i"· .. ' ,...\,'

, . Em v,otação orequeriTe9to.,
: OSR. PRESIDENTE'(Joãb, PauloCÍJnh~) - ~que-
lesque forerllfa~orá~eispe~~aneçamcOrno seehcon
~r:am. (Pa~sti.J ,l"r: ~ .. ',':'" '.' ' ",;
:,·~PRO~A~P·, "ri., "l., .. ,I"
i, OSR~~PRESIDENTE: (João;Paulo Cunha)-,. . .. ,'" . . " , .' .

Item IK .. ' ..,', ..... ". ..•.. .
ComisSão Especialdestinada aProferir:Parecer:

.hP!opostad~ •.E~e~daàGo~stituição ~534-A, de
-. ~002,. doSe':la~()tFederal, quei~altera o'a~ig0144. da
Constituição~ ~ederal,pára disPo~ sobr,eas COmpetên
cias da Guarda~ur1icipal e;c~aÇão da Guarda Nacional
(Guardas Munidpâis). . '•.. ri;

REQUERIMENTO N2 1.641104

"." 'DIÁRIO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS

, :

Ofício fil78/04 - Pres

.i:! ' ~BrasOia, 16 de fevereiro de 2004.
~;7: L' ,~ ',<:: ',,'" ~r, ,I ::

REQUE'RIMENTO N2 1.574/04'

Sr: President~; .......;
NaqÚalidad~de P~esiden,tada €omissãoEs

pecialde,stirl~daa P roféri r; Parecer à P~oposta de
Emendaà!Con~tituição~~54,de1999,do Sr.eelso
Giglió;que,"ac~escel1tai'á~tigo'aottodas Disposi
ções eonstituclonais'1rânsitórias":'(dispondoque o
pessoalerT1exe~ê'ício,que não te~hasido ad':rlitido
por conc~rsoplibHco,estáv.el ()u;não; passa 'a in- '
teg~ar,Qu8'd~()'Temporãrio'f~rTl eXtinção, à medida
quevag~remos,cãrgosoUer,np~egos~especthios),
solicit()â~;~)(Il;'sejà prorrogaCJd,o praiode fu~cio
na~ê~io'desta:e()mis~ãôpor mais Vin~,e sessÕes.
'ten'do!em\/istaan~éessidadtitd!~ um'âinplo debate
sobreo'tema.,· "i;..

Atenêlosamenté, . '.' .' ", "',' "..'
Óeput~dliLadra' Ca~l1eir.o; Presidenta.,
OSRPRESIDENTE'(João Paulo Cunha) - Em

votação .~, ~equerir:nêl1to; ,', _. f '.,. " ,

O SR~PRESIDENTE (Joao Paulo Curyha) - Aque
les que forem 'pelaaprovação permaneçam como se

': - ":fli~ , " " ':" : ,~1: ; ,:ir .:,:, '" .;
acha~.(li'ausa}. ',i,! '

APROVADO: ,:. " ,. .' '" . ,.'
a,sR~I~RESIDEN!E(JoãdPaulo 'Cunha) -

Item VII.,' . '
. " ,"\!'" .

REQUERIMENTO N21.604, DE 2004
(Do SrriJamilMuréld)

Sr. Presidente'l' ' !; ,.,

Nostermos'doart. 38do;Regimentolntel'no da
Câ~arcidosiDepútados,~equeiroa instituição de Co-

!:missãoExter~a,para aco~panharostrabalhosda Co
missão Esp:êial da Secretaria espeCial dos Direitos
HUmanos que irá in~estigarasinformações prestadas
PoGrTlilitaresqJe .~dem'possibilitâr:;á localizkção de
corpos de guerrilheiros,'do~raguaia~

~. Sala das~s, 3 de:irÍarçode2004.-Deputado
'j> .' ", ",' . \"".

Jamil Murad. ., ,r .c' .'. .

O SR.·PRESIDENTE ,(João Paulo Cunha)- ·Há·
objeção po~ pa~ed?p;T"DePutadoLuiz Sérgio? .

O SR:LUIZ SERGIO (PT- RJ. Pela órdem. Sem
revisão do orador.) - Há, sim,Sr. Presidente, objeção
da;;Parte do ~]'e,'da Lidera9ça do Governo..

O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re-
tiradode ofício. ,I ' .

OSR~ PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Item VIII:

.. IIi . I 1,1:1 1 , I
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missão, a Deputada Iara Bernardi, apresentará outro
requerimento.

Esta é a preocupação de V.Exa.?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - E vamos nos

posicionar contra nova prorrogação. Esperamos que o
assunto seja trazido...

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Te
nho a impressão de que a idéia da prorrogação não
tem nenhum interesse procrastinatório, salvo melhor
juízo, porque concordo com V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aque
les que forem favoráveis permaneçam como se encon
tram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Item X.

REQUERIMENTO N2 1.669, DE 2004
(Do Sr. Alberto Fraga)

Sr. Presidente,
Requeiro a V.Exª., com base nos arts. 38 e 117

inciso I do Regimento Interno, se digne adotar provi
dências necessárias à instituição de uma comissão
externa, a fim de averiguar a esclarecer denúncias de
doações financeiras feitas por organizaçõesamerica
nas à Poncia Federal Brasileira, gerando comprometi
mento e controle das autoridades brasileiras, acesso e
cumprimento de ordens por parte dainstituição policial
e subserviência em relação aos órgãos americanos
diante de recursos recebidos.

Jsutificação

Foi amplamente divulgadopela imprensa, espe
cialmente pela reportagem de capa da Revista Carta
Capital deste mês que a Polícia Federal Brasileira vem
sendo éonstantemente subornada por organizações
governamentais americanas.

Segundo declarações do ex-Chefe do FBI no
Brasil, os Palácios do Alvorada e do Itamaraty foram
grampeados e monitorados. A Polícia Federal ''foi com
prada.por milhões de dólares".

Como aponta o americano natUralizado Carlos
Costa, ao pagar as contas da Políci~ Brasileira Os
Estados Unidos têm acesso e controle totais. Quem
paga éque dá as ordens, declarou o ex-agente que
ressaltou ainda: "Não creio que o governo tenha no
ção do quanto a sua Polícia Federalestá infiltrada por
nós há anos.. :'.

Indiscutível quetaisifatos caracterizam irrefutável
agress~o à defesa·e soberania nacional, razão porque
elevem ser totalmente esclarecidos.

Instituição indispensável à manutenção do Es
tado democrático, à soberania e ao equilíbrio das
relações de direito, principalmente as que envolvem
interesses da União, a Polícia Federal deve trabalhar
com autonomia, com apoio, mas sobretudo sem com
prometimento com ideais que não representem os do
povo brasileiro.

Conforme consta das suas declarações na re
portagem, a prioridade número um do representante
da seção de narcóticos é que a Polícia Federal aceite
a "doação".

Além de vexatória as declarações estampadas
na revista desrespeitam o cidadão brasileiro que confia
nas suas autoridades e certamente não compactua
ria com tal coalizão financeira, que é ainda unilateral
quanto ao repasse de informações de interesse estra
tégico. A sua presença tem muito a contribuir para o
esclarecimento dos fatos de vital importância para o
país e para a sociedade.

Tal assunto é de particular interesse desta Casa
Legislativa, especialmente da Comissão de Segurança
Pública, motivo pelo qual esperamos ver o presente
requerimento aprovado, sendo instituída a necessária
comissão externa.

Sala das Sessões, 23 de março de 2004.
Deputado Alberto Fraga, PTB/DF.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
objeção por parte do PT, Deputado LuizSérgio?

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sim, Sr. Presidente. Solicitamos
a retirada de ofício.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Re
tirado de ofício.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
ItemXI.

REQUERIMENTO N2 1.676, DE 2004
(Da Sra. Veda Crusius)

Sr. Presidente:
Comfundamentonos artigos 38 e 117, I, do Re

gimento Interno requeiro que, ouvido o Plenário, seja
instituída Comissão Externa,· de caráter temporário,
destinada a verificar "in loco" a situação dos Aeropor
tose outras áreas estratégicas de fronteira do País,
decorrente da greve da Polícia Federal.

Justificação

Há mais de dez pias, contingente significativo da
Polícia Federal, encontra-se em greve.

No dia 24 de março de 2004, o· Diário Oficial da
União publicou aPorta~a Interministerial nº 885, de 23 de
março de 2004, dos Ministros da Justiça e ela Defesa.

..~,,; ".
if>';~.' .,~
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Segundonotfcia publicadàno dia de hoje
(24{3/04) pela"AgênCia Globo~, " (; ..)Oe acó~docom
a aSséssoria{dÓMinistério daJustiça),apo~ariaque
credencia funciorll~(ios dalnf~aero á substitiJi~ospo
Iiciaisfederais~ós'eropc>rtos é clara e foi assinada
por autoridades qué'detêrrl plenõcônhecimentó' das
lei~.brasHeiras,os minist~os da:iJustiça, Márcio 1;ho
tTlazBastos;e daDefesa:José~~,iegas". il'~'
i': f- Const~uição Federal,erfl seu al1..1~;êstabele
ceque "asegura':lÇapública,deve~doEsta:do, direito e
respo~sabilidade de. todos, é exe~qi,dâ para a preserXação
da ordem pública e da inco.l~rTlida.dedas pessoasle do
patrimônio, atra~és dosi'seguil1tes órgãos: (;..) I-"polí
ciafede~al;·(.;.)'!~~~NÓinciSo.ldesterrlesll1Oa~igo.êstão
determinadas âs atribuições da:Polífia.Fedêl'Bl. •
,.~ t~ad~iSsí~él queul11a gr~edecategoriaes

se~cial'a'o parsnãb.teryhap~onta 'e. satisfató~ia solução,
e que sejam àClotadas m~diaas palhativasíao arrepio
da Lei ~aio~qye.iext~apôla~o pode~,~êgula~entador
'do PocIerExecutlvo.'.' i.i "!~i'.;

Assim; SehRbriPresid~hte;consideramôs de fun-
" ,'Iil _.? : ~il ;:I,f,', " ':". ,1 ,':; ~'" ,< ,":., ','i"1 ,...;,

dame~talunporta~claque esta Casa possa contnbulr
nai~ojÚçãô:::de "tãô .·grave .. impasse; i' visando ma~ter a
estabilidade dasinst~uiÇõesr.~~po~Mv~ispela segu-
rançae soberani~:inàcioflais.I:li:ii' .. i i ' ,

' ... SaladasSessões;!'demarço:dei2004:- Depu
tada VedaCrusiUs, PSÓS/R'S.,: .i..

OSR: PRESIDENTEil(Joã~ Pauío Cunha) .:.. Há
objeçãopo~pa~edop]DeputadoLuiz SéÍ'gio? .

OSR'LljIZSÉRGIO (Pli.-RJ. Pelaordem. Sem
revisão do.orador.)~Sim·,Sr>Presidente. SoliCitamos
a re.tir.àdaJJ ·.Wlf ..... ) ':'L ..•......' i

,'o .."')' :', firi"- -"i,I,." .i:, , ,'.

.OSR. PRESIDE~E(JoãbPaulo Cunha) - Re-
tirado de ofício. ..·ji, .' .

.O SR. PRESIDENTE (João; Paulo Cunha) -
ItemXU.: •...•.. .... .... '. ,1

."\; ... Co~iSsão Especial destinada a'Proferir. Parecer à
P~oPosta(je Emenda à Co~st~uição ~,.4311A; de 2001,
cf() Senho~EduârdoBarbosá, que"acre$centa'parágrafos
primeiroe"segurdo aoartigo204d/a ConstitUição Federal"
(deStinalldo 5~/~I'dos recôrsos do orçamento dosEstados;
Distr~o~ederal"e ~Jryicípiosparao custeioda Assistên
cia SociaO(ReCu~s para ~ssistência SociaO.

~,':',' ! , : ~~';': :1., :!{" ..,' .'~'", :.
REQUERIMENTON2 1.682,104

Ofício n!l13/04 ..., Pres

Brasília, de rnarço de 2004.
"' ~'

srt Presidente, . .
Nã qúalidade de Presidente da Comissão Especial

destinada a Proferir; Parecer à Proposta de Emenda à
Cons!ituição rif431-~,I;de 20.01 ;'doS?llh?~ Edúa~do
Barbosa, que "acrescenta paragrafos pnmelro e segun-

Quinta-feira 12 14047
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do ao artigo 204 dBConstituição Federal~: (destinando
5% dos recursos da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios para o custeio da Assistência Social)--'Re
c~~So~para~~istênciaSoci~l,eavista doi~te~esse
manifesto de. ulTl maior aprofundardento da.,matéria
ó'bjet6 de~teColeg:iado,':solic~o fi '!çEXO:;a p~p~ôgação
doprazo desta Comissão, porrvintesessões.tii!'· .. ,i

'l:'Antecipandoiagradecirri'e'htas,repovoa V.Ex'.
rTlanif~staçõesdeapreçoe consideraÇão; j'DepUtado
JamilMurad;Presiderite. .r. .:ii. ri:

o SRJOSE CARLOS AtELUlA - Sr; Presiden
te, peçoa palavra pêla6rdem. ..' .I:r ..'

. O SR. PRESIDENTE (Joáo Paulo Cunha)-Tem
V.Exa.ápalavra ' . .:il.:

••... .OSR.J~SÉCARL()SALELUIA (PFU- B~.Pela
ôrde'}'.Sern.r~visãodo o1'8dor:)'- Sr. Preside~tê; esta
matéria já foi"lapróvadaeestá".prejuCti98da; ..... ~.
',' ..•. 'OSR;PRESIDENTE(Jo~ó~Paulo Cunhal-Trata
se de.2 prazos, Deputado 'José .Carlos ~Ieluia.'
'" .0SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ:Pelaordem.Sem

,revisão do orador~)-Sr; Presidente;:o item XII já apro-
vamos .,0 itêril Nr i>1 ' .J.. .1; · .

O:ISR. ()RÉSIDEN;TE(Joãoi Paulo Cunha) 
D~~u~adoJoséCa~lbsfleluia','o p,~i~ei~o pedido. foi
feito adrefere~du~errí'noveITIb~oieo~ovopedido
e do dia:29'tte'mâr;ço!i:sâoi2<l' sessÕeáa:'·iparti~ de
29 dem~rço;iEntãÓ,são2 r~qlJerimem~~;. .t'

O"SR. JOSÉCARLOS·i'ALEÚUIAI.~ Conco'ido,

Sr. Presidente.: '.. '.. .. . .' ". '.. ". .' :
:OSR.'PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
'_".. :,'" :.' -', '1111,\:, ,:

vota~oo ~equemnento;i" ." ". .' i.. ••·•

'O SR.~RESIDEt·nE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. 8eputadosque o aprovam permaneçam cómo se
encolltfai:n. (fa~sa.)I!I:' 'I:'{.; .' 'I li',

AflROV,e\DO. ..'......( '.' '. ....•.•. .!'
OSR..'iLBERTOFRAGA~ si. Presid~nte, peço

a palavra pela ordeln... .'. '. . . :
d'SR.PRESIÔEN,.E (João Pâulo Cuntla)-Tem

V~Exa.apalavra:'l'i .! .. .,
O SR. ACBERTO FRAGA (PIB -DEPela ordem.

Sem revisão dó orador.)-Sr. Presidente, apresentei re
querimento sólicit~ndo'CorniSsão Externa em~rtuêJedas
gravfssi~as dellú~ciascoQtra a PoHciagede~l':' já existe
pedido de Cp.,naCasa~ Não consigoentende~a Posição
do PT" não fazl!~efltido óGove~~ose posi~io~a~ contra
uma Comissão Externa destinada apenasa;j~estigar

o que está aconteCendo comaPolícia Fe~eral,:f
Consult<> y.Exâ:sobre;ocritérioutilizado,!x>rque

de todos os ~eqt.lerirTIentos apenas e tão-somente este
nãoserávotadó. '. 'i " ,. . ..

O SR•. PRESIDENTE (Joã6 Paulo Cu'nha) 
Deputado Alberto Fraga,V.Exa.pôdeobservarque a
lista de reque~i~entos hojé é longa. Assii!l, 'os reque-

I, il., 1,11:1 :' ,i" , I
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rimentos objeto de acordo seriam automaticamente
aprovados, enquanto aqueles que tivessem objE)ções
de qualquer·Liderança seri8;m retirados da pauta de
ofício. O de V. Exa. teve objeção da Liderança do PT,
por isso foi retirado.

Por parte da Presidência, apósverificada a unidade
nos requerimentos, se o Plenário quiser, por voto, apreciar
outras matérias, não há nenhum problema, só depende
dos Srs. Lideres, podendo o seu requerimento ser apre
ciado. V.Exa. pode col1versarcom os SI"S. Líderes.

O SR. AL~ERTO FRAGA - Obrigado, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Item XIII.

MENSAGEM Nº 1,247

Srs. Membros do Congresso Nacional,
Solicito a V.EXªs, de conformidade com a Exposição

de Motivos do Sr. Ministro de Estado do Trabalho e Em
prego, a retirada do Projeto de Lei nº3.156, de Hl92, que
"Elimina a cobrança da taxa incidente sobre a Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART, referente a serviços
de engenharia, arquitetura e agronomia, instituídapela Lei
nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977", enviado à Câmara
dos Deputados com a Mensagem nº 524, de 1992.

Brasília, 8 de setembro de 2000. ..:.. Fernàndo
Henrique Cardoso, Presidente da Republica.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, nós nos manifestamo$contrariamente à
retirada da proposição.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Y.Exa.
se manifesta contra?

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
- Contra a retirada, Sr. Presidente.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - V. E;xa.,
então, manifesta, em nome do PSOB, posição contrá
ria áapreciação.

A proposição é retirada da pauta.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDESTHAME- Sr.

Presidente, somos contra a retirada <;la proposi9ão para
que,dessa forma, ela continue tramitando'. Simples
mente, queremos que seja retirada,da vqtação.

O SR. PRESIDENTE (Joã0'Paulo Cunha) 
Exatamente. O requerimento é do povernoanterior,
Deputado Antonio Carlos Mende$ Thame. Exata
mente isso, não é?

i 'o SR. ANTONIO CARLOS MIpNDES THAME 
Isso; Nós queremos retiraro requerimento de retirada;

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Está
retirado de ofício.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
ItemXIY.

MENSAGEM Nº 1.081

Srs. Membros do Congresso Nacional,
Solicito a V.Exªs., de conformidade com a

Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado
das RelaçÕes Exteriores, a retirada de 'tramitação
do texto do Acordo para a Promoção e a Prote
ção Recíproca de Investimentos, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Chile, submetido à con
sideração do Congresso Nacional pela Mensagem
rJQ 1;159, de 1994.

Brasília, 11 de dezembro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação a mensagem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Item XV.

MENSAGEM Nº 1.126/02

Srs. Membros do Congresso Nacional,
Solicito a V. Exªs., de conformida.de com a Expo

sição dê Motivos do Sr; Ministro de Estado da Fazen
da, Interino, a retirada do Projeto de Lei nQ 4.382, de
19.94, que "altera o disposto no Decreto-Lei nQ 2.288,
de 23 de julho de 1986, e na Lei nQ 7.862, de 30 de ou
tubrode 1989, paradeterminar o resgate em dinheiro
do empréstimo compulsório", enviado à Câmara dos
Deputados com a Mensagem~ 1.105, de 1993.

Brasília, 17 de dezembro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
objeção por parte do PFL?

O SR..JOSÉ CARLOSA,LELUIA (PFL - BA. Pela
ordem. Sem revisão domador.) - Não, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PFL está de acordo.

O SR. PRESIDENTE· (João Paulo Cunha) - Em
votaçã,o o requerimen~o~

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aque
les que fbremfavoráveis permaneçam como se encon
tram. (Pausa.)

APROVADO.
QSR. PR~SIDENTE (João Paulo Cunha) 

Item XVI.
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Ouantoaomérito do requerimento,. nada te-
;'" -:,,' , f.-i',: 'l .' , '" , . ~",':' " "../.1' i:~i!l, ',o,,',', t"" " ,

nho a me~opor. Gostariaap'enas de dizer, que, por,
decisãód()Prersidentef\l1ichêITel1ler'fequ~rjJnentos

.extrapauta s~ ;podem ser.i .inclufdosna Ordem.do
, ~'" , ' , ;, ': 0,- -"', : ' : ," ,': :" __ " ' "'i!, ~ :':1, 0;" " .',",. ",,1'. ", ,,' '"~'''" .. , :,,-'

Dia,se foren'lfeita~,verificaçõesde.maionaabso-
luta em ~ôtâçãonoTiniãl, o qLJ~ acatloli não acon
tecendo.~;~fér1'ldô mais; os 3 requerimentos foram

- . ".,ViIi!'.''',,' .i.;" e,." ". "i': ,~, !~1- .' #. ": I •• , " ' ':" ~, F",' ", ::f" I~:~~" :':i~~',' ,: "" ':" ,',,:,,' " i;

~~tad~.s~,~9,lobo.j.~le!!"d~i~ã,o.·te~lfsld()jrj~aH~~da
a '{,~~I!lc~çaoi~oWI~ial,i:iho~~fe essa,l,ilegalidadeda
.~ot~çao.e!!1gil~bo·;;W" ". ';'lN'" .;,.,.' .
. . O Sr: ~resld~nte da C0nlISSaol~dagouao Secre-
tário,queo, levou aincorre~ noérro;mesmo tendo eu

Ü ." ,!,,, "., ':","~, ';'i ., ~",:' :,rtt '." :",;i:'>,'~-'!ili::,:~',·,,, :",,,~~, :':'!ii;~.~,.' ""'1,"''-'" " "

~:~r~~~~~;.r;,:!~aeX;f~'a CO~S~h:~rS~11iO' [)i~~tor
A!questao deordelTlqueforrl"!ufoaVI.Exa. éno

sentido deco!1sid~[él~seJ!l efelt()'â" ~otaçãh ,ocorrida
deSsesi3re(lUerimeritos~.;!; .""<'.".' . '.' 'i'
.... "'.,' "it", . "C' '""I' '"o ,"-'\'I!":",::· I:': ,; ,.i ,:',':,';",: ',-,i :':', ',,' "t';"
. . ~. SR.PR~SIDENrE (João' Paulo Cu?hal-;Re-
colho a questãodé0r'denl deV.Exa~eare~ponderei
óportunament "",",,::.~, ""::~ "::>"!>,,,, I'; ',:." i',,, 'I iI', --:'! ':1

" '" .. ",."e.".", "',i",'.'::i:". 'i';'" .. ;', " .. 'o. SR.i;PRESID~N~E (João Paulo Cunha):-
Item XVII. i'.' .'

I;':! ",'"
MENSAGEM Nº 558.

Sr~. Mernbros'docopgreSS().•Nacional,
. " SolicitoaV.Exlls.,d~conformidadecom a Ex
pos'içãodeMotl\fosdosSrs~Mfnlistros de Estado
dâsComunic~çÕ~s,. d~ Faienda~do.· Planejamen
to,. OrçàTem~.~Gestão,.a .ret.i~a~~ do p'r:ojeto de

+el ~~1.491,de1999,~~e"Dlspoesobrea orga
'nização .. do .~isterTla Nacional ~e .Corrf3ios, do seu
õrgãô regulador,edáoutràsprovidêr1cias", envia
do à CâlTla~ad6sDepútadoscb'm,aMensage"{~1l
920, de 1999.:' '..... '.. '::,:Ij, .. I'i: .:(',

Brasília, 22 de outubro de 2003. .;,; Luizlnácló
;Lula da Silva, Presidente ,da República! ,.'

O SR. JOSÉ CARLOS ALEEUIA ~Sr. P..esj~éh-
te, peçba palavra pelaordern.·· I '" ..... '. .... .

, ,~SR. PRÊSIDE~~ (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa;a palavra. . .." , .I)'

'., O SR.JOSÉCARLOSALELUIA(PFL- BA.
Pela ordem~ Sem revisão do orador.) ..... Sr}Presiden-

. te, qu~n,to.aêst;~:rrê,q~er,irTle~tor.faze~ô~· 6bjeçãb.
É p~ecisoque' oat~al,~byer~~o digaO.quepreten
de fazer arespeitoda'refôrmulação,(Jos CorreiOs
e Telégrafos. .... .... '. ..'

O SR. PRESIDEN.TE (João'paul6 Cunha) - O
requerimer:'tolfica~f3tkadode pautá '
" .O SR. PRESIDEN!E (Jo~.o Pa~loCurlha)
Informo aos Srs.. Deputados que a Liderança do
PSDBpediu recom;ider~çãoquanto ao itl~n'l XIII e
concorda c0rTl a Jetir.aefade tramitação do Projeto
de Leilnll 3.156, de 1992. 1

,;7("DIÁRIODACÂMARA DOS DEPUTADOS

MENSAGEM Nº73'"

..'Srs. MembrosdoCongresso Nacio~al,

'"/1 • _" SÔlicitQ.~.~~s.,.de~~fo~midadf3c0":la Expo
slçaode MotiVOSdo Sr.Mlnlstro~eEstado. das Co-
~:,murlicações,'~l~f3ti~ada (f~;Pr~j~to ~eLei •. rtt·~ .288, de
l~995,que "Dal'lova redélçao aoparagrafo U~ICO doart.
S2 doDecrêt~-,tei~509,de20de!ba~çodêJ1969,que
.dispõe sobre'a trâhsfor~açãodo [Departamento dos
.Correios eTelégrafos e'm Empresâ Púbfica", enviado
,': ," -':" ':':;:' ':{', :V· '-': " ,,"-,,' -'lI/'Ji1f t:;:'; '~'i:" ,,' :' . f, ,', ::. ''.1

aCârTl8radosDeputa~oscom a Mensagernn~ 1:336,
de 28'de novembrode1995~!: ~ .. } . ;~l iJ

"""'1', ••. , ,. • .......•.... ,1'" '.>ij.", .' .,\,1"."

'. Bras,.m~~1,tde~arÇod~l2003:';;:Luiz Inácio Lula
da Silva ';;;P~esidentedaRepública., '" ..'
, ..,,0 S~iJ(),~ÉCARLOS.ALELUIA;"Sr.Presiden-
te,peçoa'pala~~apelaô~de~ ....•. ' .. ."

O SR.~~ESIDE~;rE(João Paulo Cunha)-Tem
\f,Exa: apafaXrél7"":[ '....'., .' . ' '. '

OSR.~OSÉ'CARLOSALELUIA (PFL~BA.
•. ' ,."'. ..".". .'''.:.,' '<1'

Pelaordern:Sen'l r~visãodo.' orador.l-.Sr. Presi-
.,·dente, temôsobjeçâo·:àreti.rada'IEsperamos que:o
atuafGo~~~I'~OaP~f3se'~té;~oui~opr~jeto,;p~~aq~e se
possa. retirar f3stel A reorga.~lzaçao dos Corr.elos· e
Telég~,a,!?$;~,:ilI90'..'.4~~~J to.... aos:~ecla.r;t;la":l.~t~ en
tendo!,que'oi~tual;Go~,e~,~~queil"8 dar ~(~~a dir.eçãO,
rTlas nãoquese·retire,'umapr.0posta•.• atltiga sem
aprese~ta~i°utra' !~.;~iJ )"f" .....,

, . oilsR;PRESIDENTE,'(JoãbPaulo CUnha) - O
requeri~e~to está retifado "da Ordem do Diâ:de hoje.

()~R~"RNALDO'FARfA DE SÁ - Sr; Presidente,
peço a palavra para 'uma questão de ordem.

. ~ , . ".', 'Ji,"-Il t", " .. .., ' ' " , .• ":,,, .. , , " .:.. : '. .':, , ,',. ", c!,~

'. pSR;j"pR~SIDENTE(João PauloCU~ha)- Tem
~Exa:a palavra: ". ......•...... .'

",' .OS~;'ARNAtD<?FARIA DE. SÁ. (P:rB -sé
auestão:de·.ordel1l;~ernlevisão.•door~dór.) - Sr.
Presidente;hoje'pelarrianhã; naComissão"de.Fis"
cafizaçã~Financ'eira ~ ;Controle; seu Preside'nte ad
mitiu :3:requêrim~ntosextrapauta. Na'oportunidade,

, alertei, que;:pô'rdecisãode qu~stão de,b~demdo
Presidente~ichelTefTler, rê9~erimento exirapâuta
s6 pod~ise~)~~lurdoii~a'i~pauta .~é houyer,votação
nominal~"": ,'::,.: ,. . ,.. i

r ;" '~" ,,,!, ,',o,' -', ": '. ;,,' ];' "~ ~'/.. ,: ' '":' .~':-f;:"',~:

.. .0 SR~P~ESIDENTEJJoaoPauloCunha) - V,Exa.
pode!'Tle&ciona~ O co~teúdo dos3requeriméntos,
DeputâCt~?tt ,.·1: . '.' .'.'>:
.0 SR~ARNALDOFARIADESÁ ....·Estou histo

~iandoaqui os3reqúei-ime~tosqueforam votados
, na Comissão de Fiscàfiza'çãOFi~anceira e'Cóntrole.
São eles:' ~eq'uerirrlento~14i,d~'Sr.DeputadoAI
T!~ ~o.~~a,!que'co~Xidao;Cf'DE'é outr~spessoas;
requ~ru:nentO do'.Sr~:Alber1o\G?Idman ;,que convo
ca compo~êfltes dáeaixa:: ÊconôrTlicaFederal:e o
do Dep~tadd':Ca~los Nader,lqueconvoca pes~oas
da EMBRAliEt. . I.:.!'

!: ]

,I li, i, I 1,1.1 1
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MENSAGEM Nº 1.247

Srs. Membros do Congresso Nacional,
Solicito a V.Exªs, de conformidade com a Exposi

ção de Motivos do Sr. Ministro de Estado do Trabalho
e Emprego, a retirada do Projeto de Lei nQ 3.156, de
1992, que "Elimina a cobrança da taxa incidente so
bre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
referente a serviços de engenharia, arquitetura e agro
nomia, instituída pela Lei nQ 6.496, de 7 de dezembro
de.1977", enviado à Câmara dos Deputados com a
Mensagemnll524, de 1992. _

Brasília, 8 de setembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação a Mensagem nº 1.247/00.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs.Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Item XVIII.

REQUERIMENTO Nº 891/2003
(Do Senhor Deputado José Pimentel)

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 104, do Regimento Inter

no da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exª o
arquivamento do Projeto de Lei Complementar nº
171/2000, em razão de perda do objeto deste, já
que a PEC nº 41/2003 está discutindo com a am
plitude e profundidade a matériaa que se refere tal
proposição.

Salá das Sessões, 16de junho de 2003. - Deputado
José Pimentel, PT-CE. .

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
objeção por parte do PFLquanto ao requerimento?

O SR. MURILO ZAUlTH (PFL - MS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, quero
só fazer um comentário quanto à retirada do projeto.
Em tempos passados, S.Exa. apresentou projeto para
concessão do IPI aos portadores de diabetes e agora
o retira. Como as coisas mudam!

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mas
o PFL concorda coma proposta, Deputado Murilo
zauith?

O SR. MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, não
concordamos com o requerimento. Queremos apro
var o projeto.

O .SR. PRESIDEN.,-E (João Paulo Cunha) 
Retirado de ofício.

O~R. PRESIDENl!E (Joã'i> Paulo Cunha) 
Item XIX.

REQUERIMENTO Ns! 922/03

Ofício/PRG/Nº 784

Brasília, 30 de junho de 2003.

Sr. Presidente,
Tenho a honra de dirigir~me a V.Exª. para solicitar,

em conformidade com art. 104 do Regimento· Interno da
Câmara dos Deputados, a retirada dos seguintes pro
jetos de lei de iniciativa do Ministério Público da União,
que se encontram em tramitação nessa Casa:

PL nº 7.080/02; PL nº7.21 0/02; PL nQ 6.039/02;
PLnº 6.029/01; PL nQ 6.028/01; PL nº 6.027/01; PL
nº 6.026/01; PL nº 6.025/01; PL nº 3.075/00; PL nº
2.739/00; PL nQ 2.738/00; PL nº 918/99; PL nQ 4.750/98;
PL nQ 3.385/97 e PL 2.080/96.

Ao ensejo, cumprimento-o com elevado apreço
e distinta consideração.

Cláudio Lemos Fonteles - Procurador-Geral da
República.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o ofício.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados queo aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Item XX.

MENSAGEM Nº 389/03

Srs. Membros do Congresso Nacional,
Solicito a V. Exªs., de conformidadE) com a Expo

sição de Motivos do Sr. Ministro de Estado do Trabalho
e Emprego, a retirada do Projetode Lei nº 4.302, de
1998 (nº 3/01 no Senado Federal), que "Dispõe sobre
as relações de trabalho na empresa de trabalho tem
porário e na empresa de prestação de serviços a ter
ceiros, e dá outras providências", enviado à Câmara
dos Deputados com a Mensagem.nll344, de 1998.

Brasília, 19 de agosto de 2003. - Luiz Inácio
Lula da Silva - Presidente da República.

O SR. LINCOLN PORTELA- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. a palavra.

OSR. L1NÇOLN PORTELA (Bloco/PL - MG. Pela
ordem. Sem revisão do:orador.) - Sr.presidente, nosso
Líder, Oeputado Safldr~Mabel, trabalhouexaustivamen
te na ComissãodoTrabalho, ao lado do Governo, cujo
projetQ,consideracjo excelentE) pel~ Líd~r, trata da situ
ação dp trabalho temporário. e. com muita competência.
Porém, queremos que pprojeto seja ap~imorado e não
retirado de tramitação. pomos contra sua retirada.

.}.
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REQUERIMENTO·"'21.430 /2003".. " ,~

(Do Senhor Deputado José Pimentel)

'Sr. Presidente daCâmarados D~putados,
.... Nos termosdo§1 2 doart. 104,.doIRegimento

Inter{no da Cârrí:ua dos Deputados, requeiro a \{ Exl
que"consultado oPlenário, prornovaaretirada de tra
mitação do PL n!l16911999, "di tratar~seCfe matéria

; 'r. ,

Concedo a palavra ao' Sr. Deputado José'Carlos
~Ieluia. . ...
.liOSR.JOSÉCARLOS ALELUIA (PFL';"B,A.. Pela
O~de~. Sern~evisão do orador~)- S~. Presiderne,'[90Sta
riaque o Deputado Luiz~lberto me explicasse p<>r;que
:cI. '_, .' ",'-:tI 'li!:' ':ni/ ,.,. .: 11i

estádesistil)do de ap~o/a~ uJ'!lfu~oo pa~ que se possa
desen\lOlve,;açóes afirmativas, sóbr,etuc\O:eu eele,que
som~Cid~dãossoteropolitanos, de Urna cidadecorJ'ltJr!la
população negratão 'grande10 Prefeito Imbassahicriou,
.' ..•.. '.',. . , '1''''' .;,.,,!. •.. ~,',l;.

inclUSive, uma Secretana especifica para as reparaçoes.
li1 'I~ ~i , '" :":\, '. ',I~il, __ , , ' .:'" - ; ;' ,- , I.' J, ,'.

O Deputadofaz tanta campanha nessa área, apresentou
projeto e agbra,queeStáno.~'Goyerno, désiste1;i'i',
:0PFL ~ãopOdeaceitar."!::!1H:' " ...•.. ""'.'

O SFt PRESIDENTE (Joãbi;>aulo Cunha)- Ha
vendo objeção, está retimdo de ófféio. .... •

• ' ," - , ,- ',o " ,~.,.. ,'.- ~, '_:,',"" " )

" O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) .;...
ItemXXm. f:

REQUERI""'ENTON21.371,DE2003
'.. (DoS~.:~Iber;toF~ga)

Sr. Presidente:. :1::: i~; :. .:~':

Requeiro, nos termos regimentais, a retirada do
, 'I .''''·,m·,.j' .., ... ..'

PL n° 147, de 2003;de'minha;autoria, que altera o
Decreto-lei nn.001, de 21 ~e outubro de 1.969,CÓ-
;digoipenal Militar.:. ..... . ':1 .

Justificitçã~
" :"fit':": ',.,,;,,:. "', ' _.:_'> '

A. rejeição definitiva do Projeto ê1e Lei 6.7:,76, de
2002,l>orfunanif!'idade,~aCornissão de Constituiçâo e
de RedaÇão, e~sejouaejaborB.çãodo presente Reque
rimento, pois a proposição em tela devéria s~r apensa-
, ""~:,.~ ,,", ,,'" '-, ,-', : "~:!i:"!, :.' __ o, ,~L :,1:-, '. t·:·, f

da aquela, uma vez que oassu~toepertlnente ..
Assim"corY\ o a~quivan1e~to,dodtado projeto

de Lei,não maiS,sejustificalo trâmite do PL n° 147,

de 2003~ .>' ....' i L" .' . '
Sala das.S'essões; ,'10: deijnôvembro. de 2003.

- Alberto Fraga!pTe-:-DR '. 1,1'"

OSA.·PRESIDEN;TE(João ipàuló Cunha) -'Em
votação orequerimento~·) . "
, . O SR. PRESIDEN!E (João Paulo Cunha)-Os

Srs. Deputados qlJe o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.) . i',!' .,;i "

APR0VADn '. ., '.' ..>°SR. PRESIDENTE (João PaUlo Cunha) ":'Item
XXIV.

,'.,.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

°SR. PRESIDENTE (João PauloCunha) -Com
objeção do PL, o requerimento éretirado de ofício.°SR.JOSÉ:'cAR[OSiALEliuIÁ - Sr. Presiden-
te, paço a pala'!ra:'pelaordern. . .::, .°SR.PRESIDENTE(João Paulo Cunha)-Tem
V.Exa. a pala'!,ra." ..... ' ." ",: '" ", .°SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL"';B~. Pela or
d6m. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidel)te,e5teprojeto
foi relatadO"pélo Deputado JairMeneQuelli, tevesubstitutivo
elabOrado pelo atuaIGovemãdo~:da Bahia;'Emtão sena
dOr, PauloSouto;"e opmtém, illêlusive,reqüeryme~to'de
urgêpeia.para,vê~1o aproVado na Cârk~.Po~nto,. não
pôd~rnos C()lleÓ~rlcofu sua ~~~d~;de tram~~ç8o .. "! ...•

:() SA.PRESIDEN!E(Joao paulo Gunha)- Esta
retiradoorequerimento:; ......•... ,..••• '.. !' .
.' I li .. O SR.PRE~IDENT-( (João Paulo' Cunha)-
IternXXI. ...,..•.,, ". ..." .. ! .. '

REQUERIMEN!O N2 956, DE 2003
.(DoSr. Po~peo de Mattos)

S~. Presidente; ':,,'
Requêiroa,'lEXI.;com base no art.114,~II,do

,I ' .< h "- ',"1,< ' , ~" '" ";! , ,"( '. ' , :" 'i·

Regimento Intern~ da Câmarados Deplrtados, ~reti-
rada laosp~ojetbside Lei ~Sr349"1999 e.1.115/1999,
de minha propositura; .. ' '.,

'." ,, __ 1' ' t" , " <' "'::I~:

;JusUficàção"

Tal solic~ação justifiCa-se pelô longotempo que as
proposições tramitamna €asa ejá não atendemàs neces
sidades da realidadel\tual, frente'aoternl:l aS'Ordado.

Sala dasSessões, 08 de julhode 200S.-Pompeo
de Mattos, PDT/RS;"°SA. PRESIDEN;rE (João Paulo Cunhá) - Não
há nenhuma objeção. i

, Em votação oreqüerimentodo Deputado..
'O,lSR.:PREsIDENTE(João Paulo Cunha) - Os

Srs; Deputados que o aprovam permaneçam corno se
encontram. (pausa.) I

APROVADO.
'. o SRUf)RESIDENTE(João:Paulo €unha) 

Itãm XXII. li""
It

REQUERIMENTO Nº 1.266/03
(Do Sr. Luiz Alberto) ,

Sr. Presidente,
ReqUeiro a'{ExI.;nostermosdo art. 104,caput,

~cart.114~ VII,do Regimento\lnterno, aretiràda do
Projeto deLelcornplemênta~ r\Q21'i'12001,de minha
autoria, que "Cria0 Fu~do'N~cionalpara o Desenvol
vimentode~çóes ~firri1atiws (FNDAA)". '."

Sala das Sessões, .:.:. tuiz Alberto - PT/BA;
'O SR. PRESIDENTE (João Paulo Clinha)L.. Há

objeção po~partedo PFL e do PSDB.

"Abril de 2004

i· li,
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em discussão mais abrangente no âmbito da PEC nQ

41/2003.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2003.

- José Pimentel, PT/CE.
O SR. LOBBE NETO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

a palavra VExa.
O SR. LOBBE NETO (PSDB - SP Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, somos con
tra a retirada, tendo em vista tratar-se de projeto muito
importante.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr.Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
a palavra VExa.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.Presiden
te, eu até poderia concordar, porque acredito muito
nas propostas do' Deputado José Pimentel. Diante
das dificuldades dos diabéticos de comprarem me
dicamentos e equipamentos, inclusive de aferição
do nível de açúcar no sangue, achei extremamente
nobre a proposta do Deputado ,José Pimentelo,uando
era da Oposição. Agora, que é do Governo, S.Exa.
deixa de considerar importante atender ou dar aten
ção especial aos diabéticos?

O PFL não pode concordar com a retirada, ame
nos que o Deputado José Pimentel explique por que
deixou de prestar atenção aos diabéticos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ~ Reti
radoo requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Item XXV.

REQUERIMENTO Nº 1.431 12003
(Do Senhor Deputado José Pimentel)

Sr.Presidente da Câmara dosDeputados,
Nos termos do § 1Q do art. 104, do Regimento In

terno da Câmara dos Deputados, reqyeiro aV Exª que,
ouvido o Plenário, promova a retirada de tramitação do
PL nQ 2.224/1996, em razão deperda do objeto deste,
já que a Lei nQ 10.097/2000 contempla com aamplitude
e profundidade o objeto de tal prop9~ição.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2003.
- José Pimentel, PT/CE. .

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA.L Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Pal-JloCunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALEL~;IA (PFL - BA.
Pela prdem. Sem revisão do oradçH~) "- Não há ob
jeção, Sr. Presidente.

".-..•. '",.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR .. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Item XXVI.

OF.STST.GDGCA.GP.Nº- 784

Brasília, 5 de dezembro de 2003.

Sr. Presidente,
Tendo em vista a edição da Lei nº-10.?70, de 21

de novembro de 2003, que dispõe sobre a criação de
Varas do Trabalho nas Regiões da Justiça do Traba
lho, solicito a VEXª. a retirada dos Projetos de Lei nQs
4.235/1993, 1.458/1996, 1.829/1996, 3.365-N1997 e
6.601/2002, nos termos do art. 104 do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, por se encontrarem
prejudicados em face da citada lei.

Na oportunidade, renovo a VEXª. protêstos de
consideração e elevado apreço.

Francisco Fausto Paula de Medeiros - Ministro
Presidente doTribunal Superior do Trabalho.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o pedido.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Os Srs. Depu
tados que a aprovam permaneçam como se encon
tram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Fica

retirada, de ofício, a Mensagem nQ 476/03, do Poder
Executivo, solicitando a retirada de tramitação do Pro
cesso AdministrativonQ 29830.000421/92, que trata
da conCessão outorgada à Hádio Difusora de Presi
dente Ltda.

MENSAGEM N2 476

Srs. Membros do Congresso Nacional,
Solicito a V.Exªs., de conformidade com o Aviso

nº 294, de 5 de setembro de 2003, do Sr. Ministro de
Estado das ComunicaçÕes, a retirada de tramitação do
Processo Administrativo nº 29830.000421/92, constan
te do Decreto de 16 de julho de2001, que declara a
perempção da concessão outorgada à Rádio Difusora
de Presidente Prudente Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão em onda tropical, na cidade de Presidente
Prudente, Estado de SãoPaulo, referente ao item 2 da
Mensagem nQ 759, de24 de julho de 2001, enviada à
Câmara dos.Deputados.

Br'asília; 18 de setembro de 2003. ~ Luiz Inácio
Lula d~ Silva - Presidente da HepQblica.
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com seu respaldo edo Governo,'pela coerência que
tem mostrado, na defesa dEFso~s teses históricas. .

)~ ·0 qu'e é precisO~ portanto, para \lero projeto e~trar
em pauta; já qJe o requerimento ciont~ as assinatoras

. exigidas pelo Regimento?'l~1 ;, i .' .,i\ '. I,:

O SR. PRESIDENTE';'(João Paulo Cuntla).- An-
" ,._,' ',: ,."".:.. ": ... :,, """"-' "" _:""'" '" :;Jt, :,'-

tes dei~fo~Tar; a '!rExa.!oiP~?c~di~.e~to regirne~~àl,
quero dlzer;.:que Deus tem Sido muito bom:comlgo,
porciue temi!mantido V.Exa::próximô a mim, para evitar
," ... '. !c."~, :t'" . . ~'; , . 'I . .1, ";.,," ,'... :,.:\que erre mUI o..,.'" "'; . ': I," "I" ','I .' ',H

OSR. GEDDELRvlEIRA l.IMA - €o~o acredita
mos emOeus, Eleno~:mahteránestecaminho:~
., ' disR; PRESIDENTE '(Jóâo:Paulo cühtia)~ Dis-

• .' ~I!\ ,-'.: '. ,'.,,," ,:',' ,:"'~' ',', "';" ,,' '·l ',., ''''.' '. " ." ,y.,::,,,,,,

.tnbUlrel,o ~equerJmentoque V.Exa; protocolou na Mesa
'o" .' " " "i " :~" ,,' .':!,: I,j!, _':: I.,: "::' '; ':' .,* "',,;"", ::1:: ," ',',' . ,,I. , , ~" .

aos Srs.l1fderes~e oportunamente o apresentarei ao
,,':~~,'. : .. ' ','li"" ,::p.'" , __ ,,', ',';~": "r" ,.~!r::;.~, :"'''';, , :_ ,::1:: ,,"':, ,(':':::

Plenano, talvez ainda hestasessao. •.• :1:. . .. '1 :Ii, .

~. ÓSR; r.JJORONI TORGAN -:- Sr. P~eside~te; peço
" ... , 'd' .li· . '.' :. ," : .

,~pa av.ra pe a o~ em.~.; i.;i.l:.,: ,,;. i,;
.•.. . O SR. PRESIDEN:rE (João Paulo Cunha) ':':Tem
MExa; a palav.ra. . ~,: .. '.. .•. . 'r,
i "OSR.MORONITORGAN (PFL"'::' CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador:) .:.. Sr. Presidente, diantede:tanta
ge~tileza •.:~ PF~que~aPoiá~a i~iCiativ~'~o Deputado
Geddel"!~lel~a Lima, sefII s()!'!lb~~ de dU~.lda.· ,

. 0l"iSR.!iPRESIDENTE~.!Joao Paulo Cunha)- A
iniciatiy;a de i,ficar:p~~xi~ode;,Deus,?' i" .J ' ,
.' ~i~RA"~OR.ON..ITORGA~~ Essa e~,p~irr'eiro

lugar e, .em· segUida, a' correçao das tabelas do Im·
posto de Renda. .... ,.:;::i '. ,'. .

." .!. '.' • • '.1."'" ',' .

, o SR•. LOBBE NETO,-Sr. Presidente, peço a
pal~~ra pela ol-dem,"; 'j: .1.::.
'·li.•P~R. ~RESIDENTE (João, Paulo Cunha)"':'Tem
V.Exa.. a paray~a.. .. . :.';j .' . '. .

O SR. !lOBBE NETO (PSDB - SP. Pela ordem.
Se") reyiSão do, orador.),~ Sr.·Presidente, para corri
giro 'm~is tápido PoSsrvel.a~ tabelas a'o Imposto de
Rend~"fo.~SpB,tarpbé~iÍllanifesta apoio ao'beputado
Geddel Vieira Limá'.' ';:1:;:":' . '
. ~\,SR~~r.~~ESIDENtE (João Paulo·bunha) -

Item 1. "'". . : '

.PROJETO DE RESOLUÇÃO:N!!51, DE 2003
. . ,(00 sr:Bisll1arck Maia) .... .

Discussão, eTtLmo'~lliCO, ~o P~jetode Reso
lução J1ll51, de'2003, q'ue ácreseentà', 'onde' couber,
a~igo âb'frtulol'.(:- DasP~oposições-do:Regimentô
In,te~~()da':Cârl)a~dosDeplitados;Pen,dentede. pare
ceres da MesaDitetoraeda ComiSsão ae eOl)stituição
e Justiça é de cidadania.' .'..'. . . ., •

Tendo apensadooPRC nll' 115, de20Ô3.
() SR. PRESIDENTE (Joã&PauloCunha) - Con

. 'cedoa:palavra,para ofe~E:lCerpáreceraoprojeto, pela
Mesa Diretora, ao nobre Deputado Inocêncio Oliveira.

oSR.JOSE CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, peço a palàvr~ pela orde'1l.i:

o SR. PRESIDENTE (Jõão PaútoCúhtia)-Tem
V.Exa.apalavra.. . .:; .....•.
) O SR. JOSÉ CARI..OSALELUIA(PFL- B~.

Pela ordem~Sem revisão doorador.)-Sr. Presidentê,
encareço.ii V,EJ(ã}q~e apeleaos Srs.DepUtádos p~ra
qÚe ve~ha~Je0ple~á~io~egistra~~;Pres~~ça.: ;

)!~P~ecisàTOs~at>e~:quantos Deputádos .há na
Casa~ âfi~!de Cluevotérnos,!icorno'J'EXá.pretende,
err. s~~~~e~~ao.rdi~ári~;a~~o~o~tá.dee~e~da à.
ConstituIÇBoque·altera·a'.partlclpaçao dos Estados e
Muhicfpios paCiDE!~} .. . .:'

'OSR:jPRESIDE~E(joãoPauloCunha) '.~ ~
Pre"sidência convocaos.Parlamentares à virem ao

I't, " " : '\., " I, -'.', _::é":'1i~,',' -:' f": ' :' r' :- ,-C,',_"': i'l .. U!,\' , ":' __ :'. ,1~ .:;, "': '

plenáriorEstamosna Ordem do' Dia,:. votando!vários
~' "'i ~ " " ;' h::! ,.':: ' ,', .:: ,I'- ',',~'" ': ,;;

projetos ..ii' ' . <>. .., '. . .' "'1',,'
OSR. GE'9I)ELVIEIRA'LIMÁ - Sr; Presidente,

peço apal~'(rapelaordeOl' .... . <,I I:. ."
oSR:~R~SIDENTE (João paulo Cunha) ,.;.Tem

V~Exa.apala,!,ra.:, '....... . ',' ..'
i O'SR~:G~I)DELVIEIRA LIMA(P~DB -a~.
f,lelao~ElJ!l': Sew!~isãodoorado~.)·..; S~ Presideo
te,~be..~Exa~i'sob~etudopela!~oSSa collviv,ência ri'a
Mesa Dlrêtorada.Casa, que, apesar de 12Secretário,
te~ho ~~()fU9das: limitaçóesqúanto lao e~iendimerlto
do,Reg'me~~o'::lt!' . . ...'.•... ,.. 'f," .'·2 . ., .....
..'~presentelhOJerequenmento de urgencla urgen-

" • "~o \, ''::1 :'- ','" ,l",," : - , ,'" :,!f' __ ·Ir " ';'-,: -''':'' ,,' : : .)

tlsslmaque mefezlembra~otempo,porissoestou mo-
I!!' , ".' I' "·"I::!t· I'" ',.'·"'Jt-· '1'.",: )',:' F~i,' __ : , .'"" '::',.i' '. ' . ":;

ti~ado~.~efe~qê710, emqu~ Deus me deuo pri~i1égio
deco~~JX,e~;~als.P~oxl.~me~te,corn":Exa. - à,épo~,
'{~Exa;:'I~~~.LJde~~Oie}j!e:!leu;:,~o P~DB.Na oportunI
dade, de~o.~o~ a!:>f!I~os:para.queaCa~ aprpvasse
projeto d~, l~i:d~:ex-Se~ado~PauloHa~u~g, hbje Go-
iveI~ad~~id?,S~pf~ito. Sa~to, quécolligia as tabelas do
, hTlposto'~e.~~~d~·"iii. .... ,.. , .. ' .'.......'
, .•..... .••. iHo~~e'apoi?:dosDeputados Inocê~cioOliveira e
J.~ahY,l.Jy~!?~;,~~~.~~g~~~~a:"o~!~~t'~a.o GOY,erno
dee~ta<?;iq':l~Il~?,~e~elava a c0!1:eçaodas tabelasdo
ImpOsto'deBanda;.'. ", 'I .'" ' .,

. ": .': 'i ',: .' .::. ,. :' ,': ,', ~r,t, '::-, !'" ':", ";;, ;' ,~ '., ',\ ': I .,' ," :j .' , ~;.l:;, " _ (•o pr?j~to qU7'agor,aap~esell.tei faz. absoluta justiça
àclass~médi~brasileira,lque viu seu rendimento cair
sobre~apeirá:~à~ minha felididade,tomerconheci
mento"iqUeaproPôsiÇão,em apreço está apensada a

': ' ",,' ': -:; , li!: -" ',,' - "" ' '111'"" '" "";",, ' ,,".' '. ' .' ~I

'proj~todelei d0 tv1 inistro Ricardo Berzoini, o que.me
dáa co~vicçã~.~~.~u~.te~e~os!oapoio dos Deputados
InocênCiA 0liveira; José.Carfos Aleluia, Custódio Mat-
tos, J~~~J;q~iô~ie~s;ob~ietudo,:~o Go~erllo.. .'

.·Tendo'apresentadoo requerimentoêle urgência
'. '.,,', ",'" I!~ 'o. ,'" ',,:. ",' :'.""C' :,:" '-" "-:f ::" {,.! ' "" :. - ":' : ", "- " '"

urge!:!~.r~sln:-a;,~que é~ecessário, àliJzdo Regimento,
para quê ~Exa.; ~.~~~~si~eJ;lte;i:coloque t:l":l pauta eSse
projeto d& lei? Te9hd;absoluta·certezâ·dé que conto

I I .111,' I :lli'llil,l, . 1\\ i I "li I,
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o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Resolução nQ. 51,
de 2003, do Deputado Bismarck Maia, vemconsolidar
o Projeto nQ. 115, de autoria da Mesa Diretora,assi
nado pelo Presidente João Paulo Cunha, e tem cOrnO
Relator o 1Q. Vice-Presidente.

O projeto é bom, mas incompleto, porque enfo
ca a questão apenas de um ângulo. Entretanto, foi de
fundamental importância, porque despertou no Relator
da matéria a necessidade de ampliar o PRC nQ. 115.
Por isso, absorveremos parte do projeto e concluire
mos pela apresentação de subemenda substitutiva
global às Emendas de Plenário. Já existe preferência
para o Projeto de Resolução nº- 115, a que também
daremos parecer.

Congratulo-me com o Deputado Bismarck Maia.
Tendo participado de todas as reuniões na 1ª Vice
Presidência para tratar das alterações ao Regimento
Interno da Casa, S.Exa. deu valiosacontribuição para
que chegássemos nesta tarde com importantes alte
rações a serem introduzidas no Regimento, visando à
modernização e agilização dos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer ao Projeto de
'Resolução nQ. 51 , de 2003, pela Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Cidadania, ao Sr. Deputado Luiz
Antonio Fleury.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV (PTB - SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente,
o Projeto de Resolução nQ. 51, de 2003, apresenta-se
revestido das características de constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa.
, Nosso parecer, portanto, épela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
oradores inscritos para discutir a matéria.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr, Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Curiha) - Tem
V. f.xa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes
de iniciarmos a discussão, é preciso conhecer o texto do
projeto. Por se tratar de alteração no Regimento Inter
no, nós, da Oposição, temos de estar atentos paraque
não seja inviabilizada nossa atuação nesta Casa.

Confio no Vice-Presidente, Deputado Inocêncio
Oliveira, mas, sem o texto, não poderemos avançar
na discussão.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Nobre
Deputado José Carlos Aleluia, já determinei à Secre
tari~-Geral que distribua cópias ao Plenário.

o SR. LUIZ ANTONIOFLEURV - Sr.Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. L..UIZ ANTONIO FLEURV (PTB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, on
tem, todo o Brasil assistiu, pela televisão, às cenas em
que um subprocurador-geral da República, altas horas
da madrugada, procurava extorquir o depoimento de
alguém ligado à contravenção.

Na qualidade de membro Ministério Público Fe
deral, fiquei estarrecido com o que vi. No entanto, hoje
tenho a satisfação. dar conhecimento ao plenário da
decisão do Procurador-Geral da República, Dr. Cláu
dio Fonteles, que encaminhou ao Corregedor-Geral
do Ministério Público Federal representação a propó
sito do fato.

Após traçar considerações sobre a atuação de 2
procuradores da República, diz S. Exa:

"Na data de. ontem, Senhor Corregedor
Geral,· foi amplamente noticiado o envolvimento
explícito e ostensivo do Subprocurador-Geral
da República José Roberto Santoro nos fatos
aqui articulados, traduzido em depoimento que
tomou, em plena madrugada, de Carlos Ca
choeira', no seu gabinete de trabalho, assim
permanecendo na investigação à qual nunca
teve atribuições funcionais, reitero, utilizando
se do nome deste Procurador-Geral da Repú
blica, por mais de uma vez, para conseguir,
sob a veiculação deste cargo, °original da fita
em que 'Carlos Cachoeira' gravara conversa
que teve com Waldomiro além de apresentar
o Ministério Público Federal, •pela conduta
funcional deste Procurador-Geral da Repúbli
ca, que o chefia, como de subserviência ao
Governo· Federal. (junto, a· tudo demonstrar,
fita de gravação do Jornal Nacional, que me
encaminha a Assessoria de Comunicação da
Procuradoria-Geral da República, e material
de imprensa escrita)",

E conclui o Dr.Claudio Fonteles.:

"Tudo assim objetivamente apresentado,
Senhor Corregedor-Geral, encaminho estes
autos a V.Excia. para a adoção das providên
cias cabíveis a propósito das condutas funcio
nais dos Dr$.José Roberto Santoro; Marcelo
Antônio Ceará Serra AZfJle Mário Lúcio de
Avelarno quesignificarncie afronta ao princí
pio do ProfTlotor NaturW ••~·improbidade admi
nistrativana modalidadeqe violação do dever
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de/ea/dade pa'!l com a instituição: ~inistério que.trabalha~arpco~ o S~''r~ld0'ri~o. Di~iz, que,se
PúblicD'IEJderal:'. J( . i', negaram adepor.. c<. t;~' ....• J '•.,
,~""" c'" ...."'. "...., , véja

l11
agora,Sr. Presid'~l1te, Srâs: eSrs.Oepu-

• Sr.Preside:~te..;'sinio-me orgúlhosç po~ perte~ce~t~dos;~q~eGovem~ip~i~te~de::faze~t01!'oMi~isté~io
ao Ministério púbiico:Federal, que,'l'!1aisurnavez, mJrra Público Federal'~rnedf~~tandoe tenta~doarnor,daçar
exibiçãod~ il1depe~dê~cia ~ alJ~o~o~ia,.deT~~straque procuradores':po~<~eio;de aíguém naTeado pe,lo, p-re-
pu~iráaquelesque, i~de~,id~~~~te"Pr,ocu~~ colocar sidentedatRepúbllôa.l ... ' .. ·r!: . 'i·: '. " . '.. ' <

, de lado o.bofll nome.da Instltulçao.•, " . fNinguérnpoderia irnagillarquep Gov,er,no Lula, do
~uito obrígado, Sr,. ~r,esidente.,' .i,: PT...• foss~teniàrarrl0rtJaç8ro MinistérioPúblieoFederal.
OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Con- A, ;epresentaçãorCta,Procurador-Géral da RepúbliCa,

cedo apalayra ao nobre'Deputado José Carlôs~leluia'CuJb fi~al():Lrde~do' ~TBacâbou:ide le~;deixaclaÍ'óque
para urnaS~r!tunicação'fde Ud~~~~ça, pel~~FL~S.Exa. 'estão tentando colocar cabresto.nos p~curadores da
dis'poráderaté~rni~utosl1a tr"lbu~a: ' .. lO. Repúbliea,inibilldooseu trabalho. '. ,;1' '..:~:

OSR.JOSE,CARCOS',A~ELUIA(PFI.1'- B~. ' ...• Srs.Dép~tádos;Sras;bepu~adas;~seosp~ocura-
Como Uder~ SerTUE~visãodo orador.)- Sr,. Presidente, aores ~ão pode~ inyestiga~~e a sindi~ânciapalácia~a
Sra~. e SI'S' bepJiadõ~, desde oi~ês de fe~ereiro,~imos nãoo~iuque~' de~E:)~a ô~yjr;' sói:resta urnc~rnirl~o
acorJ;lparyhal),dooes~âl)dalo~àld0'Jli~plDiniz ...• i... paraa Sbciedad~se!ísentir'é~lareC'daemrielação'ao

',;i,~~~,p~,~eir;? To~e~t(),ol~qv,~~o~o P~esl~enteescândalodaCaixàEcOnôrnica;aoescândàlodeBu-
Lula disse quenaollera necessano se~ Instalada Co- 'ratti eao escânc:fé:l1ode Wâidorniro:;a' instauração de
missão Parlâmenta1,de Ihquérito::nestâ'êasa,porque .uma Comissão 'Parlamentâr; defl'nquérito no âmbito do
os. crim~spmtlc:ádo~ por}esS~i,~ên~ori .limitayam-se a:Côngre;~ó Nãêion~[~i ,,\l

i'il 'I!I' ... .. ~"~i.' .. ' .·.·i!: ....,' ,f.. '
períod& anterior; ao.'d?l:Íiual· Goxé~ro' ..):'é.drSsO ·con- . Estamo~. c?l~tah~o!iassinaturas. para orespec
verceu a oa~e aliada., ..'. . ...'!, '.. ". . ...tivo ~eqÜe~ilTlento:'e"~1'I'l6scOn~egúi:las.JEsperoque

'. .0 PaláciodoPlan,alto abriu,Gmasindicância,que 'nesiàGasalnã()Ôco~..a~:o;qu~sucedeu'l)o Senado,
costun'l0 qualifica~ de palacian'a, co'tn o objetivo de in- onde, obtido ;'núrnerol!s~cient~de,assinaturasipara
vestigar, as açÕes doSr. \l'iald0l'l1iroDinizquando exer- a instauração:'C1eCPIJo.Governon,ão per,rnitiUque os
cia o c~rgode,Subchefe,:~e ,tssiJ~~os fla~lamentares Ude~eséfos partidos queC6~Põerrisua Bâse iQdicas-
da easa:C.ivil.daPresidênciaijdaRepública~, sem·Se~ador,espa~·co~pô:lá; •... "il: .,. " "~.""" ': .

Hoje,~PFL:..distribuiu àrmp~erlsaa~áUs~quefez Que Gover.ll0éeste; DeputadoFernandoGabel-
sobre a q~estão;quê,.!Pé:ls~ E1':resu~i~:. foi in,staurada ra?QuesonIN) erradofôi este; Srs:Deputados?Quem
umásindicâl}cia,ernquesoforarTl ~uYldos os, subor- imagif"la~iaquedl;p~set~~Sf()rmasse'f"lo.par;tido da
dinados' doSr''A'aléfomiro ·Diniz.i0s'qUe ,estavam no rrl0rdaça,nopa~ido:~ocabres~ci?:Poisé'essepartido,
mesmo~ívelbie'rárqui&,'eos'isupe~or~shierá~uicos o P~iqlJe,h()je. q~~~ic~im,ináliza~~() ?r~c~rad~~!' ~as ?
não fora~~buvid~~!Não foramouvido~oSubchefe de pr~u~ador~est~~a ce~o~ S~é:l tu~~o él~at~asdecn-
Coordbn~çãollieAçãoGovefna~~ntal,~r,LuráAlber- mlnosos,de~oite,.dedla,~qualqu~~1 tiora; Do meu
to ddssart~s:o.Sub~he~~~~~Jt~SsO~ia::~u~rdica, Sr. ,ponto devista, palrllas pa~omocu~a(jor.
JoséAnto~lo Dias; oSecretElrl()-Exe~u~lyoda.Casa • ..' "Antigamentei'o PTaplaudia'osi procuradores;
CiviIJ~'ueiiil'alémdo·Pv1illist;of'eraa.pesso~i:aqueoSr. ~gÓra~t,e~ m;ed6,ciel~s,~te.~ ~~Oid~qU~ en,éot:'~~~m
W~ld?~~;H~ii:d~~e'~iase',~epô~~~;IN~ô, f~~mtb~~i.d?s ~s a ~erdade;/",ão ,qu~~~le~i~~;~~tig~~~ ~de~assadas as
assessor~s'especiais'Cfo .Ml"lstro da e~sa.CIVil Lu- açõe~de i~J)O~~rt~i~bx~~,~~?,?~~~,?,do,GO~er,no Lula.
cio da Silva .•S~9tos,. Rogéri'b:Sottilli.eS~ndra· Cabral. '" ." Jamais, vim ã,trlbun~!paraacusa~ alguem, mas
Não fóiouv.ido ~erthu.mMinistro~inãofoi ouvida aSra. estáCla~o,quJ'ÕiGo~e~~ote&ll~~~a~ofeconseguido
TeIma .Fê~er•. Tambénl' n~d'! fOlalT! ouvidos iex-funcio- cala~~o ~ó~g~~~~() ~aci~?al.t,!.é~i~~rr~~s, o Governo
nários iwpp~ati~es, al~J'~sú,i~c'u#i';'e,~ue~eiXarama telTl oColTla~d()da. PolrCla, FederaL f»0li ISSO o P(OCU-

Casa CI~II, p()rquenao .consegUiram conviver com o rahor afirmoU que, se,a Policia :.~eCfera.lap~ee~désse
Sr. wal~d~iiobitijz.,;, ..'~ .. I' \ ti ~'. as fit~s'b()mprOrn~tedoras,~las' passariarn de mão em

i ',I~~~R~~~iderte •.•.. as,'o~issÕe~da, Cqr:nissão~?e mão até chega~:ao Presid~ntedaiRepú6Iica. ~Iguém
,.Si~~ifã,~cia'.<:tue~~o o~~.i~,ne~h~~ di~eto!~~u fu_~CIO- du~idadisso? €ofllo;:s.e opi~etor~Geral do órgão e

nánoda C~lxa~conômlca1Federal;e as hmltaçoes a norneadopelo ~~esidÊmtedaRepÚblica! É uma 'ques-
elai~postasdeixarnid~u-oqueel~tinhavôolcu~o. Não tão deléaldade: í .'.. ::1.' / . ..;"... .....'
foram analisadasãs ligações'telefônicâs feitas pelo . Cornos pr()curadoresé diferente; Eles não são
Sr~ Waldomir() Diniz; não. foram.()u'Jidos funcionários nomeados pelo! Presidente,rnas'~gora estão sendo
importantes,li'i~clusive'iparlamehtarebe ex-Deputados col()cadoscolltra aparede.! ,i . ;,

;1 •

!
I

I
I

I
I,

1-..;.-.-r----....;,---.......-iT--n'I.!lrlif-.. ~----:---Tnmrr-;cm---:----:---r'1il"T--rT-:I-~-------------'", i! IIH! ',',,1 I !",!,
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Srs. Procuradores, o PFLapóia o trabalho dos
senhores! O PFL quer uma CPI para investigar esSe
caso. Os Parlamentares do PFL, do PSDB e de vários
outros partidos não permitiremos que o MinistérioPú
blico seja calado por este Governo ditatorial.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) :-Distri
buído o parecer do nobre Deputado Inocêncio Oliveira,
concedo a palavra ao Deputado Antonio Carlos Mendes
Thame,· para falar contra a matéria. (Pausa.) .

Deputado Ricardo Barros. (Pausa.) S.Exa. abre
mão. Obrigado, Sr. Deputado.

Deputado Arnaldo Faria de Sá (Pausa.) Também
abre mão. Obrigado, Sr. Deputado.

Deputado Babá. (Pausa.).
Para falar a favor da matéria, concedo a palavra

ao Deputado Tarcisio Zimmermann. (Pausa.).
Deputado Walter Pinheiro. (Pausa)
Deputado Luiz Carlos Hauly. (Pausá).
Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.) .
Deputado NeucimarFraga. (Pausa.).
Deputado Luiz Couto. (Pausa.) S.Exa. abre mão.

Obrigado, Sr. Deputado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Não

havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a Mesa as seguintes

EMENDAS DE PLENÁRIO

EMENDAS DE NQS 1 E 2 APRESENTADAS
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N~ 115, DE 2003,
(nos têrmos do art. 216 do Regimento Interno),

APENSADO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 51, DE 2003

EMENDAW~1

Dê-se aos arts. 101 e 102 do Regimento Inter
no, modificados pelos arts. 1Q e 2Q

, respectivamente,
o seguinte texto:

"Art101. Ressalvadas as hipótesesenu
meradas na alínea "a" do inciso I deste artigo,
a apresentação de proposição será feita por
meio do sistema eletrônico de autenticação
de documentos, na forma e nos locaisqeter
minados por Ato da Mesa, ou: (NR).

"Art. 102 , .

§ 4Q Nos casos em que as assinaturas de uma
proposição sejam necessárias ao seu trâmite, não po
derão ser retiradas ou acrescentadéilSapósa respeçtiva
publicação ou, em se tratando de requerimento, depois
de suaentrega à Mesa.

Justificação

A emenda dispensa a necessidade de autenti
cação eletrônica dos requerimentos constantes dos
itens "1" a "5" da letra "a" do inciso I e acaba com a
controvérsia ainda existente sobre a possibilidade de
retiradas ou acréscimos de assinaturas em iniciativas
do gênero depois de seu recebimento pela Mesa. No
primeiro caso, parece inadmissível que requerimen
tos de destaque, de adiamento de votação ou de dis
cussão, geralmente decididos no calor dos debates
regimentais, fiquem condicionados a detalhes proce
dimentais, como o registro eletrônico. No tocante ao
§ 4Q do art. 102, a emenda apenas substitui a palavra
"apresentação" por "entrega", para afastar qúalquer
interpretação casuística que acabe por submeter à ex
clusiva discrição da Mesa o momento final para alterar
subscrições a documentos regimentais. Por ser mais
preciso, o termo proposto reduz a insegurança atual
quanto à admissibilidade de iniciativas que dependem
de. quorum para prosperarem.

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2004.- Depu
tado Mussa Demes.

EMENDA MODIFICATIVAN2 2

Dê-se aoinciso Ido art. 101 do Regimento Interno,
constante do art. 1Q do Projeto, a seguinte redação:

"Art. 101 : ..

- em Plenário ou perante a Comissão, quando se
tratar de matéria constante da Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2004. 
Deputado Pauderney Avefino.

O SR. JÚLIO REDECKER - Sr.Presidente, peço
a palavra pela orqem.

O SR. PRESIDENTE (JoãoPaulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JÚLIO REDECKER (PSDB .:;. RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero deixar registrado nos Anais da Casa relatório
de viagem .feita a Buenos Aires, semana passada,
ao ensejo da XXII Reunião do Comitê de Negocia
ções Birregionais do IVlERCOSULe União Européia,
oportunidadesm que oOeputadoEdisonAndrino
e eu. represel"ltamos a Comissão Parlamentar do
MERCOSUL e também a Casa. .

RELATÓRIO A QUE SE REf;ERE O
ORADOR:
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te, à proposição foram apresentadas duas emendas,
de autoria, respectivamente, dos nobres Deputados
Mussa Demes e Pauderney Avelino. Em seu parecer,
a relatoria acatou ambas.

Portanto, voto por incorporá-Ias à subemenda
substitutiva global às emendas de Plenário ao Projeto
de Resolução nQ 115, de 2003.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL ~ BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
permito-me, inicialmente, indagar ao nobre Deputado
Inocência Oliveira se poderia me prestar um esclare
cimento.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Pois não.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Fizemos uma

proposta referente ao art. 102, § 4Q
, para substituira

expressão "apresentação à Mesa" por "entrega à Mesa".
Fica mais claro e assegura que, uma vez entregue, não
se poderá mais retirar assinaturas.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - A relatoria não
pôde acatara emenda de V.Exa., uma vez que o Re
gimento Interno usa o termo "apresentação". Se o fi
zesse, haveria a necessidade de mudar praticamente
todo o Regimento Interno. Não creio que haja diferença
entre "apresentação" e "entrega". As palavras sãopra
ticamente sinônimas. Por isso, ressalvadas as hipóte
sesenumeradas na alínea "a" do inciso I do art. 101,
"a apresentação de proposição será feita por meio de
sistema eletrônico de autenticação de documentos,
naforma e nos locais determinados por ato da Mesa".
A Mesa vai definir o processo eletrônico de coleta de
assinaturas, excepcionalizando, como prevê a emenda
apresentada por V. Exa. - portanto, a emenda é prati
camente aceita -, os casos que não podem ser feitos.
Por exemplo, todas as decisões tomadas em Plenário
ou no âmbito das Comissôes serão realizadas não por
processo eletrônico, mas. por assinatura. Por quê?
Porque seria demorado fazer por meio eletrônico. O
objetivo foi modernizar a instituição, para que acabe,
sobretudo, o verdadeiro mercado persa que existe nos
corredores da Câmara dos Deputados.O Parlamentar é
praticamente impedido dese deslocar pela Casa, pois
a qualqyer lugar que vá há2, 3., 4 pessoas pedindo-lhe
assinatura, o que lhe causa grande constrangimento
quahdo se nega a assinar. Portanto, em termos, con
cordo·com V.Exa., mas, como em todo o Regimento
Intlêrnoutilizamos a palavra "apresentação", acho que
o termo fica apropriado.

.•.. OSR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Hoje, corno
as l3.ssinaturas são manuais, a Mesaguardaumtempo

entre a apresentação e a aceitação, para conferir as
assinaturas. Passando a serem feitas eletronicamente,
desaparece a necessidade de conferi-Ias. Portanto, a
entrega já configuraria o ato de conferir o número de
assinaturas.

Peço a V.Exa. ql,Je reflita sobre essa possibilida
de, porque foi mudado o conceito: não haverá mais
necessidade de conferir assinaturas, pois elas serão
apostas eletronicamente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Concordo em
parte com VExa. Oart. 101 não diz respeito somente
ao ato da entrega de apresentação das proposituras,
mas também a atos do Plenário e das Comissôes em
que têm de ser conferidas as assinaturas. Colhem-se
as assinaturas, lançadas manualmente, e elas apre
sentadas e conferidas. Por isso, o Relator preferiu o
termo "apresentação". Quero que conste das notas
taquigráficas que, no caso do sistema eletrônico, a
entrega é exatamente igual à apresentação.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Deputado,
a entrega é igual à apresentação, não se admitindo a
retirada de assinaturas depois da apresentação.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Há inclusive
um dispositivo que proíbe terminantemente a retirada
depois daapresentação. f

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA- Sr;Presidente,
estou satisfeito com os esclarecimentos do Vice-Pre
sidente Inocêncio Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto de
resolução, pela Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, ao nobre Deputado Osmar Serraglio.

O SR. OSMAR SERRAGLlO(PMDB - PRo Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o presente projeto de resolução, sob os aspectos
de constitucionalidade, juridicidade e boatécnicale
gislativa, está perfeitamente em consonârlcia com o
ordenamento jurídico nacional.

Portanto, apresentamos parecer por sua apro-
vação.. .

O SR. PRESIDE~TI: (João Paulo Cunha) - Pas
sa-se à votação da matéria.

O SR.PRESlpENTE (João PauloCunha) - Para
encaminhÇir,concedoa palavra ao Deputado Antonio
Carlos MendesTham13. (Pausa.)

O SR. ANTONIç> CARLOS MENDES THAME
- Abro mão da palavra, Sr. Presidente..

OS~,.pRESI~iENTE (JoãoPaulo Cunha) - Obri

gado,Sr. Deputado. • .' ....'
Paraencaminh~pcoricedqa palavra ao Depu

tado Babá. (Pausa.)' .
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Para encaminhar, concedo a palavra aoDepu
tado Luiz Carlos'H'auly, quefalaráafayo:~:da matéria.
(Pausa.) ..•. .; ..i.. .,< .. .... .'
..• :,'Paraencarninhat, concedo a pala~ra ao Depu-

tâd~'Luiz Sérgio:.; .~., .. ; ." .' ,i}~i;
iO SA.LUIZ SÉRGIO:... Sr.Presiderite, retiro mi-

'.- ' , ' ,-"','.' :".;', ' . ' "J' :', '~," "I~',~

nha .inscrição.. '.' ..' . •... .'" .:. ....'
• ,,,I' "..: '" ::'. " ',~ , -': .". "',' ~I!'" :':,

'0 SR. PRESIDENTE (João Paulo,Cunha) ~ Para
encarninhar,concêdo a palav~a ao Deputàdo Eduardo
Yâ~etdé·(fausa·)r ri., ..'
.' ili~SR!PRESIDENTE(JoãoPauloCunha) - Re

querimento do nobre Líder, Inocêncio Oliveira, Relator
I:' "~~ I" "," , , ;," "". .' :i', ;': . . , 'I-" '::'~' ' ~

da matéria, de preferência para a votação doProjeto
de ~esólução.~~115,de.2004,de·autoriada Mesa,
ape~sadoaP~~Jetodé Resoluçã0!f"51,~de 2003, do
Dep~adoBiswar,ck~aia: ,i;

Sr.P~esldente, .solicito preferência para
votaçãd ddPrOjetode Resol~ção rei 115/2004,
de autoriada~ Mesa,apensàdo ao' Projeto de
ResollJçãon~:51~2003,de;autoriado Sr. Depu
tado Bismarck Maia; constante do item três

. '.' ·"·! .. I;I·, .·i .".,;

da pauta::i:' . .... . . .... .
, .' '--: :'::/ ,',{' "")!' ,.' , !" ,)::',

Sala dasSes'sões,23 de março de 2004; -
Inocêncio Oliveirâ',Relator. .' ," '. . .

OSA. PRESIDENTE:(JoãoPauio Cunha) - Em
votação o reqlJerimento~ .

,. O SR.•. J)RESiDENTE(João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados quê o aprovam permaneçam como se

.':, ' ",: , ,i" , ",'"!' ",f ":-"~' iI ,~, ,~

e~coptrarn' (pausfJ.).....' .
APROVADO: '
E>SFÜ~RESIDÉNTE(J6ão Pàulo Cunha) - Está

prejudicado o !seguihte1requerimento:

1 Sr. Pr~sidênte, requeremos, nos termos
regim~ntais; preferê~ciaparâ a votação(do
Projeto'deResOluçãó ~~ 115; de 2003, sobre
<> Projetode ResoluçãonJl51, de 2003.

.Sala dasr'sêssões,23~03~04.- Luiz Sérgio,
'.lice-Ude~do: p:n ,. .

,~: as.R'. BISM~RCKMAIA-;Sr.Presidente, peço
ali palavra pelaoreJem;, ..'

" -"l" " ,,' ,; "I" '11" '~, . . ,

, . O SR;PRE~IDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
~Exa. a palavra> '. .

'. O SR. SISM,ARCK.MAIA. (PSDB -: CE. .Pela.or-
demo Sem re."isãodo orador.) - Sr. Presidente, na con
dição de!alrtÓrdoProjetode Resolução n2 51.gosta-

:' ,.~~ ,':, ,,: ~, ' i! , , ' :' .

ria de agradecer,aVfExa.oempenho e, sobretudo, ao
Deputado Inotêhcid 0liveira, que me deu ahonrade
sua par1icipação'lnão apenas nesse projeto,'mas tam
bém na€omiSsão que analisou vários propOstas. de
mUda~ça ~oFlegirnento I~terno.Tíve oportu~idade de
aprender, muito com S~EXa. durante as discussões.

'. '. '" ",'

O nosso intuito foi rnodernizar:op~ocessodevo
taçãoe também perrniti~~melhóhapreci~çãopelos S'rs.
.Deputados.doslp~oJétosl;sub~e1ido's à Casa. <:.,

'P0rta~to,:reitero lTleus agradecirnellto a \f;Exà.,
Sr.Presidente, aos nobres pares e, mais uma v~z,ao

• ',', 'li, , '.' '1:,," '-, ' ,W!, ': '~' ... ' ~i':- '. "",' . , "'i. ; '''. . ';1, ' "

DeputadolnocêncioOliveit;atpela opor,ttinidadede
aperfêiçoar:ostràbalhos"de$táCasa~;; "

Muitôj<>b~igad<>. ". . "', '
O SR PRESIDEN[TE(João Paulo Curlha) 

Concedo·apalavraao.~obre Deputado Inocêncio
Oliveira, como Relator:;da~atéria,para(comple
m,e~taçãoda:pa~ecer.]:,';!: .'. ~.. '..... ~,:,

. .., ..•. O S~.INOCÊNCIO~()LIYEIRA· (Pfl.!:-PE:para
emitir parecer•.Sem re~isãoaoorado~.) .... Sr. Presi
dente, Sras.e: Srs~bepUtados; emplellário, à última
hora, ,foi apresentada emenda da melhor estirpe pelo

- " , ,') ,-. },-,~:i!:' " '':''; .:"i1'" ',"", ',,' :,,',Iij~':,·,: ' ""';.,' ',' j •

nobre.Deputad,?~ndrede' Paula,a;qual'" ac~edltoeu
- vai resoh(er:dei~niti~arTlente W()bleTa'existente nas

.comiSsõ·~~it4"~i·:u,t:;~&~EREe·Of,M-
DeR.·,;,; '~i"",·".'!i .Ii

,<":, "'~i!i:, ',:, d,'T,,':: :::: .,:1t ,):. ':, '" ~::~ ::'i", ' '.:, ~

" Emendaaditiva'de!Plenário aoPRe 051/2003
.. , , ,-,." ":.:' ,'li' :, ," ',i!'" ",'.0:, t" , '," ,t", ,~

'>i '\ Dê-se ao art.1!19 do Regimento Intemo a seguinte
redâçáo': +, i: i I' , l'f" ': ; ,.

, ::<i,.' I' , ; ,; '''!',,' ,':::\! ':'":!,,.',:' t j ' I ':;' ~

,t~;119~ts e~~~aspode~ão se~:a~re
sentaêtasel'f\com!ssao~o caso de proJeto
sujeitoaap~eciaçã() co~c1usiv~: i. ."

I':"ap~rti~dadesigllação do Relator, por
qualquerDepU1:ado,individualmente, e se for

'r,:, ' ,",,', I:fi, ' ",,, .1', ~l, :;~" ",'1:1 " •

O caso, ••como apoiamento·flecessá~ioe;·pela
.'. ,,' "', .. ;!.t 'I', ',"" " , "':',:r.....' ':li" J,,' ,I: , " ,

COmissão êfeLegislaçaOParticipativa, nos ter-
. mosda alínea "a" do 'inciso XII do ái1:. 32,

.,.':: : .,.1. :; I:' :;;:', :':::' , ", '~': -' ::: ;

Sala das S~~sões, de m~rço de 2004. - Deputado
André de Paula...; PFLlPE~:!!1 '., .

. ,,';: I:. >,.:;~ "-,,, ,'·,i~;,<::'" ': j, 'i"
Atualmente,' hátratamento diferenciado nas Co-

• _~', :" ;·';.l :!:' ii','" :,j~":',I~,,",, ':'f:(:,·~,:i~'_,,' ".,:,!:, ;.-:

rmssoes.~o.rec~~er~pr.oposlçao,alguns PreSIdentes,
em vez de designarem imediatamente 16 Relator e de-

• ;, , ' , !:' ':"" I,i~':~ ':' ':llj;p" ,", :,'''-' I,"!'·,', "', 'I) ,: ' ':: ",'.

poiS este receber;as.em~rd~s'E:lbrem prazo para elas
e; somente ap65:les~i;:fase,desighám <> Relato1r.

~ .''', """","h,·',:, """:~.,,,:,:I· '~,," ,', fi'::,'~i':1:,::'~

Então,' pretendO'ufliformizarlo procedimento,
alterando a redação' do art..d19,quepassa.aser a

.,'.'. ~ "i ' .. ' " , :: ' E,:;: ,,:',~ i, ': ", ,
segumte:' ',...•. , .... 1 •

"~~.119.'~SerTl~ndaspoderão ser,apre
sentadas,ern cOTissáô; no caso de proj~to de
lei sujeito a apreciação conclusiva:

I' • ···.1. . '.; .• " _ " ",
1-a partlrda deslgnaçao do Relator, por

qualquerDeputádo,indivldualmente, e,se foro
i ". ,:' '.. :::, , 14;":,' ,"" r. 'h

caso, como aPOlarn~ntOneceSSarlO, pela Co-
missão d~ LegislaçáoParticipativa; nos termos
da alínea "a",do inciso lIido art:32".

·11,'
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Portanto, essa sistemática vai ser boa para a ins
tituição, porque, ao receber a proposição, o Presidente
da Comissão designa o Relator e todas as emendas
já serão encaminhadas a quem vai dar parecer sobre
a matéria.

PARECER ESCRITO E SUBEMENDA
SUBSTITUTIVA GLOBAL

ENCAMINHADOS À MESA PELO RE
LATOR:

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL
AS EMENDAS DE PLENÁRIO AO PROJETO

DE RESOLUÇÃO N2 115, DE 2003
(Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados)

Altera os arts. 101, 102, 119 e 82 do
Regimento Interno.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1Q O artigo 101 do Regimento Interno passa

a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 101. Ressalvadas as hipóteses enu
meradas na alínea "a" do inciso 1 deste artigo,
a apresentação de proposição será feita por
meio do sistema eletrônico de autenticação
de documentos, na forma e nos locais deter
minados por Ato da Mesa, ou: (NR)

I - em Plenário ou perante Comissão,
quando se tratar de matéria constante da Or
demdo Dia.

a) no momento em que a matéria respec
tiva for anunciada, para os requerimentos que
digam respe~o a:

1 ...,. retirada de proposição constante da
Ordem do Dia, com pareceres favoráveis, ain
da que pendente do pronunciamento de outra
Comissão de mérito;

2 - discussão de uma proposição por
partes; dispensa, adiamento ou encerramento
de discussão;

3 - adiamento de votação; votação por
determinado processo; votação· em globo ou
parcelada;

4 - destaque de dispbs~ivoou emenda
para aprovação, rejeição, votação em separado
ou constituição d~ proposição autônoma;

5 - dispensa de publicação da redação
final, ou do avuls<;> da redação final jápublica
da no DiáriodaCâmara dosDeputados, para
imediata deliberarão do Plenári?;

11- à Mesa,~uando srtratw de iniciativa
cj<;>Senado Feder~l, de outf9 P09élr,do Procu
,rador-Geral da República ou de cidadãos.

Art. 2º O artigo 102 passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 102 .
§ 1º Consideram-se Autores da proposi

ção, para efeitos regimentais, todos os seus
signatários, podendo as respectivas assina
turas serem apostas por meio eletrônico, de
acordo com Ato da Mesa.(NR)".

.§ 29. , ..
§ 3º O quorum para a iniciativa coletiva

das proposições, exigido pela Constituição
Federal ou pelo Regimento Interno, pode ser
obtido através dás assinaturas de cada Depu
tado, apostas por meio eletrônico, ou, quando
expressamente permitido, do Líder ou Lideres,
representando estes últimos exclusivamente o
número de Deputados de sua legenda partidá
ria ou parlamentar, na data da apresentação
da proposição.(NR)

§ 4Q
, ..

Art.3º. O parágrafo 4º- do artigo 82 do Regimento
Interno, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.82 : ..
§ 1Q ..

§ 2.9· ..
§ 3º- .
§ 4º Encerrado o Grande Expediente,

será aberto o prazo de dez minutos para apre
sentação de proposições,. ou solicitação de
apoiamento eletrônico às mesmas, que se
resumirá à leitura das ementas.{NR)

Art. 4º Dê-se aO art. 119 do Regimento Interno
a seguinte redação:

Art. 119. As emendas poderão ser apre
sentadas em comissão no caso de projeto
sujeito a apreciação conclusiva:

1-a partir da designação do Relator, por
qualquer Deputado, individualmente, e se for
o caso, com o apoiamento necessário e, pela
Comissão de/...egislação Participativa, nos ter
mos da alínea a do inciso XII do art. 32.

Art.5º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Parecer do Relator

OobjetivodestaSubemenda Substitutiva Global
é consolidar o texto das emendas apresentadas em
Plenário ao Projeto de Resolução nº 115 de 2003, de
autoria dos Ilustres Oeputé1ldos Pi:luderney Avelino e
Mussa Demes,ajustahdOQRegirnento Interno aos nO-
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vos procedime~tos adotados pelaCa5a,com oadvento
dáinformati:zação dos trabalhos adl11inist~âtivos.

JTà:fprocedimentose faz ne~essáriÓe.urgente; Vis
to'que'~ão estãdp~~Yti~tas ~~gi~e~tail11er:-te as~6~as'

}'tregras,ioqUepodet8~'r;~seri~ot!~O derecla~açoes
.·JutürasdePa~lamentares. A":,"!: .... ~:.'

;>:.( A novarédàçàodosparágrafos primeiro e ter-
I'~!:'!""':'i"~~~·:',·~···,i:li"' .~~" "~',.:"~,,,_ .. ,'," '~Í":,.- '~~,,~l", ,::'1 ".'ii" ,:.,,:' "\::

~~.f..:..~~...·.... I.'.'.~,.~.d.:.fI.il~....ti;,..'.~.. '.'.'~. '.c,.0,.0.2Ih.··.~~s.;.:..•.s..m.,·.·.S.•··.i;.a.a~.a.r."a..:s..~.,.,.d.;!.....ira.;!~.v.•~."~.,.'n.:.·•..~~.....t~em propos çoes, ., nos casos:prevlstos no Regimento
IritEmlo;acabándô: oonlome.ta&operk em .quei;se

I'..~:':"'," :. L." "<"".1.". """'~","""i~:'I, "':~"""''''~''''', "i,:,"", ":1:' " . .", ;!'
transformou os'corredores:da;Casa; na caça de aSsi-

;!r"';~'_':"II':"I:~:ii"':"'" .:."~" ':','~;t:,.··L 0" .. ·.'~",:,',·:':'c'1" . :'.'C.'",. :.

naturas,iotlmlzado:ie moralizando sem dU\flda nenhu-
::;,__, ":, .', . ;~: .:'.(!, ':" ";,;1 ",,:. ',,'; : IÍ,!' '::~~. r .,,1 'i',.' ':;1:;' ~ :i ::;"'~"

~ esta'pra~I~.!!. '!':" .'t l
.' ..•• .' .> .... ..... ....

'l'}AmanUtênçãb do inciso laoártig074~ bem como
I',<,',~, (:' 'J .:·'i':I:.,'" :'Ii- "" ".f1C' ;. ," .",' -t',.'-, . ,':" ,!:. "",,-, t}·... " ".""" "'h "~. ' ''J/ ' .
<> n0\,f() textodad() ao .parágrafo quarto do. artigo 82,

.institO.•·i.opraZódedezminutos;aPós'o GranefeiExpe-
. ',' "', . !::",', ' ;' 'c ' , ., . i~',:':" 'nl '::, .', . ":, ~ "1,, ~'f' "'~:

diente, pa~é:l os Pa~arl'lent~res anuncla~em aapresen-
tação dasmatérlas de sua áutoria, etam~~rTl para qu'e
possam sôlicit~rapoiarT1~nt0" êletrôniêO.dosnbbres
pares,i~nasmatériascujoscasosestão pr~istos nes-

,,.. ' ." , '" ':'•.I~'. "", .'<~'.'; : ,,!', " I "

te Reglrnento.,. ....' ,.T <
,:A;9Óvé:l redação 'ao inciso I do art!i1~ 9, possi

bilitará.o:êmendamentodepr,oposições sujeitas à
, ,"~" ',_ li/, ~l '", "ii'; !',I" ' ';ll".·_ '

tra~it~ça9Ii~0I'\c1us~~l)as ·Cor~:llssoes, ,.po~ par;te da
Comis~o:de.~egislação ..Pa~iclpativa, arTlpliando.as
sirrjii'slJàatuaçáo,ater\dendó ainda.'.mais::os anseios
dá Sociedade CiviL!;;:'i 'i '

........ '.. I'j'", . • •..• ....'

.~ presente proposta';é frutode amplo acordo de
LiderJnçâs de toâós os Parti~os.Políticos comrepre-
sentaÇãoná:' Casá. ) . .•.. " i ,. .. i '.

;·····VotodoRelator

··Dõu'parece~Favorável,a~emenda.s re's.1e 2
apresentadas fi!nl. Plenário, .de aúforia dos~ Ilustres
DepUtados·MussaDemes ePauderney,.Avefino,·res
pectivarnente;eà .erTl~nda n~..udoDep&tàdó'André
de Paula, .as.quais .. i~oorpord ao Projeto de R~sohí~
ção~i1.15{2004, da Mesa, atra~és desta subemenda
substitutiyàglobaL 1, .......: i:i

Doumarece~,contrário' as demais emendas.ofe
recidás .e'lllplenário,,:ei a·o..ProJeto de Resolução ~ll
5112003,'deautdri~idon'obre [)eputado BismarckMaia;
consideral'\do quê o objetiyo da sua proposição jáéstá
atendido nestaSubemenCla. .

,i ,; .. sal~das~ês~õe~, de'rt;larçodé 2004~ - Deputado
Inocêncio Oliveira;Primeiro Vice-Presidente.' .

OSR.B;:SÁ~:Sr.Pre§identé,peço a palavra
pela ordem>' ' ...••..' 'i

.cjSR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Tem
V.ExaJ'a palávra;!1 .

'o SR. B'~SA' (~PS- PLPelaordem. Semrevisãó
do orador.) - Sr. P~esidente, o PPS'tem'posiÇãofavo-

'i Ili

rável, cOrno os demais membros da Casa, a respeito
desse Projeto de\Resollição Jtl115.. Não p&lemos,
de modoJalgum, afcista~-~os dO~":Iil1ho do processo
de mode'tnização.· /~:~ .'j ·f::'.

:1" " :/1.',1 . . ':. . :'!' I,!" .. ,' :il~:, i :,:H

'~penas Ial1lentamo~ofato. de,algumas pessoas
quega~harn a.vida:'colhe~do:assi~Jtu~asvi~e~ a ficar
dese~preg'ada~, '()üseja~'l'I1ais uma vez.eStamos nos.
posicibry~ndo i~e~Órav~lrrienteco~tra)s.pti~dtpios'le~
vantadÓs no,passadórpelô:lrTlpera'doriVespasiano;:

Muito obrigac:!o; ti:", '. :~;l. .•.
'i,. ,.:. :"": ',,, ".',jl;::,' :', .ir' ij" '

() SR. PRESI9ENlE(Uoãó Pa~lo Cul1ha)- Va-
mos pàssár ao·processodevotação.c'· : .

" '.-' :",!,. "," ".'" --, , : ','",:.,. ',' • ,~i!, " ' ," ".,", '''. 'I'!~ , " d

Info~rn()ao Plenano que oSf. Relato~ ac~escentou
art.411 àsul>emerlda':lsu~stitutiva global às.em'~ndas de
Plenári9,nos'sebuiQtes te~rn(js,::, ... "+::,

"ÂJ;t. 4~.;Dê~se,[ao art;t1'19do Regirlle~to Interno
aseguinte 'redaÇão!i!'!}' . 1 '.'
;. '::)i'i,i!! ,';i< "':,ó,:.:,';',:',!i:""'" :"'II::/.::.-" .:j" ~:' .c,':,_ "':'1(d:;;"'f';':"'~ -:

i... 'Art..119.As emendaspodemo serapre-
;:,:::I. c :':'\' .,\,:iI~'::~:,:,,'\,,,,,;,~,,', w" '1;/f,- , . '" " I,;~!"" .' ~'': j'''"

sentada~erneomissão;nocaso de projeto
.'suj'e~o á~p'reciaÇãoconclusiva:

:'1--ap~rtirdádesignaçâ& doHelator, por
;, ( .:--.' ' :;," ':',' , ',L•.' .,h!: 'Ijr '" ,,",; "." , ,~',i, I"';", :';;'. ' "

qualqu~r"Deputado, indiVidualmente, e, se foro
caso,.co~oaJX>iamentôfleceSsá;'io,pela Co
missão.d~ LegislaÇão Participatival nos termos
da alínea'a~doincisoXII do art~32'''.

'" " 'I ,i',:,' "~~' : I, ~,>.'·~~.. 'lll:

Em conseqüência; o art; 511 passâ 'a ser:
, 'f": .. ".:" '~:!~ "j ,:"> ':,~. :'
"~~. Sll.Esta resolução entra em vigor

;'na datáde suapublicação~'..... I •• ' ,. .'

Foi'o que o Deputado Jnocên~io Oliveira explicou
datnbuna. 'i •.

OiSR. PRESIDENTE (JoãoPauloCuflha) - Em
;votaÇão'a subemenda substitutiva global,.oferecida pelo
.' ..", . ",'.-,:,' .v'," ,,'.' ,~. ~~if "~, ,;'~'. .

.Relator.da MesaDtretora;deSlgnaefo em Plenano, ao Pro-
; -,., " . ,',' ,." ,iJ; :~' '. ~:!,.; ',;' -"q:>" ..' ", t, ',~"~, "

jeto de Lei rf2 115,de 2004, eàs emendas de Plenário.

SUBgMENDASUBSTITlnivÃ.GLOBAL
AS EMENDAs DE; PLENARld AO PROJETO

DE RESOl.UÇÃO Nº 115,:ÔE2003
(Da Mesa Diretorada CâmaradosDeputados) .

L ,: ':. I": •~ 'i

'Altera os arts. 101; 102.119 e 82do Re-
girne~tolnterno.;l ." .:. . ..

f:. Câmara.dbs6~putadoS resolve: .
Árt.12·Oartigo101do Regimento Interno passa

a vigorar com as segui~tesalteraçÕes: .' .

"~rt.101.Ressalvadas ,as hipóteses enu
meradas na. alínea "a~'êfo. inciso .1· deste artigo,
a: apresentaçãôde p'roposição Ise~á feitàpor
meio do sisterTIa .. eletrônicode autenticação
de documentos, na forma e nos locais deter.
rrlinadosporAtodaMêSâ,ou:(NR)

" I
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I - em Plenário ou perante Comissão,
quando se tratar de matéria constante da Or
demdo Dia.

a) no momento em que a matéria res
pectiva for anunciada, para os requerimentos
que digam respeito a:

1 - retirada de proposição constante da
Ordem do Dia, com pareceres favoráveis, ain
da que pendente do pronunciamento de outra
Comissão de mérito;

2 - discussão de uma proposição por
partes; dispensa, adiamento ou encerramento
de discussão;

3 - adiamento de votação; votação por
determinado processo; votação em globo ou
parcelada;

4 - destaque de dispositivo ou emenda
para aprovação, rejeição, votação em separado
ou constituição de proposição autônoma;

5 - dispensa de publicação da redação
final, ou do avulso da redação final já publica
da no Diário da Câmara dos Deputados, para

. imediata deliberação do Plenário;
(1- à Mesa, quando se tratar de iniciativa

do Senado Federal, de outro Poder, do Procu
rador-Gerai da República du de cidadãos.

Art. 2-º- O artigo 102 passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 102 .
§ 1-º- Consideram-se Autores da proposi

ção, para efeitos regimentais, todos os seus
signatários, podendo as respectivas assina
turas serem apostas por meio eletrônico, de
<:icordo com Ato da Mesa.(NR)".

§2-º- .
§ 3º- O quorum para a iniciativa coletiva

das proposiçÕes, exigido pela Constituição
Federal ou pelo Regimento Interno, pode ser
obtido através das assinaturas de cada Depu
tado, apostas por meio eletrônico, ou, quando
expressamente permitido, de Líder ou Lideres,
representando estes últimos exclusivamente o
número de Deputados de sua legenda partidá
ria ou parlamentar, na. data da apresentação
da proposição. (NR)

§4-º- .

Art. 3-º-0 parágrafo 4Q do artigo 82 do Regimento
Interno, passa a vigorarcom a seguinte redação:

"Art. 82 , .
§ 1Q

! .

§ 2Q
,0 •• "...... .. ..

§ 3-º- ..
§ 42 Encerrado o Grande Expediente,

será aberto o prazo de dez minutos para apre
sentação de proposições,. ou solicitação de
apoiamento eletrônico às mesmas, que se
resumirá à leitura das ementas.(NR)

Art. AQ Dê-se ao art. 119 do Regimento Interno
a seguinte redação:

Art. 119. As emendas poderão ser apre
sentadas em comissão no caso de projeto su
jeito a apreciação conclusiva:

1- a partir da designação do Relator, por
qualquer Deputado, individualmente, e se for
o caso, com o apoiamento necessário e, pela
Comissão de Legislação Participativa, nos ter
mos da alínea a do inciso XII do art. 32.

Art. 5Q• Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.}

APROVADA.
Ficam prejudicadas a prt>posiçãoinicial (Projeto de

Resolução nQ 51, de 2003), a proposição apensada (Projeto
de Resolução nQ 115/03) e as emendas de Plenário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte re
dação final

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 115-A, DE 2003

Altera os arts. 82,101,102 e 119 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1Q O § 4º do art. 82 do Regimento Interno

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 82 .
§ 42 Encerrado o Grande Expediente,

será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para
apresentação de proposiçÕes, ou solicitação
de apoiamento eletrônico a elas, que se resu
mirá à leitura das ementas.

········ .. · .. ··· .. · .. ···· ....··T· .... · ...... · ...... ·"(NR)

Art. 2º O art. 101 doRegimento Interno passa a
vigorar com as seguintes alteraçÕes:

"Art. 101. Ressalvadas as hipóteses enu
meradas na alínea a do inciso I deste artigo,
a apresentação de proposição será feita por
meio do sistema eletrônico de autenticação
de documentos, na formal e nos locais deter
minados por Ato da Mesa., ou:
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. 1- apa~tir;dadesigl)aÇãodoRelator,
por"qualquer;, rDE~putado, itídividualrriente,e

," .i'~ " ''',~! ..'* '.,-~;: _':~

sefo~, o caso com oapoiatTlento n~esSário,

e·pelaComissãod~' tegisl~çã8 ParticipatiVà,
nos termos da alínea a do incisoXII'!do art. 32
deste Regil1lel1to; . '. .',' ....

, • ':':." , .(,.... ,", 'I,. "(NR)
.... lO ~ , lO ..

~11' 5~ Esta Bésolução entra elTl ,vigor na data
de sua publicação::,..;, '. '.

Sala. das.Sessões, .• 31 dernarçode' 2004. - An-
tonioCarlos Biscaia...; Relato~~:~fi!" ~, '

O SR.PRESIDEN!E(João Paulo 'Cunha) - Os
Srs. Deputados quea ap~o~arTl permaneçam como se
encontralTl·(Pausa.) ;'r :(!~( ,
. ~PROVADA.:.;::'

""',i! ,~ , '.'
, Vaiàptómulgação.:, .i .. l/",.. . .

" d SR.~RE~IDENTE(João Paulo Cu?~a) - Con-
sidero promalgàda a presente " '. ' ,

'RESOLUÇÃO~; 22, DE 2004', '

'Alteraosarts.82;101,102 e
l
ilr19 do Re

gimentolntemo da Câmara dos Deputados.

Façosab~'rrque a Câl'l1ara'dosDeputados apro
vou e eu promulgo a seguinte~Resolução::

~11' 1Sl0§4~do art.iji82do Regimento Interno
passaiS vigo~ar!co~ a seguil1te redação:

'''Ârt82 . ,'.,. , ".:"
:' "'li '1""': .':'••••• ~, ••'~~,'~~.' '••••••'.' .

,§;~~ El1ce~~do o Grande Expediente,
se~á 'aberto opraz~ de 10 (dez) minutos para
ápresentàçãocie Woposições,ou solicitação
de:apoiamel1to eletrpl'lico a elas, que se resu
mirá à leitura das ementas "(NR) 1

~ , ,;,-::';":'::: :It- ": i:~H:: i ::'1 ';
Art;2~ o. art.J,O,1 do Regimento Interno passa a

• ",.' :, '- '''1 ft'"~ ,:,'~", ", ":F'$ _ ':'jLj' "i':

vigorar com as segUintes alteraçoes:. i
", i, : ,~:i.':'.; '.:, ,<,i' f> . '. i ' ,: < i::, ",; J ~

"Art.101.Ressalvadasas hipóteses enu-
meradaS, na alíneaa do inciso I deste artigo,8:apr,~s~ntaçãode p~oposição! será feita por
meio 'do sistema ~Iet'rõnico de autenticação
de documentos,: na forma enos locais deter
minado~l!por~Ato~at..t~~a,ou:.. '
...... .1-':~imIWI~~á~~~'O~ ~er,a~te Co~issão,.
quando se tratar: dei rnatena constante da Or-
derndobi~:r .':; .';:'" I'

a) no momãntÓ ãm que a rktéria respec-
.'., 'Ü· .I,'!,,:.': ::' i( ,,: .. ",'11, , i!" :;~. \. ,'':

tlvafor anunCiada; para os requerimentos que
digamí'resp&ito a:

1 -; retirada'.deproposiçãoconstante
da Ordefll"ldo Dia, .conlpareceresfavoráveis,

'airid~ qÚe pendente~C1o proriunciamento de
oLÍtra Comissão ele ~érit6; .

"I-em PlenárioouperanteCornissão,
qual1dose' tratâ~ tle. maté~ia:!constânte da
Ofderndo'Día:.: "". ,r,; "

,'l a) ~o.rno~entoe'~ qdea,niatél'ia res~
,pecti\ffl fona~u~c!aCta, pa~~ oS,requerirrentos
que digam respeito a: .••.••. ' '. ,i . " ',

.~' -;etirada de.prop&sição col1stante da
Ordem d&Pià,,cOmpareceres f~voráveis, ain
da que pendente do prônunciairlento de outra
c0l1'liSsão'!de~érito:.~i. r.r·· . r'.'."'.' .'

!]'2 - disc~ssão.de fUrna proposição por
partes; dispensa, adiamento ou'bncerramento

l' .. '_ ;"m "(:.-r '" ' -:~,'-

dedlscu~sao; ..' .'. ..:ii . i';!
3-adiamento dé votação:'v,otação por

determinado proc'àsso; votação e'm globo ou
parcelâda; ...''. .' .. r, ,... .l:·

'4-destaquede diSpo~itivoou emenda
paraaPl'Ovação,rejeição, votaçãO em separado
ouibonstituição de proposiÇãoa~tô'n0l1'la;

;S":'dispeflsade publicação darédação
finál; oU do avulso da redação final já publica
da m>Diário 'aa Câm.ara dos Depubidos, 'para
imediâtadeliberação do Plenário; •

li!~ à Mesa; quandoseitratar;de ini
ciativádo'Se:hado Federal, dê outrôPoder,
do PI'<>cUrad6~-Geraldá Répúblic~ou de
cidadãos."(NR)i ,'.

Art. 3°0art'.1'02doR~gimentoJnterno passa a
vigorar: com ase~uime ~edação: ;' . ',",'

"Art. ,1 02 ~ i .

,~j1:f>Col1sidera':"~se ~uto~es da proposi
.ção,paraef~itosregimentais, ,todos os seus'

, signatá~i()s;'podendo as respectivas assinatu-
ras se~:àpostas pOr meio'eletrônico de acordo
com ~to.daMesa'i;'ii'

!§ 3~ o quormn para a iniciati~acoletiva
das p~oposições, exigido pelaCo(lstituição
Federal ou por; este Regimento Interno,pode

" ser· obtido Por;i[meio das assinatUras de cada
Deputado,~p'ôstas por; rneiôelétrõnico ou,
quando:~~pressalTlentêpermitido;de Líder
ou tfder~s, rep~e5entandoestes últimos ex
c1usiva~~rtJonúmero de Deputados de sua
legerltiá,lpârtidátia'ou parlamentar, na data da
apresentação,dá proposição.

...:~ : "(NR)

i ~Art.4l! Oal;t.119 do Regimento Interno passa a
i 'OO ': '1i 't , ,,' ,':l~', ',:,.,; - .0".
vigorar com a seguinte redação:

. "Art. 119. f;.s emendaspoderão serapre
sentada~elTl C0l'rlissão no caso de projeto
sujeito à apreciação conclusiva: '

Abril de 2004

,I 11' 11111:
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2 - discussão de uma proposição por
partes; dispensa, adiamento ou encerramento
de discussão;

3 - adiamento de votação; votação por
determinado processo; votação em globo ou
parcelada; .

4 - destaque de dispositivo ou emenda
para aprovação, rejeição, votação em separado
ou constituição de proposição autônoma;

5 - dispensa de publicação da redação
final, ou do avulso da redação final já publica
dano Diário da Câmara dos Deputados, para
imediata deliberação do Plenário;

11 - à Mesa, quando se tratar de ini
ciativa do Senado Federal, de outro Poder,
do Procurador-Geral da República ou de
cidadãos:'(NR)

Art. 3° O art. 102 do Regimento Interno passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 102 ..
-§ 1Q Consideram-se Autores d8proposi

ção, para efeitos regimentais, todos os seus
signatários, podendo as respectivasassinatu
ras ser apostas por meio eletrônico de acordo
com Ato da Mesa.

§ ~ O quorum para a iniciativa coletiva
das proposições, exigido pela Constituição
Federal oú por este Regimento Interno, pode
ser obtido por meio das assinaturas de cada
Deputado, apostas por meio eletrônico ou,
quando expressamente permitido, de Líder
ou Líderes, representando estes últimos ex
clusivamente o número de Deputados de sua
legenda partidária ou parlamentar, na data(ja
apresentação da proposição. "(NR)

Art. 4Q O art. 119 do Regimento Interno passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 119. As emendas poderão ser apre
sentadas em Comissão no caso de projeto
sujeito à apreciação conclusiva:

1-a partir da designação do Relator, por
qualquer Deputado, individUalmente, e se for
o caso com o ar:>óiamento n~cessário, e pela
Comissão de Legislação Participativa, nos ter
mos da alíneaado inciso XII do art. 32 deste
Regimento;"(NR)

Art~ 5Q Esta Resolução entrá em vigor na data
de sua publicação.

Câmlilra dosDeputl;l,dos, 31 de'março de 2004.
O SFt PRESIDEN1J2 (JoãoPa410 Cunha) -Item

2.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 116, DE 2003
(Da Mesa Diretora)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n2 116, de 2003, que altera o
parágrafo único do art. 87 do Regimento In
terno, transformando-o em § 1°, e acrescen
taos §§ 22 e 32 ao mesmo artigo. Pendente
da parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
ao Sr. Deputado Antonio Carlos Biscaia.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT ~ RJ.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Resolução
nQ 116, de 2003, atende aos requisitos de constitucio
nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.

Por isso, o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania é no sentido de sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
discussão.

Há oradores inscritos.
Para falar contrariamente à matéria, concedo a

palavra ao Deputado Ricardo Barros. (Pausa.) Obri
gado, Sr. Deputado.

Deputado Arnaldo Faria de Sá. (Pausa) Obriga
do, Sr. Deputado.

Concedo a palavra ao Deputado Luciano Zica.
(Pausa)

Concedo a palavra ao Deputado Walter Pinhei
ro. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos
Hauly: (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Antonio Carlos
Mendes Thame. (Pausa)

Concedo a palavra .ao Deputado Eduardo Val
verde. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Neucimar Fra
ga. (Pausa.)

Concedb Cf palavra ao Deputado Babá. (Pau-
sa.)



'A propost~ épehir;erite; uma vez que as pa~~
~i ' , li"~ .. _",' , " .. j:1 ,I; ',' i!:: .. !~::!':: ' 11t .. " ' , " "" "i~!'

casop<>rtumdades~e pronu~clalTlento Impedemque
aquel~ deputado,:que .já:fãloú"nô'igrarldeexpediertte,
possafala~ de assuntos"de ·seu"pleno'conhecimento
e glculdeirlteIessenacio~aL ""'. '. '" J ),

Sala:dàsSessões;';17;def~yereiro de 2004. 
OeputadoCustóclio Mati()s;; "i,::'IJ ':!

','.i,; :,i'l.,!' 'ri

EMENDA Nº 03']'"
'. ' ," "',, " " "'\~ ,"
Suprimam-se:

I,' I,,! àexpressáo"sendovedado o uso da
pàlâvrápelornssrrl0 Parlàme~ta~ ""ais de uma
vez nó serriestre~fconstanfe do § t.!l do art. 87,

Mil ' ...;: 1'''''',<' "~-'o '." •.'''!I,'.::- ,,,,,/I' t:·, " ' .. ,1 .:", "',: ~·)i .. " " ' 1';1

na rêdaça~d~dapelo,art~:1.!ldoPR8; :',
•.. I; 1I""o§ 2.!l,d08rt. 8:nac~escentado:pelo
a"rt'.12doPRC~l: .

. 1"
f~:: I' . ,', .;, " ",;'::,.!i~"

Justificação "

ouSada palavrajé~sseguradoaos parlamenta
res, nos termos do art'226,HI, do RICO. O seuêxercí
cioé;assegorado,inClusi,!~,pelaConstituição Federal,

, sendo protegido contra'qtia.isqu~riações de cunho civH e
penal movidas pelo seuúso,emrazão do mandato.

~$sim; ~ãó pode0 Regimê'nto Interno 'se colocar
como\umarnordaÇa J:larainviâbiiiza~o u~dapalavra
pelos:DePUt8dos. A intrOduç~o deurna alteração das

'sa naturezàcaràderizaráumáafro~taà liberdade de
i, .' i';.....' . :: ,~',"', . r". '. ',,' JI/,'.' ,... ), ;'::'_ 1~1 '

expr~ssao'e.pensamento,:sltua~o que a presente
emenda pretende evitar. '.' .,,' . ' "

'. iSala éfasSessõ~5;31deTarçode2004:;.,. José
Carlos Aleluia,:Líderdo PFL;e;Antonio Carlos Men
.des lhame, Vice-Líder:do PSOB.:

f" ;, ,: ,,"':, ;.,:q, '. ',' ,I

:'EMENDA N2 4
::'. "j :',:/ ':< "':\'{,": \'!~", i'i,' ";' i:,., ::,1: \

O §1 11 do'art.87;:Ellterado pelo art. 1.!ldoProjeto
paSsa a vigórà~ooin~seguinteJedação: .

"'''*rt~~7,gi~;lJ..u..U L ; .
..§!'1.!l~\ 'Ii~ta:deorad?res para o Gr,ande

Expedi~ntê serábrganizada mediante sorteio
eletrônico, c0rrlpetindoà Mesâ disciplinar,! em
atopróprio,a'ilforma dorryesmo, sendo veda~
do o uso da p~lavraem~essõesdeliberitivas

.... ., , ~...., I' ,. . • .' ,', '"

,pelornesmo parlamentar: mais de uma vez:no
semestre:' (NR)i' li .. i , !

JUsiifiêa~ão :

A alteração proposta pelo. presente Projeto ,de
Resolução torna mais democrático o uso do,direito
básico dapalavra pelos parlamentares. Dessa forma,

':,' ": I"':, '. :,,' ,:a,"

n'lais parlame~tares poderão utilizar;'desse expedien-
te dos rtlaisimpo~antespa~a a tarefa parlamentar, ao
vedar qUe o mesmo deputado discurse no Graride;:Ex-
pediénté por;mais de uma vez por. semestre: '

, ,

':-: ;-. .,,', I

Os§§1 2 e 2.!ldoal1. 87 do Regin'lento
Interno; alteradospelo a~i 12 do presente Pro
jeto'de~ R~sólução,:passam a ~igorar com as
seguintes redações: ' . ." , ','

'li! I i ;:~f . :p .. ,;,: ; ,

..AI't.jll , ;~ ;;: ; : ~; ..
"AJ;!. 87:, .;•.; ; ; ' ..

1 • - I

, Justificação

Possibilita queoOeputado sorteado, que por
eventual in'lpossibilidade de pronunciamento, possa
céder sua~vagapara' outro Deputado; mesmo que já
tenha falado naquela sesSão'por, meio de sôrteio.

"I

•J•• '~'~ ,~"~: .'~ ~, O' ~.' a' '; ;. ..

§l~.!l~nstade orado~~s paraoGral)de
Expedlentê será organizada mediantesorteio
eletrônich,competirldo à Mesa clisciplinar, em
ato prÓprio, a:forrna dOlTle~mo. (NR).. .'

.",.§2~() PE:lputado pOderá falar: no Gr~nde
Expediente 1)0 máximo duas vE:!zes'por,selTl'es
tre, sendou~por: sorteio e outra'por cesSão
devága de ôutro parlamentar. "(AC).

I • ~:,'" '," .i, . '! ' .' .. " : "
.. ~ ~ i' '•• O' ~'.' ' :. '~' .,; a.............................. ..

.EMENI)ASN~SOt E02
(art. 216 do RegirT\anto Inter!"o) e 03e 04:

EMiNDAN20~:

'~r,t. ,111~~."'."." ..". "', ., 1 , ;•.••'; IIA'rt 87; ,.... . ,
, ' -.,. "., .'. ~" , ~~"., ~'~ ~,~ .

§1.!l,~jlistade'oradores para o Grande
Expedient~seràorgariizadârnediantesorteio
elet~Õnico~'cuja~forri1ac0n'lPetê'àMesa, em ato
próprio; disciplirâ~i~vedàndo-se Juso da pa-
lavraJpelornes~o1Parlarilentar mais de uma
vé~ no semestre; tNR);' .': ...•

j-"""'."" .."'.t',"~":-,'·,,.-,'/;; i,:'--,..·qk· ,'~~

i§211,Ficav~dadoao Oeputado,.·~o·mes-

010 ~e~estre,~lusoda palayra Olais deÜm,a
vez, bêmc:omOl~eder! sua~aga a 'outro que já
tenhafalado neSse per,fodó. (e.C)~.. ' .. ' .'
,,§32~o OePutadoque~ão fálal),por, falta ,

d~ vaga n~selTléstreser~Ihe~áassegurâda a
preferência de'inserlçãonopróximo." (AC).

ri;:":~usfjfi~ÇãO" ,',' .

E~'~men~bu~apertei~rar~aÇãodOS'pará
, grafos 1.!l,~':e 32do,a~. ~l:,seT imerfe!:êrycia~ Ólérit0'

Sala das.Sessoe5,:17;,d~ifeverelro de.2004.
Deputado José MllcioMontel..o, '~ícierldo PTB.

EMENDA MODIFICATIVA N2 02
'(Do SI': Custódio Mattos)

I
I

I
I
I
I

I'.
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No entanto, acreditamos ser isso muito salutar
para as sessões chamadas deliberativas, pois neste
tipo de sessão o Grande Expediente é apenas uma
parte da sessão, exatamente aquela que precede a
Ordem do Dia, sendo por isso mais limitado.

Por outro lado, nas sessões denominadas de de
bate, que tradicionalmente acontecem nas segundas e
s~xtas-feiras, o tempo destinado ao Grande Expediente
é muito maior, possibilitando, portanto, que mais ora
dores ocupem a tribuna para esse fim. A experiência
nos tem mostrado que nesses dias em que ocorrem
s:essões de debates, até faltam oradores.Dessa forma,
não há porque proibirdeputados de repetirem o uso da
palavra em Grande Expediente no mesmo semestre,
desqe que esse direito não seja utilizado nos dias de
sessão deliberativas.

Com esse objetivo apresentamos a presente
emenda.

Sala das Sessões, 24 de março de 2004. - Depu
tado B. SÁ - PPS; Luiz Sérgio, Vice-Líder do PT; e
Ul1colnPortela, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PLIPSL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer às emendas de
plenário, ao Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Relator
da Mesa Diretora.

O SR. INOCÊNCIOOUVEIRA (PFL - PE. Para
emitirparecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Projeto de Resolução nQ 116, de 2003, da Mesa Di
retora da Câmara dos Deputados, pretende disciplinar
alista de oradores para0 Grande Expediente.

O processo hoje utilizado é altamente burocra
tízado e não está à altura do momento moderno em
que vivemos. Por isso tem recebido inúmeras críticas.
O sorteio é feito por meio de cédulas. Hoje mesmo
elaborei uma lista na 1ª Vice-Presidência. O sorteio é
realizado todo mês, manualmente.

Vamos realizá-lo por semestre.· O novo modelo
vai permitir a cada Parlamentar pronunciar-se durante
o Grande Expediente pelo menos uma vez ao ano.

Foram apresentadas4 emendas pelo Deputado
Çustódio Mattos.. Vamos fazer o sorteio pelo sistema
eletrônico, e o Parlamentar que não for sorteado no
primeiro semestre terá prioridade no sorteio no segun
do. Como esta é umaCasa de iguais, vai conceder a
todos os mesmos direitos.

D~última hora, o nobre Deputado B. Sá apre
sentou emenda que considero. importante, do ponto
de vista do funcionamento das sessões de segundas
e sextas-f~iras na Casa,: l1las,: infelizmente, não pude
oferecer parecer favorá~el, porquehavfamos definido
qu~apriqridadepara p~rl1litira umParlamentar pro
nunciar-se pelo menos uma vez· ao ano, no Grande

Expediente, teria de ser estabelecida mediante sorteio
eletrônico que permitisse aos não-contemplados no
semestre falar no semestre seguinte.

Passo a ler a subemenda aglutinativa global:

"Art. 87 .
§ lQ A lista de oradores para o Grande

Expediente será organizada mediante sorteio
eletrônico, competindo à Mesa disciplinar, em
ato próprio, a forma do mesmo;

§ 2Q O Deputado poderá falar no Grande
Expediente no máximo duas vezes por semes
tre, sendo uma por sorteio e outra por cessão
de vaga de. outro Parlamentar;

§ 3Q Ao Deputado que não falar, por falta
de vaga no semestre, será assegurada a pre
ferência de inscrição no próximo semestre.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação".

Então, oferecemos parecer favorável à Emenda
nQ 2, de autoria do Deputado Custódio Mattos.

Por razões já expostas, somos contrários às emen
das do Deputado José Múcio Monteiro e à Emenda nQ 3,
do Deputado José Carlos Aleluia. Infelizmente, quanto
à Emenda nº 4, do nobreDeputado B. Sá, deixamos
para estudá-Ia em .outra oportunidade. Ela diz respeito
ao melhor disciplinamento das sessões de segundas
e sextas-feiras.

Era o que tinha a dizer.

PARECER ESCRITO E ENCAMINHADO
À MESA:

Parecer do Relator ~

O atual sistema de sorteio adotado pela Mesa da
Câmara dos Deputados, para definir.os Parlamentares
que farão o uso da palavra durante o Grande Expediente,
tem sido motivo de inúmeras criticas porparte dos nobres
Pares.Além de ser considerado burocrático e tumultuado,
também tem se revelado antidemocrático. Alguns Depu
tados conseguem falar mais em detrimento de outros.

Atualmente, falamuma média de 22 (vinte e dois)
Parlamentares por mês. Exige-se umapré-inscrição, com
umamédia de adesão entre 250 (duzentos e cinqüenta)
e 300 (trezentos) Deputados mensalmente, as quais são
inseridas em uma uma para realização de sorteio men
sal. O Deputado que tiver faladô no mês anterior, e que
se tenha inscrito novamente, é colocado em outra urna,
e, caso haja vaga, concorrer<;í novamente ao sorteio.

Limitando-se a palavra a úma vez por semestre, por
sorteio assegurar-se-á aprMerência da inscrição para o
semestre seguinte aos que não tiVerem falado no anterior,
ficando permitido ceder ~ oportunid~de a quem já tenha
falado uma única vez naqueles~mestre. no caso de im-



.olÁÀYéfoA CÂMARAooS'DEPUTAOOS ." ...~.~
. .

pedir:nentodoo~dorsOrteado,~ i5s0'de~~tizando
o sisteriiae tornandO rnáisjusto o.tritériodO'Sorteio.

Áto da Mesa deverá disciplinar.6s criíéribs dare-
, "~. " l~" ' "'õ ,,;' " ,",.,' .::1 '" , ' { " " "~o ;'

alizaçãodo sorteio; Já existel1'l estudos erTl a~damen-
to para realizaÇão do mesmo'por: proceSso eletrônico,

"t -.';:, -,,"' '->:'''/ - ';!f' :1 _, ""., ,'~ : .. ,', •

dando-Ihe mais transparênciá eagtlidade.
:i;: '< ,- "",~ I": '!::.' ',"':,. ,:'i~ .,';;':r- :,., f~

: Voto do Relator,,' .
:~ " ,-:: " ' T~:

Dôuparecer;, favorável á emenda de ple~ário de
~02,de autq~iade:, i1ú~i~~'D~p~ádõC~stódio, Mattos,
mcorpo~a~dqf.a ,a().P~J~~g de Ft~sohJçao.~ ~.1;6~004,
da Mesa,atn3.ve~dessube'!'enda substItUtIVa global.

;: Doupar~eri,contráriol'à:remenda ~'02, do Sr.
it ' '. ,;~-", "";i • 'li', "'~ -".i\l,:- ,~.• i'k','"r:, ,.ril" '" ,:.. Iil "->,

DepUtado José f\1UCIO fv1optelro,:!àerTlel)da de ~ 03
do Deputado.J()SéCarlôs '(\Ieluia e'àemenda de no
04 do Deput~doI3Sá.~; '~' ..,........;.,,' .'

...•... Salada Sessõesde março de 2004; -,Deputado
Inocéncio Oliveira, - Pri~~iro ~ice-Presidente.

" , 1;\:]; "", ~I ,.. :.: ,!!f,":;~if )::t:' "~:,:':""" ,,''':, ,':/.' '~

SUBEMENDASUBSTITUI"IVAGLOBAL
AS'EMENDASDE~LEN"Rlq:~Oj)ROJETO

DERESOLUÇJ\()N2 116;'DE 2003
(Da Mesa Dir,etora daCâma~dosDeputados)

;i; Alt~ra~§Ú~icoi~6iiart. 87cdo Regimento
:: "li!' ,'"I::!:' '" -":tlt""" :' '",c, Ih " --":, ':,,: '~

Intemo;transfonnal1do-oerTl §.1.Q;e acrescenta
OS §§ 211 e32 a:ô:mesmo aRigo.

:' ': :,;' ':" '::.: -", ., ,,~.-:: ,;: l,:, , i::-';.:i,r',~'," ":):,:,,.::: ,,<::rf:'. ,1

A Câmara dos Deputados resoh.~e: ".. ;
~rt.1.Qt.6parágrafo ú~ico do art. 87,do Regimen

tolntérnodaCâmar~dos:;oepuia~os,passa a ser o
.pa~~g<rafo 12 com!I~~~ ~eda~(). e aCfesce~ta-se os
paragrafos 211 e~ao~esmo a~lgo:,.

~ArtU81:~ t ~"'L ~'•.'~'~'~~ .~.~}~."~ ~~-" .. ~ ..:i••••••••,••••••••• ~ •••
. . §~~~r~listadeo~do~~s para o Grande

.Expediente será organizada mediante sorteio
'eletrôniCh;corrip~til1doà MeSâdisciplinar,' em
ato prÓprio,aformadom~smo.(NR) :

( ,"'" 'I',' .' ,r",~ '11:; ,,' ". : ,' ;-' '!li;' :" ': .'r '''I: "',' ,
<§2~O DepU!ado poctefiHalar 110 Grande

.Expediente no máximo duaslvezesporsemes-
'! ":"",: . ' '!Ir. ,.:' '~"I:.' . ,: . ',14"'" , !, i',' ... ' -.: :-::i!! ~~'" ", ,", _

tre, sendoumapor sorteio e outra por cessa0
de ~agáde'ôutfo'parlàTel1tar.(t:C)

I §:32l\oDeputaCfo'que nãc>!falar por falta
de~agan9 semestre,~eráasseguradaa pre
ferênciade insêriçãono próxinío.(AC)

'.: :',', ,) , ':'; ::i
~rt.211.iEst~ ~esblução enlraem vigornadata de

, sua piíblicaÇão. /," .' ",
O SR.JOSÉ.:CARIlOS·ALELÜIA1-Sr~Presiden

te, peço a pala~rapela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunhà) -Tem

V.Exa. a palavra) .". . . .'
,: O SR. J0!)ÉCARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela

ordem. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente; se
'lEx8. me pEnm~ir,como tenho dialogádotão bem com
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o Vice-Presidente, Inocêncio Oliveira, eS.Exa.jáfez
e\io1uções à propostaoriginal, eu ~esil1to à~()l)tade
para dartsugestões, porque'; na coridiçãojdeLíder. não

I~' "", " "'" '." -' :,' ' ,',ê",' " I,c;.·:, .J' " 'c' ". "~1~ ',jo,t

tenho falado no Gral1deExpediente. HáDeputadosque
se:dedicame fazem os melhores discursos da Casa.
Há DeputaCJosque '~ealQ'lêntesão dedicados:Po~ânto.
a sessão não deveda'ter; limitação.' i, .

1', ',.- "." '!Il;, ' '.Il', , ' . '(,\ :I~"~ , ' , ." , "'.' , "

V~Exa.ago~áll~itoiJ afala"~urTla sessão.'{iExa.
pode~~ .. I~~ita~ a,)~. ~essõ~s,se~.d9i~:1·Po~,so~eibe .. 2
po~ cessa0. t~~lIa~a Ta~so espaço pa~aos Depu
tados,especlallstas em,'dIscursos.que' e~grandecem
esta Casa eio debatepá~lame'ntár.:f!... i,;t.,

. '. '.'. O....SR.• 1..N.O"CÊ....NC... 1.001:;.. CIV.. EIR..·A.. ~Me.'u ca.. 11.o L. ....f.. d.. e!'...•.'.•..
,} "'" "I H'i', .', '11t :'.,"

.Deputad()J()sé ea~l()st-leluia} ~u acatarra sugestão
de V.Exa., porque,verl'llaoel1c()l1trodapropostado
Dep6tadoB. Sá.Então!: vou emiti~parece~parcialménte

, . '.' '." , ", .. ' • 1111 . "'.'~'" '"' .. "r' Ci,'"

favorável à emenda donobre'Deputado R.Sa. Portan-
- : if" " 'o, '., !l!", , ' .:1' J".' ,,,' ,', '. ", "~~" "~: ',' " "" ,:' ,,-,, '" "',., " ", " ,'.',: • ,:" " .~. ;

tO;io:'t~Xt();do:,Regiwem~ e~~abelec~~ial, po~;so~eioe'
?J?O~I cessões, afim,d~~ique ()i=>a~I~~eQt~~:,poss~, às
segUndas e.sextas~feiras, ,te~;opoJilul)ida~ede, pr,~.en

éheressa.la~u~a.';i/:, "'l"t,;, ::,: . .. 'L~
: . ~uitas,vezes;:aCâr:narados Deputadosficalsem
oradores por,: falta de preetÍchimentodoGra'nde Ex~
, .', ','t.,'" " ,'~I'::· ",'- ' ",' ';"".' "1';( :m: '. , ;~liI';lr : ' "I!', ': :'''. '. ", ,,', '. ," " ';' c,', ,-- ,"

pedien,~~:.Po.~a~to,.,ac~ito~:!sug~s.tãode~Exa~.~',~ou
fazer uma alteração, que passaráa ser: l .,' '., .

i),': '''{ l::J,~ '-,', ';'J,.. :---, :, ' ,:,;:tr'" ' I:::':',' :·.!ir ,,',~',." '-,', ''',::J.
. "§ 1~ tlistade orador,es para0 Gl'ande

Expedierlt~iser,áorga~lzadal1lediante,so~eio
eletr,ônioo,.Col'Tlpetindoà MeSâ disciplina~sua

for~a;'. :i";., ... ;.... J" ·.ih:,;'!:'
.;;;1 §211 ODeputado podel'a fala~noGrande

,Expediente, no 'rJ'láxirJ'l0,trêsvezes~pol'seTes
.trei sendo uma'Porsorteioe ~uastpohceSsão
''''': ~~;. ':" "" , ,PI'I!'~: '. "", ,,~ :'" 'L~:~ : ,.- ,,' '", :,1;: ': :' !:( :;.-':
de~agadeoutroparlamenta~:.,li: I ;,i .•.....

" ::'; , :":,,:' ':',': !"': .!:~ , ", ,i'j!; :I:~:i':r ,'i
l:"'"',, ::.t•. :.,',,~.!,;:>:,,:: ,~~', .,"',"."~

O SR.IJOSÉ~ARLOS ALEL~IA,;;,Agradeço
ao DepUtado InoCêncio~ Oliyeira por"sUag~ndeza e

, . '.,,: _ :1:1 ':' :.' r~ .11. ir" " ','" ''', ,I, ,'d ';

compreensao.::'\~ . ..... .•... .... ."
O PFLestádeacordo evotaráiafavor•

.' 0. SR.!. B. Sk.Jsr....•..·.·.".p.. · .r.·.....e.'.si~.'.en.... t.. e,,,... e.',Ço.i.i..•'I'.ra..p.a.•... lavra
pela oll.de.m.' . " .... ,'. ',: '.' ,"Il'! ".". ~ .. '

,,!.' . ...• "'. <'.' I,
. O ~FI;PRESIDENTE (João Paulo Cunha)::-ZTem

V.Exa. a palavra. .•.•. '., . .... .. """ .L :':
',:. O SR. B::SÁ(PPS- PI. Pela ordem. Sem rev,iSão
do orador.)i - Sr. Presidente, quero tazêtr tamb!ém luma

!' ':: ~. , " , " ""'~ '. ", t.-j",'" "I~! ,,-! !r i:'. , i
observação ao:Deputado Inocêncio Olh;'eira.fi

Nós que ternos o hábito de fr~qüentaras sessões
de segundas es~xtas-f~iras,\,emosco'mmuita freqÜ
ência 8oradoresirsc~tos; Más;làs~e~e~ié prêciso
procurarj Deputàdo':"'cOm pettJãoda exp~essãovulgar
- no grito,para que sejapreenchido o número dê ora
dores: De rriodoque esSa regra é muito dfl:iconiana.

Concordo eri1 que àsi1erças,quartaseq~intas
feiras o horário seja Iimitado,tnas não:às segundas e

" ' I' ',' ;

III I I illl I 1,,1 1 , I , I
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sextas-feiras, quando as sessões são mais discursi
vas e de debates. Acho que pode perfeitamente haver
uma flexibilidade com essa condição. Ademais, Sr.
Presidente, há Deputados que não gostam ele falar
da tribuna, que atuam mais nos bastidores; outros
menos, outros mais.

Enfim, deixo esta posição à consideração do no
bre Líder Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Deputado B.
Sá, acho que V.Exa. tem razão em parte. No entanto,
a proposta do ilustre Líder do Partido da Frente Libera/,
José Carlos Aleluia, preenche mais ou menos a solici
tação de V.Exa. , porque, ao permitir 2 Parlamentares
nesse novo modelo, deverão falar 300 pessoas amais
por semestre no Grande Expediente.

E isso, em parte, atende à pretensão de Y.Exa.,
que vem ao encontro daqueles que desejam· que a
Câmara dos Deputados discuta os grandes problemas
nacionais e tenha pleno funcionamento nas sessões
de segundas e sextas-feiras.

O SR. B.SÁ - De acordo, Sr. Presidente. Vamos
em frente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer às emendas de
plenário, pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, ao nobre Deputado Antonio Carlos Biscaia.

O SR. ANTONIO CARLOSBISCAIA (PI - RJ.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, a Resolução nQ 116e as emendas aca
tadas pelo eminente Relatare Vice-Presidente me
recem aprovação da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, porque atendem aos prin
cípios de constitucionalidade, juridicidade e boa téc
nicalegislativa..

Quanto ao mérito,.nosso parecer é favorável, na
linha do parecer emitido pelo Relator, Deputado Ino
cêncio Oliveira.

Esta é a manifestação da Comissão deConsti
tuição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz
Carlos Hauly, quefalará a favorda matéria. (PéluSa.)

. Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.
(Pausa.)

Deputado Luiz Sérgio. (Pausa.)
Deputado Eduardo Valverde. (pausa.)
Deputado Alberto Fraga. (Pau$a.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação a subemenda substitutiva glbbal às emendas
de plenário e ao Projeto de Reso/uçãqnº116,de 2003,
com alteração feita decorrente da clprovaçãoparcia/
da emenda do Deputado B. Sá.

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA GLOeAL
AS EMENDAS DE PLENÁRIO AO PROJETO

DE RESOLUÇÃO N2 116, DE 2003
(Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados)

Altera o § único ao art. 87 do Regi
mento Interno; transformando-o em § 12, e
acrescenta os §§ 22 e 32 ao mesmo artigo.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1" O parágrafo único do art. 87 do Regimen

to Interno da Câmara dos Deputados, passa a ser o
parágrafo 1Q

, com nova redação e acrescenta-se os
parágrafos 2Q e 3º ao mesmo artigo:

"Art. 87 ..
§ 1ºA lista de oradores para o Grande Expe

diente será organizada mediante sorteio eletrônico,
competindo á Mesa disciplinar sua forma;

§ 2Q O Deputado poderá falar no Grande
Expediente, no máximo, trêsvezes porsemes
tre, sendo uma por sorteio e duas por sessão
de vaga de outro Parlamentatar.

§ 3º Ao Deputado que não falar por falta
de vaga no semestre, seráassegurada a pre
ferência de inscrição no próximo.(AC)

Art. 2" Esta resolução entraem vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados quea aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
Está prejudicada a proposição inicial (Projeto de

Resolução nº 116/03).e as emendas de plenário.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há sobre

a mesa e vou submetera votos a seguinte redação final

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 116-A, DE 2003

Altera o art. 87 do Regimento Interno
daCâmara dos Deputados.

A Câmara dos. Deputados resolve:
Art. 1º Oart. 87.do Regimento Interno passa a

vigorar com as seglJintesalterações:

"Art. 87 .
§ 1º A lista de oradores para o Grande

Expediente será organizada mediante sQrteio
eletrônico, competindo à Mesa disciplinar, em
ato próprio, a forma dele.

§ 2º O Deputado poderá falar no Grande
Expediente nomáximo.3 (três) vezes por se
mestre, sendo 1 (uma) por sorteio e 2 (duas)
por cessão de vagade outro parlamentar.
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~eu~ião d~ Co.~i~são~Ea· ~,Câ~a~,' que t,e";' u~
eqUipe Ta~~c~a~~~, teQ:lap~ese~tad()debates :~e ~~s"
soasquenao;,sao: Par"larne!)tar,es e quepodeparnter
espaço... emoUtr()s;lugâ.re5.i~l[i. I "·i'i1;,.i\~~~,! .

~Crêaitahios'que àJMiieâmára atel'lde~ia:mêlho~
se apresentasse rtlaisdebàt~ PanaRlentares;reuniões
de CorniSSóése.reprise dasessão::í',i\ssim,,as.'pesso
as que trabalham11à fárde assistiriam'~se5são à.noite.

l, :', " '," -i\!I'~j" ',~ , ". ; . ' \ ' ".,:1' ,'" , ", ,,"

Temos outros· espaços.para •outros prograrnas serem
apf.ese~!tB:dos.Fal()e~~ot!'ed~.DeiJut~dos; . "Ji'. ri

'I' Mu~oobrigado,S~~presidente.; ....>.' H

,I' I dSR;~REsIDEtrrE(~oão PaulôÇunha)-Depu
tado ~~séCa~los~I~luiâ,ta~bé~a~sist~ià~~Câ~a
rae acho qlJeMsxa;temrazãoJ;ParaaCâmàrados
Deputados e pa~aà próp~i~"~dàf11âfa, do,~~u'p6~to
de vista, seria.~~lhor:e rnaisilptodutivo,.e~~~~ria:mais

~u~iê~~i,~, se f9~~~ ~~~ti#á~té:Of,i~al,:::da~oM:a!!s~~o
ordlnána. da', tarde.'ouqualquer, evento. ,em€,omlssao

I ',:-t' ",:J"~,,t~! "" ".:,',"':'.' "":";'",.,",,," "}.:-,",.",,; "', .'}~,,,, "i."""'" ''''''','':J',j',;~"., !':'"'. ,"','1•.1:

Permanente OU em €Pls, .. retomal:ldoa programação
ho;m.'.·'.'al.i!âpo.""s.·..és.9.ôt'ad.··.. ôs.l0.'sitem."!à,'s~..... ,l.·, .....··. :': ·
'li' .:, I' '",,' : '. ,ilik " .. ,,"",,' , " ,'" " "',", ' ',' '" }'." ,~ l,..", • "i 'I'" ',' '''!., ; " :' ''11' i: ' ". "" .,' ":

i'. "J+ t-c~t?suaobs~~l'lção, .qú~1 I~~ar~i,a.di~eção .da
~C?~~a~~e~i~~c~~tar.,ia ,~e qo~~pi98Ção. S?Ciéil, e
darelfespostaoportunamente.(J;'almas.). . ...

..... ' O'SR'I:NÉ(\S,j' ~i~rp're5idênt~,iJ)eç<>apalaVra
pata •. u,rna Co~u~iqaçã()'i:de'iLider8nça. G()staria .. q~e
V.ê<a. me éónced~sse o~5 minut6's àeiuetenhd'dire~oé: maisir~têmpo,·.,·q···· Ué me.bédéhpsOs:.!; ." •..•.... r;

, ,,' . ,~,....... ..' '. "'" .. .' " • .".." •. ' . .." • I"

•• >r .. O:SR. PRESIDEN'TE(JoãoPauloGu~ha).~ Depu-
tado ~néas,:regirnentâlmenteV.Exa",tem direit6a5
minutos. Com1a cessãodà'S'mihlrtosdo ê'SDB,V.Exa.

:',~'':~ ':,' ':"',~" :::"",:,"'i,i-'~!",!,,~:/:.::,',," "''''-'':'".,e'''''''''''';'!;II ~rqlll',' "'. ' .. '".,:,.,,~1' ',:::

passa a terdl~elt()a 8rTlI':lutos~~t~bu~a!; .,r i .
;,~ .q~m~pal~~,~? ~,S!~itPePllt~do E~~~s,para urna
,Corru~lcaç~o!de:L.lderaQça, peloPR()f\Jf;. '. ' ....
,;;i;PSR;E~É~S(PÔPt;.J~,:cSP·Ç9~oUde~. ~?m
revlsaodoorador;)- Sr;'i Presidente, antes de IniCiar,
gostariadãpedih~•.ME)(ª.,queze~sse.~ pâi!)el;tF'aU~

5a.) ~b~igado"'i"::i I' . ' . ~!:r;! ')

8@0~ Sr.p~ideDte d~CâtJl8~ dosDep~~dOs,.~
legas Pa~mentáres, pov.o brasilekó, venho.usaro temPO
a que tenho:direttoregil1lehtalmentee Tais 3 minlrtbscedi
dos peló PSDBpara taieJ\;unioolTuJniCJado,do meu ponto

.- ,'~" ',' ",,, 'I~,:, ",.~:I' ,<;:C, r.,,:,< !,':;. ',",' ,":'i~; i 'i

de vlsta,ext~maf1)9ntelrn~~a~~J?8~~Na~~., . "
Em 1994; quando fUI candidato à Rresldenclada

'" ,,> ' .. ,>'~, ':~-: ' .' '. ,"~" ,'c -' ,', ", ':'! ':-,l, ,:i" , :,:" -:" , . I': :

República,dia~tede S.Exa.,ba~ual' Rresident~. eu o
interrogu~i sobreu~ questão que,àqUE!la época, já era
de importâncii:í:ivi~ceralpara l1lirn.Perguntei a S.Exa.,
naqúelabcasiã6iao viyo: "Nãb pel'lSaiv.Exa. que, sem
dúvidáe notonamente1tendo uma folmâção cOm preparo

<', 'I:" '!:' ,"'IU':, ,r; '\", ':'í '":1,, ":", ", li:'IH:' ,.",i";:'I"" ,li,' ',j{: ','1

extraordinariamente pequer:\o:Clo·.ponto' de.vista Cultú-
ral,sera difícil!êonduzirros destinos de uma NaÇão tão

., .' 'Ir:; ~:' ':. ," '. : ',I , ' " ' , ,,'I ' ' 'r,', ' , ~.. "'.' ' , ~ {':' . ,!' :: ,"

cÓrTlpl~xaqulir1toÓBrasil?". Naquelaóca~iã~.nãohouve
umà resPostalijspecíficadeS.Exa:,o Presidente.

II

\oor"ll_,,""

:';~DiARIODACÂMARA DOS DEPÚTADOS

§'3~ ~oDeputadoque ~ão falar;po~ falta de .
vaga ~osémestreserá asseguradaapreferêry

":êia deinscfiçã8,no próximosemestre."(NR)f
; , . ,,', , I, ' . .':~,_, ,t:,,': ',c" ;':. ':'íJ;-, ,.-';' .:' ':f::,' ",:" ',~r.::t , ,r·i:, ",''1. :I!::" " ' ,~ : :"'" :i:;

" . ~rt.2.11Esta Resolução entra em,~vigorina.data
de suapublicação. ...•. ..... . .' .:";,. .L'I iif
. 5aladâs Sessões, 31 de~~dé2004..iAntonio
Carlos Biscaia"': Relator." '.. I;ii:~/' ; •

'. . .. ' ...• 11·..."'...' .. "
O.SR. PRESIDENTE PQãbPaul() Guryha) - Os

,Srs. Deputados que aaprov:afu per~aneçaril oornose
encontram; (pausa.) .. ::{ !;·"ti'

.'iJ\PR0...,A8A. ." ;,,:,;1,;,,:. ,

t~~~t:~~:~~:~~~(j~z~~~u'ocuriha)C De-
",', ,;, ,\' ;", ," >,,', '.' ,ir: _ ",.:11"t~" ,;__ ','-','.''' ','.: ~" "

claro promulgadanesta)sessao a segUinte:
. ;.; ',fi:" ':::<~:~', ": ",,:<r :"":, :'~'" ,'. ,}i

iJiÁESOLUÇÃO N.II23, DE2004

Altera o a~. 87doRegimento Interno
da Câmara.dos DepUtados. ,

Pciçosâber,que a E:âmara'dos Deputados apro
vou e eu promulgo a seguinte'Hesolução:
, ....Art; 1~ 0art:87do Regime~tolnternopassaa
vlgoraf;comasseguintes alteraÇões: jl

-' ". ',' I, : 'i~~ '" '.'., ;

~~~t8,~ii~.;.;"'~'";'''';''''''';;'''':'''''''''''''''''
!§J1~,{-: lista de o~ado~espara o Grande

Expedlen~eserá organizada mediante sorteio
eletrôni&,corrlpetindoà tJIesa disciplinariem
ato pr,6pr,io,'afo~ma'dele~: ii •. ' .. '. ..•

". .>§220 DéputB:dopôderá falar no Gránde
Expediente .1'10 máxirno3(três)vezes p6~se
mestre;'s~ndofi(urTiâ)J,1orkrteio e 2 (duas)
pOr cessãdtdevaga:!deolrtI'O pàrlamentar.

r §3~~(>'Deputadoquenãofalaq)odalta de
.~, ,,'!,Hi"':'iil,~ ,i·:, ", "I· ,,1"'>"."",; J't·~ ',!." ,", ,"",- A'

vaga 9o,:se,,:"estr~seraélsseguradaa preferen-
êia dê insc~íção:i:nop'róximosemestre."(NR)

i'li 11 'i l,:<,li<::i,;i .
Art. 2.11 Esta ResohJÇãoiEmtr8 em.vigor na data

de sua publicaç~(). . .'. . ,. . I·} '. ., '
. Câmara dosDeputados; 31fde rilarço de 2004.
: .O SR. 'JOSÉCARLOS ALELUIAI-lSr. Presiden-
te, peço a palavri:l' pélaorderrl. ....i· ...

O SR.PFl~~IDENTE (JoãoPaulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palaVra'! :.· ... r .' '. .... . .'. ' .i.. ..' .'.

,.,' .0SR.JOSECARLOSALELUIA(PFL'- BA. Pela'
drdem.Sem~isão do orEidor.)":; S~. Presidente, a~tes de
pássárrnoSaopró){irno~ern~ aclima está tão cortliaH-;
quer,oSáuda~a M~~;e'Jlpa~iculá~~Exa;, e a direÇãoda
.rneâmara pelollexcelente trabalhõ que vêm fazendo.

Estou aqUicomaporta7voz ide dm:inúmerode
Ddputadosc~rhquem.tenhoJCon~erSâdo.. Quando
ligamos a televj'$ã6;após ih sessãó da Câmara (tos

~" '. , ; ':ilUít:, ' " ;: I 0,' .:1: '" I, ' " .•",,', ,',

~:~~:d~~ei&r~c~~~~~~epje~:~:~J~~~~~~~~~

! III1 . ! I III1 11i! . 1 ! !i!1 ! :
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No dia de hoje, 31 de março - há 4 décadas,
neste mesmo dia, houve uma revolução que mudou
os destinos desta Pátria -, faço questão absoluta de
trazer à baila algumas questões que, do meu ponto de
vista, têm importância primacia!.

Primeiro, é normal e comum que os meios de co
municação citem esta data como um retrocesso. Hoje
à tarde, assisti ao pronunciamento do nosso colega
Deputado Coronel Fraga e quero dizerde público que
endosso in totum aquele pronunciamento bastante lon
go. É claro que os militares fizeram coisas ruins, sem
dúvida, como o Cerceamento da liberdade de expres
são. Mas também fizeram muitas coisas boas, corno a
promoção do desenvolvimento da infra-estrutura, das
telecomunicações, entre outros grandes investimentos
que pouco a pouco foram solapados pelos governos di
tos democráticos que se sucederam. E o mais curioso
- é importante que se faça justiça - é que os indivíduos
que naquela época foram guerrilheiros, responsáveis por
ações terroristas, hoje estão no centro do poder.

Lembro a todos aqueles que ouvem este pro
nunciamento que, desde a época de Getúlio Vargas,
tudo vem piorando. Se calcularmos o Produto Interno
Bruto per capita, quer dizer, a participação de cada
indivíduo na renda nacional, observaremos que ela
está piorando. Gráficos extremamente sérios ebem
feitos mostram que a riqueza do indivíduo, comparada
com a da Nação, vem diminuindo. O mais interessante
é que neste último ano do Governo do PT a participa
ção caiu significativamente, estando abaixo dos índices
atingidos em anos anteriores.

Se olharmos outro índice extremamente sério, por
exemplo o número de pessoas desempregados, percebe
remos que a situação é de cataclismo. Entre 4 brasileiros,
1 está desempregado. É urna situação de terror!

Além disso tudo, todos nós nos esquecemos de
que algumas conquistas extremamente sérias foram
mantidas até 2003. Por exemplo, um estado de ordem,
de respeito à autoridade constituída, um estado em que
os indivíduos olham uns para os outros com absoluta
ou, pelo menos, razoável segurança, em que se pode
andar nas ruas e volt$r para casa. Isso já não existe.
Hoje o que se vêé umeslado de desordem generali
zada - desordem política, econômica, social, moral.

Dirijo-me à populaç'c30 que assiste a este pro
nunciamento e aos colega.spara dizer que não somos
mais uma sociedadeorga.nizada;somos um bando
desordenado, em que cada um luta desesperada
mente por seus próprios interesses. Na verdade, de
sapfreceu o senso de cq1etividade. Essa situação é
terrível, é tétrica!

•. No queconcerne aiqvestimento público, como
e~tamos? O investiment<:> estatal em 2003 foi, em

percentual do PIB, de 0,4%, pior do queopior ano
do Governo que precedeu.

Diante desses fatos todos, depois de terem sido des
moralizadas e desarmadas as Forças Armadas, depois
inclusive de o Governo atual obrigara população civil a se
desarmar, depois de tantas iniqüidades, depois de tanto
desrespeito a direitos adquiridos pelo cidadão comum,
volto à tese de 1994 e dirijo-me agora, de público, de pé,
de frente, à S.Exa., o Sr. Presidente da República:

"Excelência, não estou me reportando à
sua bagagem moral, mas a uma. arrumação
cromossomial intra-específica que \l.Exa. não
possuipara dirigir um país das dimensões con
tinentais do Brasil. \l.Exa. está sendo conduzido;
não está conduzindo. \l.Exa. tem uma excelente
oportunidade de mostrar aos brasileiros o que
pensa realmente deles. Renuncie, Presidente!
Presidente, mostre à Nação que \I.Exa. crê no
Brasil! Reconheça, de publico, que \l.Exa. não
tem condições para conduzir o barco!"

Não estou me referindo ao Sr. Ministro José Dir
ceu, não estou me referindo a escândalos, pois não
sou homem de falar de qualidade moral de ninguém.
Estou falando de ação governamental, de desídia, de
ausência de conduta governamental apropriada, por
absoluta falta de condições intelectuais para tanto.

Excelências, em 1991 , falando para toda a Nação,
eu disse para0 Presidente Collor: 'Presidente, o barco vai
afundar". Pouco tempo depois, houve o impeachment.

As ruas estão cheias, em pré-convulsão. Não sou
um indivíduo que fala de apocalipse; estou falando de
uma realidade evidente.

O Líder doPFL, Deputado José Carlos Aleluia,
há pOlJco mostrou que toda a população - e constato
o mesmo, porque ando pelas ruas - reclama do Poder
constituído. E: o Presidente da República está inerte.

Excelêl1lcia, está em tempo. Renuncie!
Não ataco a sua moral,. mas a sua condição de

governar.
Muito obrigado. •
O SR. ARNALDO FARIADE SA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS - SP.

Pela ordem. ?emrevisão do orador.) ~ S~. Presiden
te, poderia V.iExa. me inscrever para que Efu fale logo
a seguir,. antes do início da Ordem do Dia da sessão
seguinte? •

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - No
bre Deputado, ainda nem abri a outra. Há apoio dos
Srs. Líderes? (Pausa.) O.k.

O SR. pag~IDENTE (João Paulo Cunha) 
Apresentação cie proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposições
a apresentar .queiram fazê-lo.
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Luizeouto

Luciano Zica

Luciano Zica

Zico Bronzeado

Zico Bronzeado .

"'1 .
Jefferson Campos

Max Rosen~ap~
Sílas eâmava "

Gonzaga Patríota

Fernando Gabeira
Max Rosenmann
~ ~- j

Gonzaga Patriota

Marcelo Teixeira PEC25612004 Revoga o incisoYlldo art. 20 da CFe o § 39 do art. 49
dofAD€T edá out~s p~ovidêncjas.. '.' .'
Aftêraa denomiriação' do ~eroporto lnte~naciona[ de
Yiracopos/ em:~Campi.,asi~ SP, para Aeroporto
l~ter:naci~na1 de~iracOpOS, Maest~oCarlos Gomes. .

R'C1'73~(~004' 5.0.ficita.....a. '..:E.x.ce.. lel'.,....)~íSSi.l'Tlá. Mirl".ls..t... ra ... d.. e M... ín....a.s.... e. E.n...e.'.".9.'.a
r que determine à l\gência Nacional do Petróleo -ANPo

fOrt:'ecir,neótO de Ir:-fo,!"sções sôbr~ alteraÇão d~~'cotas
deCompa~hias distrítj'Uidoras.de.deri'{ados'de·petr.õleo.

Gonzaga Patriota' R'e1735Í2oo4 Requerjnforma~sáóSenhorMi"isfro da JustiÇa sobre
as' prov\dê"Clas que estão sendo tomadas ! pa~a por
termo~àgreve dos agentes i'da Policia Fedéral. e.
cânsequen.têp~1')te, o cumptirne'~to do que díspooa Lei
rli~J 9.266~96~1;';q~ereo~a~izá às classes da. ca~r,eira
poficialfeCJeral, 'fíxáa feR)uneração dos cargos que as
integramedá outraspro~jdências.. ". .

'N€2367J2004 Súgere,, ao Ministro dO,',Planejarryento, Orçall'len,toe
Gestão o reajiJste; salarial e impla:ntaçãol.refo~mulação
do Plano 'de €argos6'~SaJárfospàra os !servidores do
Departamên~o Nacionaf de ['06ras1. contra·; à Seca' ,.-
DN0~S.i . "...., , ··.··r·, .·,i J,; .'

JN€ 236à~2004 Sugerea,adoçãope'o~inlsté~io daiiF~erldade
medidas que visem, corrigir:., distorção. detectada na

1'11 ':' '.,: H.. ' : ,,', ".". , " ",I,: !"" ,',o ,i',,:, ,', ':,-'

Instrução .Normativa'8RF n~ 248. de 25 de. novembro da
'1' ',,' " , ,f. ,,: '.. ,'I' ,',' .' ,: ( . : lo:' : - , • " , i'" " , ,: ~ , I' ~ ,

2002. que dispõe sobre fia aplicação do ~egime de
transito aduaneiro." .'" ,..•,. ' !: ..,..' .' ,

REO 1693/2004 Reque.r:.:l..·.. a.. r.e.t.i?adâ'.do. p r.ojeto.' d.e....•·'.Le.in..r~ 2.228.d.
l

.e.' 2.ÔÔ3.'
PL 327712Ó04t>isPooi sob~e os Conselhos FedeÇaI e Regioriaisde

EDfer~agerrledáoutras pro,~,idêpCiá.
REO '1694/2004S~'iC!ta~~et,i~adadOl,~~ojet?;,de.LeL~f1113!2q03~.
PL327812Ó04 Dlspoesobre aobngato~ledadelde ..eqwpaJ:l1ento em

hospitaldo SistemaÚnicoaeSaúde - SUS.. :
Francisco Cometles 'PL 3279ko04 'ConcedeisenÇã6 da .,COF1NS,às"instituições de ensino ia

I p , , : ~II' > c" ".;'Ii" " : I ,," :<: ,<

pesquisa pn"adas. '. .' ". .' ...•.. '.. •
PL3280~004 Dispõesobr~a utilizaçãode ,programas de computador

rios estabelecimef)tos de ensinoj,ublico dos ;fEs1ados
brasileiros e do;Oistrito Federal edá outras providências.

'NC 236§/2004 sugere!~ .ao· .fv"nistro .' de' lesta(fo das. Cidades'..;o
estabelecimento:de nova configuraçáo para as janelas
dósõniblls••de forina a facilitâ~. em caso de emergê'ncía,
sua.abertüra ou d~'smontagem~ .' i. . ,".

INC 2370(2004 Sugere ao Poder! Execútivo,por ""eio do Ministério da
~g~icôltu~a, ;Pecua~ia e·· {'~as~ecirr1er;1to,. para'"que:to~e
medlda~ ... para o ;'reconhecimen,tol do Estad() do Acre
ç0l'll0 "Arsa Liv.re ~eFebr~ Aftosa com V,acipação!.;.

INt;; 237112004 .Stige~aao PoderlExecutivo, po~ 'TIe1o do ~ir:tistéroidas
Relações Exteriores. para queI, tOrne medidas para o
~eCOt'\hecirt:1ento dO EstadodoA~re(comó "Área Uvre ide
Feb~e~ftosa.com Vacinação~.

Autor Proposição .... Ementa
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José Rbberto Arruda Pl 3286/2004

José Roberto Arruda Pl3285/2004

Coronel Alves REQ 1697/2004

Antonio Carlos Rle 1738/2004
Biscaia

Sugere ao Ministério da Integração Nacional a inclusão
de um· Deputado Estadual. um Oeputado Federal e um
Senador, eleitos, respectivamente. pelos· Estados do
Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia, no Conselho de
A(jministração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus.;. SUFRAMA.
,l\ltera os limites de enquadramento das pessoas
jurídicas pas$ívei$ de opção pelo Sistema Integrado de
P~gamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno ·Porte 
SfMPLES·, estabeleckJo peja Lei nQ 9.317, de 5 de
delembro de ·1996 e modificada pela Lein9 9.732. de 11
cie dezembro de 1998.
Alterªar~daçãodos artigos 121, 129 e 288 do Código
Penal, parªinsertr as majorantes de pena que menciona
e dá outras providências.
Requer.·a tral1sformaçá.o de uma das sessoes plenárias
da Câmara dos Deputados, no mês de abril, em
ComIssão Geral para debater o reajuste do salário
mínimo.
R~quer informações ao Ministro da Fazenda sobre o
pagamento .de restituição do imposto de Renda da
Pessoa Física.
Torna· ()brigatória a sinaiização turística nos Municípios
gnde se-utlliz:aQ Turismo como atividade econômfca.
$QliCífa' informações ao Sr, Ministro da Ciência e
Tecnologia, Eduardo Campos, sobre reunião da
Comissã0Técnica Nacional de Biossegurança.
$plicita inforrruwoos ao Sr. Ministro dos Transportes a
r~speito ... de providências administrativas tomadas para
que seja solucionada a questão da praça de pedágio do
K-m. 71 d~JOdoviélRio - Bahia (BR 116).
fl~uer a reali~ção de Sessão Sofene em homenagem
e. transformação do ex-Território Federaf do Amapá. no
ªtual ~stadodo Amapá.
Ufnclui inci~Q VIU na Lei dos Crimes Hediondos, Lei 01,1
8.072.d~ gs de julho de 1990".
Alter~ a redaçãq. do § 2g do art. 280 e do Anexo I da Lei
n"9.S03. de 23 de setembro de 1997, que instituí o
C~dj90 ... de Trânsito Brasileiro, dispondo sobre
fiscalízação de trânsito.
Sugere ao Miní.strodas Comunicações· a suspensão da
operação do.serviço 0300 em todo o Território Nacional
e. o envio urgrntede nova regulamentação para
apreciação do Congresso Nacional.
Requer a· realLza.ção des.essão solene para homenagear
os 1ooan05 de fundação do Rotary Club do Brasil.
Alte:ra d~SpoSmVi,:)S.da l.eí nQ 5.869. de 11 de janeiro de
1973.qye insti,ui o· CÓdigo de Processo eMr, para
apr'rnorar o processo de execução.
Acré~nta disp?Sltiyos ao artígo 20 da lEl;i n2 8.036. 11
de. 'maio de ·1990,·. para permitir a movimentação da

fNC 2373/2004

REO 1698/2004

PL 3283fZ004

PL 328412004

Rle 173612004

REQ 1696/2004

PL 3281/2004

INC 237212004

PL 328212004

Pt.P 154/2004

Ale 1737/2004

Feu Rosa

Marcos Abramo

Mário Herínger

Marcos Abramo

Reinaldo Betão

Edson Duarte

Julio Lopes

Carlos Souza

Nautan Uma

Odair

Dr.Héllo
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PL 3292~004'

PL3293Jz~04

~: ;\i)' <:'"./;. .
JNC 237~/2004'

.i.. .•.•• fI:..,
PL3287/2004

conta vinculada do FGTS para o pagárnento
ménsalidâde '. em curso' .de: n(vel·· sU'perior

.profissionalizante}, .... :, ....•... ' . ,i},!! .", .D .
')Requere, retirada' do ProietodeLefl'\~3.015/2ocM. '
Solicitail)formações ao .Sr. Ministro dos Tran'sportes
sobre pro'lldências adotadas pa~á'regulamentação.dos
:d~~3ge,40~aLelp~ 10.74',~ del~o03:lr Estatuto do

REQ1700/2004 •ReqU~ra,apensação idoprójeto d~'lleln~2.840/(>Sao
Projetong 2.426/03",}, ,.~j ..•.•.......... ·.,··•...·.···.'.·....I':r .j~

. Sôlicita informaçõestt:Srà~'Ministrade M'i!"aseEl'lergia
sobrecôn\l'l\nlos asslnádos'.!entre" a·PÊltrobrüt e a
P~efeitura"de SãoPaulo~ '. ...::!1}. . ,,:. ..'

, Solicita à Ministra de Minasee'"'i~rgiainformaçõesl:sobre
os'processos lIêltatótids prOt11ovidos •.pelai~PETR08RAS
para a construção'dasptataformas marítimas P-47. p.
51~P - 52. . ..' . . . ..':'':')'';': ". ' . •
S()'icita 'informações; ao ,. Ministro.!.:!:: da,',t~ustiça . sobre
in~estigaçõesl'da Polícia 1;11 Fedéníl .cô~ce~r;'entesa

,in:~guta~ldades.exlsteryt.?s >ilt~O' Es~adolde:lj ..~Iagoas
decorrer;ltes da exploraçao detadas,as, rnodalldadesde

.>Jogos , de,biligos. jogosern Jlláquin'aseletrônicas
, •denOminadas ',i "caça-niqueis:'!;'ejOgos '~de: ~úrnerOs",e
, p~Og~6Sticos (~J-IfgO "j6godobiCt1o~). ",:' 'i~/.iib )i. ,.

Solicita informações ao Ministro dapefesa sobre ,movei

sit.U.a.do n.o.:' p o.n.,.,..t.a.I ..d.a.. '. ~av..".'~'~~.'.' .';'8....•.....~.I.da.de de M.,.'.ad3,'.•..i.•. 6'.' ~i.l~.. '. ~".'.:.~.
, ..••• 1 de propriedade da Maflnt1a do Bras'f.' . ·'·.·· .. ·····':1';

'.• REa1701/2004'. M()ção de ·ApoioaoSenho~,Correg~or.Gera'da.,feistiça
, I do Estado do' pàr;ar;iã;:JOr~.I:R9BERTOr.~~c:H~CO

• AOCHA,. pelo trabalho! realizado ,em .pr()1 da isenção' de
pagame!"'tos 'de taxas): par.afJ,:,:,i~são~ecertidõesaos
trabalhadores desempregados. em todos os .Cartórlos do
Estado do Paraná . . .... i,i ...•.. : • .;'...."

RE017D212004 Moção de APoio'ao CorregedJ~Geral de..i~stlçado
, ~flraná. Or.· ROBERTO,. PACFtECO .·•. ROCHA•.. pelo

trabalho reafizadoem prol,da isenção de pagame"tos de
taxas para emissão de (cer;tidões;: aos :trab'alhadO~&S
desempregados em todos os.. Cartórios do Estado!do
Paraná ....;;:'II!; . ....•.•

"f' - _,' : .' -' ,. :" ";'. ::. ,·,°'1:: ; ':", .", ,,;'
Dispõe sobre e . dedução i"tegraIJdi;ls. despesas com
Eiluguel.na apuração da. base de!i 61'culo dOirT\postodé
renda das pessoas f(sicas.: . .• J, !j' ......•.......• 1,1!)... \
~Itera o inciso VI, .do art: 3~, da::Le1i'.'f: 9A~~~'I'dE!.16 de

·Iul"o. de 1997, ;que. dlspõesobre;alll:orgar:uzaçao dos
S&tviços; dEf, telecomur'l(csçõés.:' ta;"criação i e
funcionamêJ'lto deum ó~gão regu'ador:;e ou1ros aspectos
Institucionals~ nos termos dat Emenda' Constitucional nQ

a; de 1995.,. . ,i .. ' :));1: I,!;, ,'.' { :(!',! I
Sugere ào MiJ'llstétiO doDesenv~'vlmento~da 'ndústrlae
do Comércio) Exterior o. ·,.eestabêlecimentoda função
origina' do .BNDES, como <h'lstituiçâÔ!:i de fomento ao
desenvolvimento econOrriico~.i .. . ". , '
'. - "'. ,.,:-,,}"";;':,:',,-;,!<;,,; ,::'"(~~"" ~ ..: ::,."

Institui Fundo compensatorlopa"a pequenos\ prodUtores
rUrais. .... '~.'.. '",: Ti .'

Dispõe sobre a renegociaQãodos'i débitos dos
agrlcu'tores atingidospo~;enchentes nas' Regiões Norte
e Nordeste. . '.."i: '.....
Fixa o valor do Salário Mlnlmo,a partir de' 1Cldel"naloCfe
2004 edá outras providências., . '.' '.' .....•. "
Dispõe sobreainstalaçáo de recifes iartificiais no litoral
brasileiro, . "
Obriga.a Caixa. Econômica CFederal .. a.'di~~'9ar. os
premiados nas loterias 9ue administra,

de PL 3289/2004

da P1.3291Í2004

.. ' ~.

-~':: , '.' ;':" :Y:~:;::"'.':',:~:,::,;~~,~;~;,t~:::~~.'~~,~,.,t~:;.~!.~c,t~:~.,~:,~:.;., . -.. "'';; ,c.;. ~"; '.:'; "~o " .. _.. > , '.: • '; :

"'~,;.- "~o - ' ',' "-,,.:::tt.~',;~:':~'~:_-!:;:';"<:~':::;"~:.:'::'~~';

.•,,:~;~;OIÁRló DA CÂMARA DOS ÓEPUTÂbOS"

Fernando.
Fablnho
Femando
Fablnho

Fernando
Fab1nho
Julio topes

Francisco Garcia

PauloG8uvia.

André Luiz

Colombo'

Colombo

:,I:t ::
Leonardo Mattos

.JulioSemeghini
Rona1do Dimas

te.

.JoséCa(Jos Araújo

i 11, I
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
licito o apoiamento dos Srs. Líderes a fim de man
termos o painel para a sessão extraordinária que
convocarei a seguir.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE.(João Paulo Cunha) - Esgo
tado o tempo regimental, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PDT
Hélio Esteves PT
Total de Amapá: 2

PARÁ

Ann Pontes PMDB
José Priante PMDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PL PUPSL
Wladimir Costa PMDB
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Francisco Garcia PP
Pauderney Avelino PFL
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PL PUPSL
Total de Rondônia: 3

ACRE

João Correia PMDB
Total de Acre: 1

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Bismarck Maia PSDB
João Alfredo. PT
José Pimentel PT
Moroni Torgan PFL
Roberto Pessoa PL PUPSL
Vicente Arruda PSDB
Total de Ceará: 7

PIAuí

JúlioCesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PTB
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Lavoisier Maia PSB
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Domiciano Cabral PSDB
Wellington Roberto PL PL/PSL
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Jorge Gomes PSB
Osvaldo Coelho PFL
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Renildo Calheiros PCdoB
Ricardo Fiuza PP
Roberto.Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 7

ALAGOAS

Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas: 1

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Aroldo Cedraz PFL
Félix Mendonça PFL
Fernando de Fabinho PFL
João Leão PL PUPSL
José Carlos Aleluia PFL
Mário Negromonte PP
Reginaldo Germano PP
RobérioNunes PFL
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 11

TOCANTINS

Homero Barreto PTB
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PL
Pedro Novais PMOB
Terezinha Fel'nandE~s

Total de. Maranhão:
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MATO GROSSO

Cabo Júlio PSC
Carlos Mota PLPLlPSL,
Carlos Willian PSC

!:k" . t):,'::- >,,' ",:. ".' 'i;

Custódio~iMattos.PSOB
": .,.,',':-" .. ".,.. :,',\' ..ft:,{ ".;

Leonardo Monteiro. PT
tv1a~roiopês'!f>~OB '.
Roberto BrantPFL
Rom~1Anizi6' pp
ToiéldeMinas Gerais: 8

ESprRITO SANTO

Feu Rosa'pp

Iriny; Lopes Pli
Nêuci~arFragaPL PUPSL
Total de EspCrito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

~lexarld~eCaréloso PSB
Almir MouraPL PUPSL '
~ridré l.uiz PMOB .....•.
~ntonio Carlo~l BisJtia PT
francisco Oorrielles PP
,urza Denise Frossard PSOB
Julio Lopés PP
Roberto JefferSon· PTB
Total de Rio de Janeiro: 8

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSOB
Arlindo Chin~glia .PT
i.r:~aldo Faria de Sá·.·..PTB
felso Russornanno 'PP
Or.Evilásio PSB
Or.Hélio POT
Or.Pinotti·'·PFL
OlJryalOrlatoPT
Enéas PRONA
Gilberto Kassáí:> ::PFL
Gilberto Nascimênto PMOB
Iara BernardiPT
João Batista.PFG
José' Eduardo 'Cardozo
Marcos Abram()PFL
Michel Temer iPMOB
Ricardo Izàr~TB
Vicente'Cascibne PTB
Vicentinho PT
Totafde SáoPaulo:19

1"111 il,1

Ricarte de Freitas PTB
Teté Beze~rai P~DB"
ThehI'a dJbliyei~ PSOB
W~H~tOr\ Fagu~des .PLP4pSL
WilsOn Santos~ PSDB .
'f •. ' " ... ,.".... •.... .'

1otal'de MatoiGrosso: 5, .' "'~

:, Ot5TRITOFEDERAL'

Maninha PT
ásórlo AdrianoPFL
]..ade."u Fi.lirMêm PM.D.B:.!

'.' .. ..... ..... -:;~.. . '. .

Total de Distrito F:ederal: 3

.GOIÁS

Barbosa Neto PSB
João Campos' PSOB
Sandro Mabel. PL PUPSL
Totiil'~eiboiás: 3 .

MATO GROSSO 00 SUL

Antônio Carlos Biffi PT
'i-: ,,:-r .',

Var\de~Loubet PI
Total de Mato Grossódo Sul: 2

PARANÁ

~belardo Lupion PFL
AfforysoCa~argo.PSOB
l\lex:Canziani.PTB
Àssis Miguel do Couto·. PT

pol°rTlbo P~
!=duardo SciarraPFL
OliveiraFilhoPLPUPSL
Osmar Serraglio PMOB
Ta~yarna';PMOB
Totai,de Parahá: 9

SANTA CATARINA

Sera~m\lerlzon .'·PSOB
Total,de Sànta Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PP
Érico Ribeiro PP
Hà~rique Fontana PT

. Jose Ivo SartorL PMOB
Júlio Redecker PSDB
Pompêode Mattos POT
Total de Rio Grande do Sul: 6

DEIX4M DE Cefy1PARECER es SRS.:
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RORAIMA

Dr. Rodolfo Pereira POT
Francisco Rodrigues PFL
Total de Roraima: 2

PARÁ

Anivaldo Vale PSOB
Babá S.Part.
Nicias Ribeiro PSOB
Zé Geraldo PT
Total de Pará: 4

AMAZONAS

Humberto Michiles PL PUPSL
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury PR
Dr. Ribamar Alves PSB
E1iseu Moura PP
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL
Amon Bezerra PTB
Pastor Pedro Ribeiro PMOB
Total de Ceará: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Sandra Rosado PMOB
Total de Rio Gral1de do Norte: 1

PARAíBA

Carlos Ounga PTB
Marcondes Gadelha· PTB
Total de Paraíba: 2

FlERNAMBIJCO

Armando Moríteiro PTB
José Chaves PTS
Marcos de Jesus PL PLlPSL
Maurício Rands RT
Miguel Arraes PSB
Pedro Corrêa pp
Raul Jungmann 8PS
Severino Cavalcanti PP
Total de Permtml)Uco: 8

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS---
ALAGOAS

Givaldo Carimbão psa
José Thomaz Nonô PFL
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 1

BA.HIA

João Carlos Bacelar PFL
Josias Gomes PT
Pedro •Irujo PL PUPSL
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Geraldo Thadeu PPS
Jaime Martins PL PUPSL
Narcio Rodrigues PSDS
Osrnânio Pereira PTB
Reginaldo Lopes PT
Total de Minas Gerais: 5

RIO DE JANEIRO

Carlos Rodrigues PL PUPSL
Elaine Costa PT8
Itamar Serpa PSDB
Jorge Bittar PT
Josias Quintal PMOB
Vieira Reis PMOB
Totafde Rio de Janeiro: 6

SÃO PAULO

Amauri Robledo Gasques PL PLlPSL
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSOB
Carlos Sampaio PSDS
Ivan Valente PT
Jovino Cândido PV
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSS
Medeiros PL PUPSL
Milton Monti PL PUPSL
Total de São Paulo: 10

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão Pl
Waldemir Moka PMOS
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Airton Roveda PMOS
Chico da Princesa PL PLlPSL
(ris Simões PTS

Abril de 2004
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· .,"",",' :', . ,:. ,',,' .' ,'. ',' "',", , ',:h~,~"'i':~,;:'.:".,~, "" .. '.. :',~

· mencio~ar,o .l'Il8lefícioque·c:ausan'l à .educàçãoe.ao
desenv6lvhne~todas crianças .eadolescentes..

(;;"ontinOàmosa ·trabàlhà~ nessa.'campan~~em
todoote~itóriônacio~al. ... ' \l, li "'~I~::"{

Po~~tssô, .Sr~ Rresidente, nesta·oportunidade, eu
gostaria áe~egistrarr.meuscu~prirtlentos'à~~embléia
Legislativaõe SântMCatarinS',:que, ·Por intermédio"da

, "!~:: " "" "I"',, i" .. ",o,,: '~>J-, ':" '·i, :.,.."""'-"",'.' l.f·'e~,' ",:~",,' L

Comissão de EducaÇão, eiJltura e. Desporto'l;tem co-
• ,"'~,': '.,.,>' , " 'c', ,,;, ,: c" ", • ' ',": " I,~,.' ..t, :'..,,:, ,~fW" ':. ',,",' . .'I;!,i:f,

ordenado acaJ'rlpan,ha naquel~Estado ..····.:(;i ··.'t'!·· ..•.
JUntamerHe com o':'Fó~urnCataritlense dée;:oom-

. . ': '".:;:,,': ~:'. ' ':i;,., ;' ":' ":il'~'."'i:,,':' 1r !.t~,,,,,, _ ~. '.. iij ';' ,,,"" ,'.I~'i "O::

panharTlentoda•.Mídia,Iançou"a cartilha Quem.fiha"cía
a baixa,if!l'é CoIJlfa a' cidadania, publicação~:'instrutiva.',,*.:, ... : ":I~~JI:'I: ','. "'~!, Ih;"\i,~" "'!" ·':',.:'i'.~'i: ,li!!,!, ""~ :,"f

que aJuaa a sociedade a .entenderi a necessidade de
tel~visão deq~alIdadeque~respeite/os· dispositivos
constitucionais e' a dignidad~[doser, humano~

.' -,<,," ': ',,' "'" :';,. ,:" ',::",': '~,' :', . ':.' 'i, ,!'"" '" ': "'·illl. ':,"'" "'.011;' .!I,:. ';:", . "\'

'.. Por. ~lJtrolad()~§r. Presidente'; sohcit() (VrExa.
que, ao ~l'lsejodotrapscu~oda"SemanàdaM&lher,

~~~ã~~J'ro~~~:~~~~~~~~Z~.·~:~PJ~~~~·~:~
, ,'. " ,'I!f.:',';,,;':"', ,,':" ;;'\.!" ,"'~,.,.," '",:~!",,:'.":",'i~i"\ '",\Ir~",i,"'\:.·

· sumários.napr()pagand~l::doturis!Tl()il'lterl1acionaL A
própaga~da,~óf>a~sado,estimul~uáb'~gànizaçãodo
tU'rismo sexuâl, quetem recaíáopesadamé'ntecontra

'. ',: ""'," :": __'" ,;,~':::'"',,.'~:!-">'~'~'_! , ' "',: ".' ',!")'~::' ",;:1:,,:, .?,;

ascria~ça~b,~a~ileiws:;li~i,i "i;: .
Muito obrigado,.Sr:Presidente.

",;' . -:1): ,.: ' ::,',::m:,:' J~. '", ,,",':,:, , ,.'o" " .

.D/~CllRSOii:PROFERIDO.PELOSR.

DEPUTADr/DANIEL}ÀI..MEIDANO PER{ODO
DESTIN~1?Ô ~SBFlE'{tS COMUNICAtJOES
DA SESSAO,EXTRAORDINARIADA CÂMA
RA Dos.br:f?tirA[)OS NJi}024s REAI..IZADA
EM 1'4 DE'MA'RÇáDE~004~ RETIRADO

. PELO:,iORf-po~t~fl~ 'FJE~/SÃO:
, ',:0 SR. DA.~IEt:ALMEIDA(PC~()B-B~.) - Sr.

Presidente, Sras. eSrs.DepUtados,inicialm~nte, re-
.:' t,"·" D ,,,':'o'" ,,:, , "';', ',,'.;i!!" , ;, '." '" ,,' -,-'" .-' ,I :', ,'. ~!,.; ! '.I ~ .; •

glstro a presença neste plenano dos ,Vereadores MI-
, , ';r' ,1:1 '; ",,::V: ,,~" i,t" , "'",II:"""~" " .,,;',', ê'.;'!!'.',:;H ',' .-1

guel Fellclo eGdso~de,J~~us, respectlvarTIente dos
~unicípios.de :~itó,~iadà.Co~quistl:l.. eJ~~~eti~ga, Es
tado da .Bahia;~ue!estãoemBrasílialparaparticipar

,:;, , ,':::' ..'I~ I' " , " 'I ':-1 ~l ,~! "",', " :, ;.: ',o ,': ': " .' , 1J!,' , '' : ~

do'Encontro Nacional .de Vereadores e·Prefeitos e de
:' '.' , """ ,:~l" ':,'.' '.' 'Ir'" "i" ',' .~,II' "',I!~,I:.': ~~"i

audiênciasc0rtl alguns~ini5tros.j '. ......' •,i

Sr. Preside~té,I'~n:i~i~,e :Srs:DeplItacfos, desta
tribuna já me referi à. r~giã()~e :Juazeiroe Petrolina,
que desen"olv~lntensáatividade;noa.gronegócio,es-

'. ';" 11'; "", 1,( :',: ' ,,11 .,:' ;," ',,:;,: li'" ': ,', ; '~!' :. :' :JIi' tU::

pecialmente na rruticulturaJO Brasil inteiro conhece e
. : ·.,,:1" :'.'"' " " , <"': ''-I' ' .:'.I~:· ". ". " ~ :""',"~, ' i!; -:1

valoriza aquela.experiêl'lciatreyeladora do potencial de
desenvolviment() do No'rde~tellprincipalmentequando
polrticas.concebid~spara aquêlar~giãoh~~cam.incor
parar à atividade ertlpresarial o trabalho; ainteligência
e a energia dosno;de~tinós.i .• ,.

Ficamos rnúit6 allÍlnados, p?rqu~,a região está
se tomando referênciaie'Btnda há .pote~ciâlde cresci
mento muitolmaib~.'.se adótarm6s as políticas neces-

I •

MATÉRIA SUJEITA A .OISFJOSICOE5ESPECIÀIS
(~rt. 202c1,c ~~.191. r, do RegimeJ;lto Interno)

1
'::':.. ,·)i f !, _ , .. '>' "':, .";-,':'~

PROPOSTA DEEMENDAÃ CONSTITUIÇAo
N!! 228-C, DE 2004 .

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, daP~
posta de Emenda à Constituição n!!228~B,

de 2004, que altera o SistemaTributário Na
cional e dá outras providências.

,'." '

(Encerra-se a .• sessão às 19 horas e 2
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PEtbsR.
DEPUTADO OR~NDOFANTAZZININO
PERfoDO DESTlNADO~OGRAf:lDE.EX
PEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂ
MARA DOS DEPUTADOS tp010, REALIZA
DA EM 2 DEMARÇO DE2004-RETIRADO
PELO ORADOR PARA REVISÃO:

O SR.ORLANDOFANTAZZINI (PT - SP. Pela
orderp.) -Sr. Presidel'lte, Sras!e Srs. Deputados, quero
rélembrardesta tribuna a campanha contra a baixaria
na televisão.

•'Embora alguns a conside~em urTla'b6bagerTl, te
rnos derecohhecer.que osmeios decolTÍul'licac;âo têm
fmenso:poderpara: mudar hábitos e coslurnes, disse
minar a violência ou criar. pânico na sociedade, sem

,."",;

Edisont~d~i~o PMDB'
Jorge BoeirálP] ....,
Total de Santa Catarina: 2 .

. .
Abrilde 2004

.FUOGRANOE DOSOl

.Milto~ Ca~pias PTB
Osvaldo Biolchi: ••·pMDB
Paulo Go~êa PLP4pSL'..
Total de Rio Grande~oSul::3

O SR.PRESIDEN"i"E (Joãd:PaÚlo Cunha)-:- En
ce~o a sessão, ~~vocando outra, Extraordinária, para
hoje, quarta-feira;."dla31;; às~9ho3, corria segiJinte[i

.'!;: f" "; , ,l .1

ORDEM DO 'DIA!

•. José Borba PMDB
Luiz Carlos. Ha~ly, PS9B
Totald~Paraná:5 :i

i I ,illl'

. ',"'i ~. 'i,':' " '..

\1111 II,i I 1,':11
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sárias, especialmente com referência à irrigação do
Vale do Salitre.

. No entanto, Sr. Presidente, é bom que nos preo
cupemos com as condições de trabalho das pessoas,
principais responsáveis pelo êxitodaquela região.

A despeito da tecnologia utilizada naqueles em
preendimentos, não se verifica a valorização da mão
de-obra. Na semana passada, cerca de 100 mil tra
balhadores em fruticultura da região fizeram greve,
reivindicé'lndo direitos próprios àquela atividade. As
condições de transporte, alimentação e alojamento
ainda são muito precárias e o salário também ainda
é muito pequeno. A maioria dos trabalhadores recebe
um salário mínimo.

No domingo passado, ultimou-se acordo que
estabeleceu piso salarial de R$261 ,00 para os traba
lhadores em fruticultura, salário ainda muito pequeno
e insuficiente. A partir de abril, com o novo salário mí
nimo, haverá acréscimo de apenas 8 reais em relação
à atualização salarial.

É muito importante entendermos a necessidade
davalorização do trabalho e da melhora do salário dos
empregados dessa atividade econômica.

Registro o empenho dos sindicalistas da Fede
ração dos Trabalhadores na Agricultura e dos diversos

\\
sindicatos dos trabalhadores rurais de Juazeiro, de
Petrolina e de outras cidades da região.

Condeno a atitude da Polícia Militar do Estado
da Bahia, incapaz e ineficiente no combate ao crime
organizado presente em toda aquela região do São
Francisco.

Por outro lado, essa mesma Polícia Militar
fez-se muito presente e a serviço dos patrões,
recebendo ordens destes de forma explícita, no
sentido de reprimir a justa manifestação dos tra
balhadoresque buscavam fazer com que seus di
reitos fossem respeitados. Reitero, portanto, que
condeno a atitude da Polícia Militar e valorizo o
desdobramento do processo de greve que resultou
em entendimento, que, embora precário, é ense
jador da continuidade da luta, do envolvimento e
da mobilização, para que, efetivamente, o trabalho
e o respeito devido aos trabalhadores seja uma
realidade muito próxima.

Vejamos não apenas a prosperidade do ponto
de vista do volume e da capacidade de produção, mas
também a qualidadede vida dos que labutam em be
nefício desse desenvolvimento.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.

Ata da .40~ Sessão, Extraordinária, .Noturna,
em 31 de março de 2004

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente;
Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presidente

ÀS 19 HORAS E 4 MINUTOS COMPA-
RECEM OS SRS.:

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

RORAIMA

AlcesteAlmeida PMDB
Almir Sá PL PUPSL
Luciano Castro PL PUPSL
Maria Helena PPS
Pastor Frankembergen PIB
Suely'Cé'lmpos PP
Total de. Roraima: 6

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PL PUPSL
Davi Alcolumbre PDT
Dr. Benedito Dias PP
Eduardo Seabra PTB
Hélio Esteves PT
Janete Cé'lpiberibe PSB
ValdenorGuedes PSC
Total de Amapá: 8

PARÁ

Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
Jader Barbalho PMDS
Josué Sengtson PTS
Nilson Pinto PSDS
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco PFL
Wladimir Costa PMDB
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Zé Lima .'PP
Zenaldo Coutinho PSDB
Ze<1ui~ha Mari~ho PSC
Total de Pàrá:,,11

AMAZONAS

Ca~los SouzaPLPUPSL
Francisco Garcia' PP:'
Humberto Michiles PL PUPSL
Lupérció R~~os ,PPS
Paud~rney, ,6,yelino pFL
Silas CâmaialPJB
VanessaGraizi6tin 'PCdol3
Total de Amâzonâs: 7

RONDÔNIA

J\gryaldoMuniz PPS
!nselmo P"TI
EduardoValverde PT
Hamilton êâsara, PSB
Marinha: Àaupp PMDB
Miguel deSouzaRL PUPSL
Total de Rondônia: 6

ACRE

He~rique Afonso PT
João Cor~ia'::PMDB
João Tot~' pU plJiPSL
Júnior, Betão 'PPS
Nilson Mourão,PT
Perpétua Almeida)'PCdoB
Roniv,on Santiago; PP
Zico Bronzeado PT
Total de~cre:8

TOCANTINS

Darci Coelho PP .
DelYal de Paiva PMDB
Ed~ârdo Gomes PSOB
Kátia ·~breu' •• PFL
Maurício:Rabelo PL PUPSL
Pastor,Amarildo PSC
Ronald6 'bimas' PSDB
Total deTocantins: 7

MARANHÃO

Antonio Joaquil11 PP
César, Bandeira, PFL
Costa FerreirâpSC
Gastão V,leiráPMDB
João Castelo' PSDB
Luciano Leitoa PSB
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PL PUPSL

! I ·11· 1,1111 ,1,1

Pedro Fernandes PTB ,;.:".
Pedro Novais PMDB'
Sarney Filho PV;'"
SebastiãoMadefia PSDB
Terezinha Fernaddes PJ
Wagner LagoiPP
Washington Luiz,:'P] ,
Total de Maranhão: 15

CEARA

Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cámbraia:' PSDB
Àl1osto Holélnda,.PSDB
'eismarck MaiapSDB
Go~zagaMota PSDB
Inácio Arrudá PCdoB
João Alfredo PT
José Unhares PP
José Pimentel PT:
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Manoel SalJianoPSDB
MarceloTeixeira PMDB
Mauro Benevides,PMDB'
Moroni Torgán PFL',
Roberto PessoaPLI?UPSL
Rommel FeijÓ pTB •','
Vicente Arruda '. pSDB
Zé Gerardo ,PMDB
10tal de Ceará! 19

PIAUr

Átila Lira PSDB
B; Sá PPS
Júlio Cesar ,PFL
Marcelo Castro PMDB·
Moraes Souzà ,PMbB
MuSsa Demes' PFL
Nazareno Fonteles ' PT
Paes Landim, PTB .,

Promotor AfonsO Gil PDT
Total dePiauf: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Lavoisier MaiaPSB
MúcioSá PSB
Nélio DiasPP
Ney Lopes PFt i
Total de Rio Grande;do Norte: 7

I 1,,1': I J'



PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDS
Domiciano Cabral PSDS
Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PL PUPSL
Lúcia Braga PT
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PT8
Ricardo Rique PL PUPSL
Wellington Roberto PL PUPSL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO
André de Paula PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Fernando FerroPT
Joaquim Francisco PTB
Jorge Gomes PSB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTS
Osvaldo Coelho PFL
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Renildo Calheiros PCdoS
Ricardo Fiuza PP
Roberto Freire .PPS
Roberto Magalhães PT8
Total dePernambLlco: 14

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Heleoildo Ribeiro PSDB
Jurandir Boia PSB
Luiz Dantas PTS
Olavo Calheiros PMDB
RogérioTeófilo PPS
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Cleonâncio Fonseca PP
Heleno Silvt'i! PL PUPSL
JacksonBarreto PTB
João Fontes S.Part
Jorge Alberto PMDB.
José Carlos Machado PFL
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal ~CdoB

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL

DIÁRJODA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PFL
Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
João Leão PL PUPSL
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Josias Gomes PT
JutahyJunior PSD8
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Reginaldo Germano PP
Róbério Nunes PFL
SeverianO Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 36

MINAS GERAIS

Anderson Adauto PL PUPSL
Aracely de Paula PL PUPSL
Athos Avelino PPS
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PSC
Ca.rlos Melles PFL
Carlos Mota PL PUPSL
Carlos Willian PSC
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Edmar Moreira PL PUPSL
Eduardo Barbosa PSD8
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Geraldo Thadeu PPS

Abril de 2004
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André Luiz·PM.DB , ~.

Antonio (;arloslBiscaia .' P] .
Bernardo Aliston PMDB ,;;1.;,
Carlos,Nader PFL
(;ar1os Santana PT
(;hicoAlericar PT'!
Deley PV ,
Oro Heleno PP ." '
EdsonEzequielPMDB
Eduardô (;unhaPMDB
Eduatdo Paê~PSDB '
Fermindo Gabeira' S.Part.
Fer~ando Lopes! PMDB;{: ",
Francisco Dorneiles'! PP···.
JairiBolsonaro PJB: .'
Jandira Feghali ,pedos.; , '.
João Mendes de:iJesus PSL PL/PSL ""
José DivinoPM,DB .., ". ' ,
Juíza Denise Frossard PSDB
Julio Lopes PP ,
Laura (;arneiro PFL
LeonardoPicciani PMDB .'
lindberg Farias'PT
Luiz Sérgio'pr . '.,
Maria Lucia,iPMDB
Miro TeixeiraS;Part.
Moreira Franco RMDB
Nelson BOrJlier ,PMDB
Paulo.Baltaia~I'PSB
PauloFeijó PSDB
Reinaldo BetãoPL PL1PSL
Renato (;ozzolino PS(;
Roberto Jeffersôn PTS .
Rodrigo MaiapFL
Sandro MatosPTB
Simão SessimPP
Total de Rio de Janeiro: 40

SAOPAULO

Alberto Goldman PSOB
AloY,sio Nunes,Ferreira PSDB

.Antonio (;arlos Mendes Thame PSOB
Arlindo (;hinaglia PT '
Arnaldo Faria de Sá,PTB
Celso RussbmannoPP
Cláudio MagrãoPPS
Corauci SobiinhoPFL
Delfim Netto PP
Oevanir AibeiroPT
Oimas Ramalho. PPS
Or. Evilásio PSB
Dr. Hélio por
Or.PinottiPFL

',- ~, .-;," ,

., DIÁRIO DA CÂMARA DOS 6EPUTÁD~S .

FeuAosà PP
Iriny,Lopes P]"
José (;arlos Elias·PTB
Manato PDT '"
Marcelino Frága PMDB
~àr'cus\/icente PTa
f\ieuCilTllif Frega PI..PL1PSL
Nilton Baiano PP
Re~âtoCasagrande. psa
Rose deFreitasPMOB
Total de ESprrito S8nto:10

RIO DE JANEIRO

A,lexandre (;ardoso PSB
Alexandre Santos PP
AlmerindadeCarvalho PMOB
Almir,Moura PLPL1PSL

Gihlla~ Machado, Plt
Ib~ahit:"~bi-~ckel PP
lsafas Silvestre PSB

li' "" "",1

lyoJoséilPl1', ' '
JôãoMàgaltlães PMDB
JoãoMagnoP~.
João ~auloGo':'les da Silva PL Rl...{PSL
JoséMilitãoPTB
José '~I1.tana deVasconcellos,PL PI...{PSL
Júlio delgado PPS ' ,
Lael Varella PFL
LeonlÍrdo Mattos. PV

i ':i,I",'," ,W', ' "

Leonardo Monteiro RI
!;~" '''I!i~' .,,' 'o', ,,' ',~_", ':', ':.

Lincoln.,portela PL'Ptf,PSL
Marceho Siqueira PMIDB
Márcio ReinaldóMoreira. PP
~atia do C~~~oÜua .PT '

M.a..' t..i,.,•.i..O ~.I.. ssa... di.·~.u.'..nior. ,1.·..PL PL1PSLMáfio Reringe~.,POT
Matl~oLo'pes PMDB
CddâirRT
PaulÓ Delgado RI
AafaelGuerra PSOB
Aeginaldo L:opesPT
Roberto Brant fiFt.?
Ronlel~niziô PP
RomeU1i:aueiroz 'PIB ..'

li. +' ,"', !!:~.. ' , , 1<: '-"; . 'i

Ronaldo VasConcellos PTB
Sa.··l'áiValTêlipe PMOB

'. '101' ' ......,. '. "
SéfgioMira~da P(;doB
SiI~sBrasileiro PMOB
Virgflio'Guima.rães\PT
v.rttorio Medioli PSDB
:rola" delrMinâsGerais: 50

ESprAITO SANTO

'Abril dá 2004 .
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Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Gilberto Kassab PFL
-Gilberto Nascimento PMDB
Iara Bernardi PT
IIdeu Araujo PP
Jamil Murad PCdoB
Jefferson Campos PMDB
João Batista PFL
João Herrmann Neto PPS
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Marcelo Ortiz PV
Marcos Abramo PFL
Mariângela Duarte PT
Michel Temer PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Irapuan Teixeira PP
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PTB
Telmade Souza PT
Vadão Gomes PP
ValdemarCosta Neto PL PUPSL
Vanderlei Assis PP
Vicente Cascione PTB
Vicentinho PT
Wa.lter Feldman PSDB
Wanderval Santos PL PUPSL
Zarattini PT
Zulaiê Cobra PSOB
Total de São Paulo: 59

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Gêlcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PP
Ricarte de Freitas PTB
Teté Bezerra PMDB
The!ma de Oliveira. PSDB
WeHnton Fagundes PL PUPSL
rotal de Mato Grosso: 7

DIÁRIO DA CÂMARA DOSDEPUTADOS

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB
José Roberto Arruda PFL
Maninha PT
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Tadeu Filippelli PMDB
TaticoPTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

Barbosa Neto PSB
Carlos Alberto Leréia PSDB
Enio Tatico PTB
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto BalestraPP
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sandro Mabel PL PUPSL
Sergio Caiado PP
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
Murilo Zauith PFL
Nelson Trad PMDB
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
André Zacharow PP
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Colombo PT
Dilceu Sperafico PP
Or. Rosinha PT
Ora. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PL PUPSL

Abril de 2004
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I'

Gustavo Fruet PMDB
Hermé~ Párcianel'ioPMDB
Jos~;,lJá~e~e.~p
Max RosenmannPMDB
Moacir Mibhelétto PMDB
f\felson Meurer~ PP········l!i .. , .

0díliojaalbinotti\PMDB'
Oliveira' Filhb'PL Pl!1PSL

:1!'" ~:" " ':" " ' ·i·

Osmar Se~glio' PMDB
Pa~íoBernardo PT:'~'
Ricàrdo Barros·pp!1
Selma 'Schons ',. P]i
Takâya';"a PMDB'~ I

Total~e Paraná: 25

SANTA CATARINA

~delo~~ieiraPMDB!
€a.~ito Merss. P~
Gervásio Silva PFL
IvaMRaniollrÍ p.P

',f' .Jt ~i_.' ;;: , ~

Joao MatosiPMDB
João'Pizzolahrlpp
Leodegar,Tisc:o~ki'PP
•Luci 8hoihacki' P,T
~auroPaSsos P~
~aulo.f'.fo~so P~f)B
Paulo Baúer, PFL

, I:: 0',:,-:

SerafimVenzon> PSDB

~.i'9•. ·.h.... a.~.. ,.•.. I. ,.•..... ~,'1..'. T•....·.:..
i

......•,•..'......... .'4Onta',· pf?! '.
Total de s'anta Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
ílceu Collare~:PDT
"ry, Vanazzi BT
.f.úgJ,sto Na~dês PP
~etor~lbuquerque PSB
teza:~Schirmer. PMDB
iDarcr~io Perôndi PMDB
Eliseu' Padilh~ PMt::>B
EniO Bacci>PDT'
Érico RibeiroPP
Frkncisco~ppio RP
FranciscoTurra PP
Heririque Fontana' PT
JoSé; Ivo Sartori 1PMDB

• • -jI- , ,I' . ".' :! ,-1 __ ~ •

Júlio. Fledeck~r;:' PSE>B .
KellYl Moraes:PTB
Luciàna Genro t'S.Part.
Luis:Carlos H'einze PP
Maria:doRosário P"F
Mendes Ribeiro. Filho PMDB

Nelson ProençaPPS
Onyx L:.ôrEmioni .PFL
OrlândoDeseOnsi PT
pástor,Reinaldô' ·PTBi
Paulo!~imenta Pll,!·i
.Pompeo ae Mattos !~PDT
Tarcisio Zimn1ermalln Pir .
veda. Crusiús~~ P§DB~~' '"

n' _" ,.:,,': , !IJ ',' " " ~!, '. ,,;,: , -

Total de Rioi'Grande do Sul: 28
;' ':: '!(, : ::'; :':, :', '~"" ' ,-
1~'iABERTURADA SESSAO

O SR. P'RESIDENTE (João Paulo;Cunha) '- A
lista de presença registra ocomparecirnento de 449
Senhoras'!DeptJta~ás,eSe~hores Deputados.

Está' aberta a sesSão: ' ,
Sob a proteção de Deus eem nome dopavo

brasileiro iniciamos nossos trabalhos. ' .
, , ,:,;!·ilt ";' ,L, " ;':' /;:; ;: ~ ~

"IIi;~ LEITURA DA ATA' ,
;, ,i::':, ,< ~ i

O SR. PRESIDENT,E(JoãoPauloCunha) ~Fica
dispensada a leitura da'ata daseSsão antecedente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -'Pas
sa-seà leitut;8.doexpeáiente.

111- EXPEDIENTE
.' ..'1

Não há expediente a ser Iidô.

IV-ORDEM DO 'DIA
!',<:':" '_o"~:: ,',: '<'>",' ,_"i " o,:

.O SR. PRESID~NTE(João Paulo Cunha) :- Pas-
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a l1lesa
e da constante da0rch~h1dô Dia. I . •.•. ::

O 'SRj PFlESIDEN.:rE .(João Paulo eUl)ha)-'
Item 1. '. ..'.

PROPOSTA DE EMEiNDA À CONSTITUlÇAO
N2 228-C, DE 2004 r

"'(Do'PoderExeclrtivo)
.. ,,:.

Discussão, em segundo tu'rno~dá Pro
posta de Emenda à Constituição n2,228-B,
de 2004, que altera o SistemaTributárioNa-
.cional e dá outras providências. .

O SR.PR~SIDENTE(JOãoPaulaCunhar- An
tes de iniciarmos'a discussão, cOllcedo a palavraí'ao
Deputado Sarid~o Mabel, para uma. Comunieação1de
Lide~ança, pelo:IBloco ParlamentarpliJpSL. S.Exa.
disporáde5 minutos da tribuna. I ." '.

O SR. SANDRO MABEll(slõco/PU- GO:Como
Uder. Sel1l revisã,o doorado~.) -Sr. Preside~te,Sras.
e· Srs. Deputados, o PL tern~se preocúpadocada vez
mais com o desenvowimento do País, com a geração
de empregos, pO~lJe q~eremos Jl1la vida'melho~pàra
todos oS brasileiros; Nessesentidô, ternos apoiàdo a
agenda legislatiV'à. da Confederação Nacional das In-

4 11, .1.1111 I Illll I ,I
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dústrias - uma agenda importante, que tem a simpatia
do Congresso Nacional, porque propõe um Brasil me"
Ihor, que gere empregos, que desonere investimentos,
que diminua os juros, que baixe a carga tributária para
que retomemos o crescimento deste País.

Hoje o Governo mostra sensibilidade, uma vez
que os Ministros de todas as áreas estarão presentes
à solenidade em que o Presidente da República assi
nará o programa de incentivo às indústriaS do Brasil,
o qual prevê investimentos de H$ 15 bilhões - que es
peramos sejam feitos ao longo dos próximos anos -,
com um custo de pOuco mais de R$ SOOmilhõespara
o Governo Federal.

Esse programa, que dará condições para que as
indústrias recebam, como dissemos, R$15 bilhões em
investimentos, é uma iniciativa importante para oPafs,
porque poderão ser criados milhares de empregos.
São incentivos como esse que a bancada doPartido
Liberal aplaude.

Quando da votação em segundo turno da CIDE,
também estaremos votando incentivos, e preci$amos
desses recursos para gerar empregos. Dizia-me ainda
há pouco o Ministro dos Transportes que serãogera~

dos aproximadamente 40 mil empregos apenas com
o Programa de Recuperação das Estradas, que será
executado até março dopróximo ano.

E por que esse programa vai começar agora e
estender-se até março? Disse-me o MinistroAlfredo
Nascimento que em março começa a colheita da sa"
fra em várias Regiões brasileiras; por isso, as estra
das devem estar em condições de transportar nossas
safras para que o Brasil não perca sua produção, que
muitas vezes estraga no próprio cámpo.

Portanto, em nom€l. da bancada do PL, nossos
cumprirnentos ao nosso Presidente da República, que,
ao dirigir-se à Confederação Nacional das Indústrias,
entidade presidida pelo nosso colega Deputado Ar
mando Monteiro Neto, para assinar esse· projeto que
visa à geração de empregos no País, demonstra que
valorizá o povo que gov~rna.

Sr. Presidente, registro nosso orgulho, não porque
pertençamos à base de Governo, mas porque já somos
Governo, Uma vez quetE)mos na Vice-Presidência da
República o Sr, José deA'enpar, que é.do PLe muito
trabalhou para que esse projeto fosseas$inado.

A nossa marca, Sr.;Presiderlte,é o trabal.ho.
O SR•. DR. HÉLIO - $r. Presidente, P€lÇO apalavra

para uma Comunicaçãoçfe Uderallç~, p~loPOT
O $R.PRESIDENT~.(João PaUlq Cunl1a) ~ S.Exa.

disporáde 3 minutos da~ribuna.

O$B~ OH. HÉLIO (FD1- SP. ~ela ordem. Sem
revisãodqorador.) - Sr.Presi?ent~,'9ra*>.€lSrs. Depu
tados, I'I1l:lis uma vez peçp a colabqr~ção é10 Líder do

PT para que se constitua Comissão Geral em abril a
fim de discutirmos o reajuste do salário mínimo. Esta
Casa não se pode furtar a esse debate, que a socie
dade civil e os movimentos sindicais já fazem.

Não se trata de apanágio das Oposições, mas de
um dever dos Deputados Federais, que representam
os diferentes segmentos sociais da população que os
elegeu. E o Regimento Interno, em seu art. 91, inci
so I, permite que se transforme a sessão plenária em
Comissão Geral para ouvir economistas, sindicalistas,
Ministros etc. Em obediência ao que o Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva determinou, em suas diretrizes,
devemos começar a pauta social do País dobrando
emA anos o valor real do salário mínimo. Nada mais
justodoque esta Casa, que representa a sociedade
bré;\sileira, debater esse reajust€l. .

Esta Câmara dos Deputados não pode aceitar a
proposta estabelecida pelo Orçamento de um aumento
pífio para o salário mínimo. Sabemos que é intenção
do Governo Federal estabelecer uma diferença mar
cante entre o seu programa e os 8 anos da gestão pas
sada, que não conseguiu estabelecer um salário que
garantisse ao cidadão viver de forma digna. Portanto,
solicito aos Líderes que S€l associem a nós no pedido
de constituição de Comissão Geral para discutirmos o
reajuste do salário mínimo, uma necessidade presente
na.pauta da sociedade brasileira.

Por esse reajuste não devemos fazer só o possí
vel, mas também buscar o impossível. É o que o povo
espera dos seus representantes nesta Casa de Leis.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO ~ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEYAVELlNO (PFL - AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, te
nho ouvido vários Parlamentares e Uderes,e verifico
que há uma decisão unânime de aprovar essa PEC,
já acolhida em primeiro turno; inclusive, é o que que
rem os Governadores. Sugiro, portanto, que sejam
dispensados a discussão e os encaminhamentos para
aprovarmos o mais rapidamente essa matéria tão ne
cessária para o País.

a SR. BETO ALBUQUERQUE -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB -RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Go
vernoconcorda com a proposta feita pelo Deputado
Pauderney Avelino. Podemos €llaborar umé;\cqrdo para
dispe~sarmosa discussão d~sse tema já conhecido
de todos e irmos direto à.vota.ção para éfl. aprqvação,
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- Sr; Presidente,converse(comio Ude~:do:PSDB.
, "': "", ", ',: ,'Ir, "1Ii~ _ '., " ", ", , ,:'_~!l'", :. ',~" ., '. '-:.', r.

Nossa bancadaconcôrdacoma'alterélção que ele-
va de 25%pa,rá29%~apártiêipaçãddos'Estâdos
eMunicfpios na' CIDE. Essa rnodificação:vài'iao
enêôntro da.t~~e'quejá,sustentávar:nos;.in~llI~i~e
qua~ddt~atáy~rnOs.dá.rlledid~,.pr.ó~is~~ia.Defen'd,f
amdse~~ã°C>·p,t~ss~g~i~.~~toda'sldi~Cus~()es::~té
p~ra~élho~~,,~~~I~t~lb~lç.~o. dess~~~ecu~sos;.oque
llaoocorreun~quelernoTe~to'r1lasago~a; .ao que
tudoi':l~ib'a;p~s~.aa::ha~~~{u~t!~~~de'co~senso
para que esse obJetivo seJa!!~tlrlgldo; . .1 ••••

'I. 'l\ssimsendo;? P~DBccmco~aCC>rna sJgestão
e ped~a~E~8:.qüe abta'~Yo~a~o,i' já a~t~cipa~do que
v.a.m.os.e.nca.m.m.har, o voto lavor.av.e.b 'y '~ ~.'..

• " , ,; ,,- _0""_'" '" ~ ,." W' " ,." ,-, ,'JI!,' "I~ ,I' di : ~<' '. ,i I:, " "',

",' ...•.... :..OSR:ARtl~DOC~INJ1.GtIArS~. Presidente, peço
.. a Palay,~ Pa!au'"!1C! '€omuryicação de.l.ide~~ça,1'pelo PIo

~>()i SR'~iPRESIDENTE (João"Paulô Cúnha)'-
Dep~fa,d~;~~li~~?;€ph,i.~ág.lia,s()lic~oia.~ ~xa; que
nospermltaabn~,opamel.'devotaçaoefaça uso da
";~: .";'il!"."','- ~-'~",;, ',,' I"!"I~~,',.,<-., ';~','- ','I', ..,," ,:-,IIÜ·,'/-",'·' .' '.,', .. .,' ,,','" •

'palavra:'enquantoos'Deputados~otam.N.ecesslta-
,,;,,~Illi', '" ,,','F.- ,,' '",,:'::<" ,', ' , " : ..-" " ',"\,,: ': "" _,"'.- "1,1, ':i- i' "

··rnos:étoqüorum,·constituclonal:308votos.
·.oSB.:~RLlNDO'CHINA~t1Â"':Sr..Presidente,

prefirpfálar\a~têsda~tàção.,;. . "'\: .... ,;:
" .....•. ,()SmPRESIDENTE'(J?ão Paulo Cunha)- É.um
.direiioseu;.DeP0a~ô~~!i~~0€h,i~~glia.: .l:·, ,': . ..}
..' ." ." ·Conc(i)~()a~alavrclflQDepuh:rdo,6.rhndo. €hma~
glia,para!Uma:€orriú~icaçãode Liderançâ, pelo PT,

. ,.,.....;.j'" '. . ,'" . II~... '.' . . '.por 10.. mlnUlos;,: ···:i!.II!., .:: ' "'..'. i
1;;:1'" : .. - " '.:" ' ":', ,:'F!'" ~! .. '- ".: .': ' ,',,' , '"

"·O"SR~ARLlND()CH.INAGtIA (~m -·SP. C0(110
, Uder.~êrTlre'Ji~o'do o~d~r.)-Sr~Presiaente, Sras; e
~Srs.~àrlamÉlntires,:quando se comemoram os 40 anos

.', -'i' ',H;:!-, ,:: ':lIilr,t' .. Ji:' ',: f:":,,;_'" : ;'" :,.. ,'1,:. '.-":" ,," ':- :i'iJt' 1:;:1 ",j" ." , '" • .;.;.,
do golpe mllitar;.eapropnado que as vanasoplnloes

.'ill',:: li,' .. ,', "1" ,:,', ,," "11', :;:'I"~'" ; "', ' ',-" .- '. ,t)r '.'::: -:'" " '

.se expr~~rnnesta~âma~ados DepUtados.:
~lessepr5p6sito;.sUgi~oq~e~queles.que tenham

.interessena'Ri'st6na da~m&rica Latina;:se querem sa-
, ,',"_ " ~,ilf, .... ', "d": t~_,,' ,', ,:,',,,,,!!ij,."lbl:'ii~';IIii '._ .. "': i" :, 'i: ".! ' .." ~,..';

..•·bero:C1ueis~blJscafaz~~i'najreglao,comosrepresen-
ta~te~p()p~lél~es" 'ei~r;!'.~l~~~goa:ss~ resp(i)hoêsc~ito
pelo JornahstalF?aulo;Rennqu~~monrn'.. '

E" aÚn.icârefer~ncià'::q~e faÇb'éojtema.
Sr"Presid~ntef~ras::'eSrs. Dêputados;uso este

tempo para fâzeF:'algümasô~sel"V~çÕes a respeito das
palavras doI.JdS~,dop,~~;que,!iPara minha sUrpresa,
reiterâadefesa dé~rocüradores'que pélo'próprio 6rgão
a que. p.ertencemforam,po~ intermédio.do Procurador-

li"', i.~!, " "_j, li ':,"; '.' ,:! ': i'i'i',:, .- .. :.. ,;Ui! \'m~;' ':;", ': "', ',:" ! ',' I:. "T" di: ' , •

Geral, ~b aform~deirequerll~e~to; deslgrados para
serem investigã&os'pelar~,spêctivaCorregedoria.

iO.. i.q'ue. diSsemos ontem, desta ,tribuna?, Se n.ão
. ," , ',' , : ':' j -', " ;!' ',', , ' . ' -l', :,'. '" '"I' ; - '.; ~ , ' ,,' ": '

havia um comando"portrás do ~rocuradorJoséRober-
.' ..".' I'''''' "1"'" ; .. ,.. • .' ".' ,. '.. ...••.. .

toSantoro,~lecoTetla:umatollegal.lsso.hoJe todos
sabe~os!que.· ocof~eu.N~i~~~rdade,'e!e desrespeitou
o prinefpiodoprorriotor,~aturatNão.estava designado
paraarnatériaeüsou!,'rilét()dos abUsivos: Usou inclu
sive onome &oProcuraêío'rf"Gerat Essês foram alguns

, . ..... "," ,. I
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.em segundoturflo,deulTÍa. maté~~ia. que é fu~da~ental
pára.Estados.e~unicípiosjaosquais~o ..GovélT\o·Fe

'lderar'e.stárá dispi,nibiUzando'R$' 2,9·bilhôes(dá'fCIDE
para im/estimentosern.i~fra-estrutura: ... i .. ·ti:. '
"li e<>ncorctamos êoní~o apélo: Propomos que se
"':' ,':~j" '",:.,,!,' i!~ -4'~,.:, _,'-",,""""'~~!0'_:' ::j .:Y:
'passedl~etal'11eQte ayotaçao. . ....., :;;. •..•

O SR. CEUSO RUSSOMANNO'~ Sr)Presidente,
peço apalayrapela:ordern. f:; ..' :1

O.SR.~PRESIDENTE(JoãoPaulo Cunha) - Tem
\{.Exa.a palavra. ..:fi: .. .;;....'
~i, ...0 SR;CELS0FtUSSOMANNO (PPi~SP. Pela
drdem:~em revisãodoorador.):'Sr; Presidepte;o Par
tiCloP~ogressista e~tendequedeve tiàver,urpacordo
para'i~oti~J!l0$~~O ~ai~;' ~apidap1e~te esSa::ln;'~té~ia(de'
conhe~imento de1Odos os Sr5;'Deputados;:So teremos

~i;. " ,-;·';:>lt, '.i~> :1' '.: _;' :, '",--," " ;', o,'>' _':. ,," • :::

a ga~hatiCOrTra,Suaaprovaçao. ..:';. ,••.... '
::::i'O SR. RICARDO BÂ'RROS - Sr.Presidenle;;de

sejo leVantar LJrilaquêstãode0rdem, màs~se:hoUver
entendjh'ie~to páraJniciar-~eavotaÇão;' p()ssofâzê~lo
•depois.ci~~iY;~~:ab~i~o:lpai~e~p~rà a'ápr,edaÇão da
propc>stadeJbrne~daãi€Ol1stitHlçao. ..i';:'!' .
·l 'O SR. PRESIDEtrrE(Jóã(),Paulo Cunha) - N()bre
.iDeputado·RicardoBa~os;V.Exa. estácOrn apalavra
'para,l.n:~aquéstã6~eOrde~.')J '.. .., .....
·:O:!SR.RIC~~DOBARROS (PP -,'F,LQuestao

'de:ordem.Sernr~visão.doo~dor.)~ Sr,.:~residente,
!aSCórnissõesêsta.belecernu~a liStae~'queconstam
,ospa~idos que cedemV~géls'ouq'ueá~'recebe~',de
otJtr?~tpar:tidos.Eoqu~Acorytece~ Se o p~rtidoceder
todas as su~~vagas·detit~laha.oÚtros, se'us'suplentes
nuncasei"ã0 c~arriàdosB~ra'\fotà~;! . i.i .... ).
i .•... Ji> Epfecisorégulamehti~tesSa questâo.Ou··os
l.íd~resp~rrnutaTas.vagâ~<:fetitulare,(fesuplente,
~'po~arlto.'o$~lsu'êlept~~,tarn~~ITl·serãodeslocados
parabutrallis!~ p~rtidária,!.oQ nálistaqué vai orientar
a.cha~~~~e~~ç~o~~~i~al ;das Co~is$õeso Par
lamentalj,queestaemvaga cedIda deve constar entre

.4.: " "'I!/ ",~!,,': ',.0 ',:,' :". ':,'0' ',:'!:" :'~,:W;I!,,' '~'I/i;":'-' '_''',!' '., ,c ,,:,,:,.i .,;_ ~ ",:' "\:' ',c.' f~', "

os do•.partid():~u~'cêCIeu .~~agél': Senao. comparece,
seu~upl~~t~ s~~~o ~ó,pél!ilido.c~dente davaga.

i:!DojeitoqU~ e~tá~.ênd~:f~ito;Sr;,Présidente,
muitosstJplentes'de'S()lTli4<>es. r'lu,..c8c:onseguirão
êxerce~setJ~ir,E!itode ~otô, porque:simple~~ente Ilão
serão ch~uTlad()s, ••pois:~'<:~arTlàdosempre,osuplente
dopaijido;que.~ecebeuay~g~.: ir,] I ...•.••

,() SR~~~ESIDEt-I'TE(JoaoPauloCunha)- Nobre
Deputado RiCflrd9Barros; ~cElbosuaquestãode ordem.
Vouâpl'eciá:la~e of)Orturiahlente reSPOnderia V.EXa.
.j:Or~R. ,,~J?NlpiiCARLc)s:PANNliNZIO - Sr.

Presidente,.peço a pala,!ra pela ordem.
,:OSR:PRESIDENTE(JoãoPaulo Cunha) --Tem

V:Exa.apal~~~. . ;" .•..... . .' ..' '.' '.
:.' ..,O,SR~~;i~~N,.()NIO:;CARLOS.PANNUNZIO

'(PSDB~SP; pêla,hrdetr!.: Sem revisão. do orador.)

I '.' ,11,' I lU li;! ,li I , 1

I
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dos itens relatados aqui pelo Deputado Luiz Antonio
Fleury, que também é Promotor.

Mas o que, eu creio, é fundamental debatermos é
a independência do Ministério Público. E quanto a isso,
é bom fazermos um lembrete, porque o nobre Líder do
PFL, corno Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, indicou o Deputado Antonio
Carlos 8iscaia para Relator da reforma do Judiciário
naquele órgão. Foi o próprio Líder quem me deu essa
in-rormação hoje, no debate da manhã. No entanto, o
queS.Exa. não me informou, mas eu lhe disse, é que
o PFL, na votação em plenário, foi quem defendeu de
fato a mordaça sobre o Ministério Público, se esse for
o termo adequado, quando as bancadas aqui se divi
diam entre a defesa daquela instituição e a tentativa
de desqualificá-Ia - e partiam do Governo passado as
tentativas de desqualificar o Ministério Publico, exata
mente quando ele o investigava.

De nossa parte, o Presidente da República tam
bém determinou que a investigação feita pela Polícia
Federal fosse acompanhada pelo Ministerio Público.
Essa é uma importante referência.

O que está ocorrendo com esse Procurador é
que se relaciona com o Sr. Carlos Cachoeira, dada a
intimidade que demonstrou naquela fita. Em nenhum
momento fez referência ao crime praticado por aquele
cidadão e pelo Sr. Waldomiro Diniz. Usando o tempo
todo o nome do Dr. Cláudio Lemos Fonteles, nosso
Procurador-Geral da República~ ele disse, pretensio
samente, que estava ali para, repito, atacar, derrubar
o Governo Lula, o Governo do PT - o que caracteriza
uma atitude antiinstitucional.

O Governo foi eleito pelo povo brasileiro. Ele não
tem partido.. Honra-nos o fato de o Presidente Lula e
alguns Ministros serem doPT, mas o Presidente eleito
falapela Nação brasileira, .e não por um partido. Pore
tanto, quando dizemos que o Ministério Público deve
uma explicação à sociedade, isso não pode ser inter
pretado como mordaça.

OMinistério Público cresce exatamente quando o
Procurador-Geral corta a própria carne ao propor que
3 Procuradores sejam investigados pelos seus atos.
É dessa mesma maneira que esta Casa age quando
instaura um processo de cassação de mandato ou de
investigação de atos de seus integrantes.

Sr. Presidente, é preciso que o Ministério Públi
coe a sociedade prestem atenção: há fatos ainda não
explicados. Veja V.Exa.que o Senador Antero Paes de
Barros num determinado momento disse que entregou
a fita ao Ministério Públic9, e ern outro momento disse
quea.entregou para a imprensí3..Até hoje não sabe
mos:como a fita do aeroporto se juntou à fita.gravada
na empresa do Sr. Carlos Cachoeira.

Quando o Líder do PFL insiste em defender a ação
desse Procurador, num momento em que toda a imprensa,
de maneira independente, aponta, a exemplo do Procura
dor-Gerai, que o que houve ali foi uma atitude no mínimo
imprópria, talvez S.Exa. queira desviar-nos de um dos
focos do debate, se não do principal. Será que não havia
nisso alguma determinação política, ditada por ligações
históricas com figuras da política nacional?

E isso anula o papel do Procurador? Não! Há quem
pratica crimes, e há quem ajuda a elucidar os crimes de
outros,Não é a isso que nos estamos referindo. Estamos
dizendo que para o Ministério Público manter sua auto
ridade, o que defendemos, é preciso que apure todos
os fatos. E ele pode quebrar qualquer sigilo.

QUanto à investigação palaciana referida, ela
apontou indícios de que o Sr; Waldomiro Diniz ten
tou,. no nosso Governo, fazer tráfico de influência. Ao
mesmo tempo, o Promotor Marcelo Serra Azul propôs
a indiciação daqueles que economizaram para a Cai
xa Econômica Federal. O Presidente da CEF, Jorge
Mattoso, foi muito feliz ao dizer que pela primeira vez
alguém é indiciado, por proposta do Ministério Públi
co, por terdefendido os interesses daquela instituição
financeira. Ele fez com que a Caixa economizasse
dinheiro no contrato com a GTECH.É isso que esta
mos questionando..Fez-se a proposta de indiciamento
antes da conclusão do inquérito. Como conseqüência,
o delegadoda Polícia Federal que conduz o inquérito
comentou: "Para que vou fazer o inquérito,. se ele já
propôs o indiciamento?"

É esse tipo de ação do Ministério Público, de um
ou outro deseus membros, que resulta na impunidade.
Esse éo caminho mais curto para proteger qualquer
meliante. Lembro que após o ex-Presidente Collor de
Mello ter sido cassado não houve condenaçãoporque
o Poder Judiciário entendeu, naquela oportunidade
- infelizmente, na minha opinião -, que· o Ministério
Público não conseguira produzir provas.".

Estamos aqui exatamente paraalertar o Ministério
Público. Respeitamos a instituição, e achamos que ela
deve investigartudo aquilo que é de sua competência,
mas não pode 'ir além dessa linha.

Lembro que quem apoiou aqui o golpe militartam
bém não respeita a democracia. Mas nós do PT res
peitamos adelllocracia eo Ministério Público,.e vamos
investigar epunir o~ responsáveis pelos desmandos.

Muitoobrigad(). (Péllmas.)
aSR. GEDDELVIEIRA LIMA- Sr. Presidente,

peço a palavra.pelaorder;n. .
aS~.PRESIDENTE(João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a pfllavrí3..
OSRi,GEIODSJ.. VIElRALlMA(PMDBirrl3A. Pela

ordem. $em revisão qoo~ador.) - Sr. JTresid~nte, que-
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ro sabe~se'àinda irá··a voto T~U'~edido'deUrgênCia oSR. ARNALDO FARIA DE SÃ (P,.B-Sfl.Pela
u~gentíssimapara 6proj'eto de lei que dispõe sobre a orde~.SeTreyisão do 0lado~.) - Sr. P~esiCle~!e.,~Exa.
correÇão da tabelado{lmPostodeRenda;' está 'de péúabéns.. . ,i: .i J'~ J'
"~"JO SR~PRESIDEN:rE(JoãoPaulo Cu~ha) - Não. , .'OSR~PRESIDENJE'(JoãoPaulo Cup~8ldPara

Ele só seria votado pel61Plenáriose,houvesseconsen- discutir.' concedoa'palavra ao·Députado Antonio' Car-
': ,:' '~,:_ . '.':11"" :;', '!'i. CI '. ,',,-,:',:',' '" ..I.l ,,' '" '.', 'Im" ' ",: "lffll~:, ,- "t,)" ,,:~, .~

sodasLide~à~ças~C0rl;10a:'iLider~9çado P]se'opôs los MehdesTharri~·(Paqsa.) . ,', .', " ."'~L~"
a()reque~me"to de urgê~cia',de VtExa.•.. e'coll)o ,elelConceefoa 'Pala~raao'Deputado Waite~ FeldlTlan.
deyese~vota~o po~tôdososSrs.~Deputadosrficará (Pausa.)~.' ,.", •.•,..,"~~:I '.' '. ", .. ' .'. ~it:"jI:
p~Utado:;n~próximâ'isernana. .J,~i". ."".' Concedo a palaVra ao Deputado klaldo Leitão. '(/fali-

holi 'i~'li:i~~~~~~':~,~~~~.r,l=;:: s··)'t,;·:.7e~~~~~t:.,~~~~
colTl~ asdorPreside~t~do Serado.o Senador, tlosé vra a?~e.,p0a.. &()'~eio.J"'A.'I.... 'lbUi.(f.",,.,e.'.,.. r.:.'.,.~úe.,.v.",',!. Exa,.' ~b.,.~.""e.'.. ~.'.'ão
Sa~ney.ques~:q~eixáde que o"Poder,Legislativoper-~pa'~~I'él?(€,a~sa.J:l1i~,r,;: .... ".'/'"
deui~uacapacidadede legisla~ernfu~ção'do grande Concedo~palavra ao Deputado SandroMabel.
númerodemedidasprovisóriaã.··~i',•. "i (Pausa.j~·S.Exa.abrei'mãoda palavra. Obrigado~:"

::;,., .::i:,·;· .. · ", ",.,',,""11""',': "",':. ;.-'::!I,I:''''I~,,' i'" -,o ,,;,::1," I',.. :" ' ';'/, 'f, ,':,', \': ,,,i';tl!;,';,,,': .'.,,':', .., '::,t~,",",':.\1q",'.,' ,:', """',,;'~'''<, ",',',J~:.!" <~·t

'i •. ;,'!·· ••·.\{:Exa:'~abecorTlo êdifícil.o ~arla~er:ttar;ap~o,,:ar "'. Concedo a palavra ao DepUtado Walter,.Pintleiro.
ul11'prajeto.Conseg~la urgên~iaurge~tísSimà pàra o (Pausa i' '. ...<e::~~',· .' .......•..... . <ii!f"f{ i

p~ojet6deC()~ieçãoda tabelado, l~pÓstodeRenda. "D.','.~.:'EC':'LANIA,.··R.... iPo"·.H.'...'E..f.,,:'t.E.... E
N
.·R
O
... R0.'A.~.~~./Ai."\.IS.A..'II,ODR.I·.sA..".·cE>UOs

R
.SEA!."~.~.'O:'...N.SCR.•..•.'.'.,.T.,."".:,..o... S.

oi~ual~os~~,~;N()passado. eu eiE)(a.'utaTOs pela N(:; IO'lJ ..

apr..'io~~Çãodessa. ',I1l.i~té~.a~1r,ata-se~~ I'l"OjE!to aperlsado ' PASS~:SEÀV0t~Ç~0DAMAT~RIA: .. ;'.:,
aoapresentaddpeloD'eputado.Ricardo.Berzoini. hoje dlsR~lPREs,d~NTE~(JoãÓ,p~L'ocJ~haj~Em
MinistroddTrabalho ~~p~gÔ~ EleCo~~él'corno'apoio votaçáoaProp<>sta deEfuJ~daàCo~~tituiÇão~ 228.
db!:pS~B;~o;pgt;e~ri~'j~etodos ()s pa~idds, sob~ie- de 2004. em. ~egurydo ~urnô: .. " . '" .,•. ,.,.. .'.' ':;,
tudo com o .entusiasmaCloapoio dop,T; numa postura As. M~~as dâ Câmára'dos' Deputados.e do Se-
ooer~nt{;cóni;#quel;;i!. ~efehdidâno pass~ao. atéem ~a~oFede~l.p()~~e~~s!:~~§ 32.d~.a~~ 60dapons-

:nsd6itcoo.a.m.·.'.',..0.'.. ·,'.,'~.'~.'."..~.. "~.".Sa.i~d~...,:ir... i.·.~~~.~.'.~.'~,d.·...~,,~,',',:,,',rz"":"'.:.',:o.i.~.'.. ".I..i.·.'.·o.q,.'..M.u.··.. i.n.. i:.t.~..á.o.'.con- ttltxtulç~o,Fet?te~~I.prlo~ulgam.a~egUl~teE,!!e~d~aoe o.cons I UClon,a :"i,;ii,'rf.·,.. .', ':C;"'''.i.
•..•. F=açouma,peloà'{[Exa.nosenH~o.ijê q~e vol- '~rr1liOariigo"i:f~Constituiçãoâ segui~enume.

temos,a: legislar. Dê a .,J"5tePârlamentar,b prazer:,(te .rado p,a'ssaav'II·,...!.,i~o..·,· ·,.ra.,.•., ·.r:"·,,,..·I,,·,""c.. o.'i.m,.·:.·.•."'" .,a.i.'.·~··.'SegUin"t•..es alte.·,. ra"",.·.~çõ,.,,·es...:'
v~rt;'UITl prójetô'sêuapro~adocdh{3ii~oiO.do'PTe.ijo í

Gove'r.'nô.,iI.ip.Ôrq.ú.'.em.. " eu.'.'.'.·.'p'.a.R.'..'.rt.•,.. i.d·.o·.·. in.·.'..'í.. e.'.g.··r:..â.··· a,'.•·..' b.. a.s..e.. '.' '~rt:.1S.9;;':; ; ; ; ;.. ;.;ó•••,.,'.' ." 'i"'" "'I , I' i njiDoprodúto da àrr,ecadação daron-
! .. ~o~gentileza.poryha êssepi:oj~tgeT pauta na pró- tribuição de Intéryenção nodomfnio econômi.

xi~.,,"." .. s~rTIél~.a.".Éo~pêlo que..... ,'he;lfaço.".'.,·h.:.,',u'm".'"Hde~,ente. " ,'."'" "'1 Ii ·i" .;'" ..•. " "!,,,

(
P I coprevlstary08(t.t77. §:411~ vlnte.enovePor

, OSR~~RESIDEtJTE Joãoaulo,.I,Cunha)- A cen.tb.'p.'.'ara...•... h.s....•. ESt.a.dose h.'.' D.:'i.~.'!tr...it...o''Fê.a.e...ra.. I.
P.r.. e,•.·.'·.!si.dên,.,.. ci~.·.r.,..ec,.. "..·,e..b.... e.,'..".o.•...·.. h.u.. m,'.i'.",',",.,','.~d,.... ~,.•..a,p.e"10.•.'d,...,.~.'6:,.·1Ex.. a.•. o..,qual " , " ., '.." , ,. "- - )!!b distriburdos~aforlT1ada leiJobsel:Vadaades~

cops~d~~aca F?ar;a' ap~~çlaça()elJl~~~o~1 .por;tuna. t,I.".a"ç,ão.'...:. 8.','q...u~.'.... ','..s.. '.e'~.",e,'..!,~fer,",',..e,·,o in,...,.. ciso li, ,~",'..C.'..• ,: d,o..',.. refe-
,;()~R~GE'?D~l!,~IEIR.~,L!Mf:~grtt~eç~aV.Exa. ndoparagrafo."" 11;' .'

HeI decob~~r1he.,lsso,íll)a w~xl~~rsessa,o; ',:Ii:. "i : .......••', •..• ' 'i "(NR)o SR!'pRESIDENTE (João Paul() Cunha) ,~Há ~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''UO',''''''''

orador.esi':lseritospara faia~lel!lf~'!.ó~idà 'Tátérià. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Como
O~R.BETOAEBUQUERQOE~Sr.lpresldente. votamosSrs.Líderes? i' '! '

peço a pal~,!ra pelaoJ;der!" .' .. ' '•...:.0SR. SARNEY FILHO (P~- ~~. Pelaol'efem. Sem
,OSR;:~RFSIDEN:rE (JoãoPaulo Cunha) - Tem revisão do orado~.)-Sr.P~~idente;.~o~~v\ota"sirrf.

V.Exa.apala~ra. O SR. RENATOC/J.SAGRANDE (PSB:-ES;Pela
O S~.:BETOALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela o~em. Se~ ~e~iifião d~orado~:) -S~.P~esideryte. o f:lSB

ordem. Ser'lrevisãodo orador.) -,Sr~ Presidente. hou- vota; natu~lrl)e~te. "s,~:•. e reco~hece.a pa~icipação
ve acordo, nÓ::s~ntidodequenão haveria encaminha- destá Casãe.aeMExa.:na n~gociaçãopara fecharmos
mentos.'; >,i: .. .. lil .. ,.....! o acordocorrioG'bverob e~atendern;'osa6sEstados e

O SR:PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Eu sei. Municfpios(feste!Pafs! Muitoóbrigado.,. ..'
DepUtadoBetoA,lbuque~que. ~asryão pOsso suprimir O.SR;B: S~ (é~s+ f>L Pela ordem. Sem revisão
as inscrições de5sDeputados sem Consultá-los. do orador.)':" Sr. e~esldente. ô PPS:vota "sirrWJ

;'"

i, il,"
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o SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ. Pela
ordem. Sem revisão de;> orador.) - Sr. Presidente, o
Bloco Parlamentar PUPSL vota "sim".

O SR. WALTER FELDMAN (PSDB _. SP. P~la

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,gra
ças ao esforço desta Casa, particularmente das Opo
sições e de alguns setores dabase aliada,Jizemos <:t
correção necessária para que a repartição a Estados
e Municípios fosse feita de maneira adequada.

Portanto, o PSDBvota ;'sim".
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB,
reconhecendo a importância dessa PEC, vota "sim".

O SR. ZONTA (PP- SC. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PP, por reconhecer
a importância da descentralização mais efetiva de re
cursos para Estados e Municípios, vota "sim".

O SR. ELlSEU RESENDE (PFL - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, coroa-se hoje
o esforço desenvolvido por esta Casa com o objetivo de
que as rodovias estaduais e as vias urbanas ~ municipais
sejam aperfeiçoadas, possibilitando a redução do con
sumo de combustíveis. Esperamos que o mesmo ocorra
no âmbito federal, com o uso dos 71% da CIDE.

O PFL vota "sim".
O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PRo Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa
PEC é o.resultado de uma negociação ecorr~sp6nde

aos anseios dos Estados e Municípios. O valorestabe
lecido foi fruto de um entendimento com o Governo em
relação às dívidas dos Estados e à DRU, à retenção que
obrigatoriamente é procedida, de maneira que a elevação
para29% é muito importante, é uma conquista.

O PMDB, Com orgulho, encaminha o voto "sim".
O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB-'PE.

Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr Presidente,
o PCdoB encaminha o voto "sim".

O SR. SEVERIANO ALVES (POT - BA. Pelé! or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiqente, o POT
orienta o voto "sim".

O SR. ELlMARMÁXIMO DAMASCENO (PRO
NA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -- Sr. Pre
sidente, o PRONA vota "sim".

O SR. PASTOR AMARILDO (pSC - TO. Pela or
dem.. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é~se foi
um grande acordo construído pela base, e beneficiou
em muito Estados e Municípios bra.sileiros.

O PSC tem o maior prazerd~ indicar o voto "sim",
com a certeza de que fazemos· um grande bem a es
sas Unidades da Federação.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.S.em re
visão do orador.) - Sr. Presidente, a nosso voto é "sim".

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa
emenda à Constituição é a afirmação do Governo Lula
de sua determinação de distribuir recursos de tributos fe
derais a Estados e Municípios, honrando o compromisso
assumido deajudarGovemadores e Prefeitos a'enfrentar
os problemas de infra-estrutura dos transportes. Serão
repassados R$ 2,9 bilhões para Estados e Municípios.

Por isso, votamos "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há

uma lista de oradores. O Deputado lbrahim Abi-Ackel
fará um comunicado, e depois falarão o Deputado Beto
Albuquerque, o Deputado Orlando Desconsi e vários
outros Srs. Deputados.

Neste momento vou passar a Presidência ao
Deputado Inocêncio Oliveira, porque vou acompanhar
a apresentação do documentário sobre os 40 anos do
golpe militar de 1964 feito pela TV Câmara, intitulado
Contos da Resistência. Trata-se de uma importante
contribuição que a nossa emissora de televisão ofere
ce às novas gerações, permitindo que tomem conhe
cimento do difícil perfodo pelo qual passamos. Desse
rnodo, os fatos ficam acessíveis a todos, a fimde que
o Brasil não repita. essa amarga experiência.

O SR. JAIR eOLSONARO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDi:NTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

QSR. JAIR SOLSONARO (PTS - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lamento que
a TV CâmarG;! não 1ê espaço para o outro lado. V. Exa.
está sendo parcial. nessa questão.

Peço a V.Exa. determine à TV Câmara que conce
da ao outro lado a oportunidade de mostrara que foi o
regime militar, em yez deapenas contar essa mentira
que está sendo veiculada. (Apupos.)

O SR. PRESIPENTE(João Paulo Cunha) 
Deputado,a· TV Câmara apenas apresentará os
acontecimentos históricos, os fatos ocorridos, de
conhecimento de todos. A sociedade de hoje e as
novas gerações saberão julgá-los com critério, de
acordo com asinformaçÕes. Cada um saberá fazer
~eu julgarnepto. Walmas.) Não se faz qualquer jul
gamento de 'valor .iou deturpação, .mas apenas um
relato do ocorrido..

SerácQ.rQ m'Hltoprazerque acompanharei essa
apresentaçã9·' !

O SR. •PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicila aos Srs. Deputados que tomem
Os seus ILlga~ep'9fiimdeter início a votação pelo sis
tema eletrônICo. i

Está iniçia,déla votação.
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Deputados Jutahy Junior, Custódio Mattos ou de qual~

quer Senador do PFL ou do PSOB neste sentido.
Aliás, quem era acostumado a freqüentar o Mi~

nistério Público, de dia, de noite, a qualquer hora, era
o PI. Quem tinha intimidade com o Ministério Público
era o PT. Nós, não. Queremos manter a independência
da instituição e não podemos aceitar isso.

Hoje houve uma bateria de acusações, do Pre
sidente do PT, do Líder doPT na Câmara e dos Líde
res do PT no Senado. Só faltaram pedir a prisão dos
procuradores. Esqueceram de pedir a procuração do
companheiro Waldomiro Oiniz.Ao final, o Governo vai
terminardizendo que o Sr. Waldomiro Oiniz á inocente,
que nãoroubou, não extorquiu, nãopediu.dinheiro em
nome do PT, como está na fita. Ele não pediu dinheiro
para ele, maspara o PT! Está gravado. Agora, oPT
quer ir atrás exatamente dos procuradores responsá
veis por desvendar o crime.

Estamos no plenário a pedir assinaturas, princi
palmente neste momento, quando acabei de dizer que
a Comissão de Sindicância do Palácio do Planalto em
nada aprofundou o caso, e o Governo vem a público
dizer que o Ministério Público é suspeito. Ora, com
panheiros, a Deputada Juíza Denise Frossard, nossa
companheira, junto com o Deputado Onyx Lorenzoni,
estão pedindo assinaturas para a instalação da CPI
na Câmara. Vamos à CPI. SÓtem um caminho para o
esclarecimento que deixe o Governo livre para ouvir
os diretores da Caixa EconômicaFederal. Por que os
diretores da Caixa vão continuar no cargo? Imaginem
a que ponto chegou este Governo, subvertendo com
pletamente as coisas!

Deputada Juíza Denise Frossard, se este Governo
estivesse no poder, teria colocado a senhora no xadrez
e não os bicheiros, porque é .isso que estão fazendo
hoje, tentando colocar como culpados e criminosos
os procuradores e como inocentes Waldomiro Oinize
Carlinhos Cachoeira. Que Governo nós encontramos!
A que debate nós chegamos! A que situação essas
pessoas nos levaram!

Companheiros da base al.iada do Governo, V. Exas.
podem ser aliados para conduzir uma política, mas não
o podem ser para tentar colocar mordaças no Ministério
Público. Vamos assinar a CPle fazê-Ia com respeito!

Ninguém pretende nenhum tipo de articulação
contra o Governo. As Oposições darão sustentação
ao Governo. Não há crise institucional, mas de iden
tidade no PT e no Governo, que pretende esconder,
de qualquer modo, o envolvimento dos seus membros,
inplu$ive da Caixa EconômicaFederal, como Sr.Wal
dómiro Diniz ,com o vício e com o crime.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

o SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Sr. Presidente"
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR.JBRAHIM ABI-ACKEL (PP - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o importante assunto da ordem do dia
nacional não repercutiu ainda no Congresso, pelo menos
no plenário desta Casa. O Sr. Presidente da República
constituiu, em dezembro de 2003, uma Comissão des~

tinada a averiguar a conveniência da compra de aviões
militares para a defesa do território brasileiro.

Em 1970, o Governo do Presidente Geisel adqui
riu, pela primeira vez, cerca de 6 dezenas de aviões
Mirage: alguns destinados à defesa das fronteiras do
Brasil, de nosso espaço aéreo; outros, contendo ape
nas 2 lugares, •destinados ao tratamento dos pilotos
especializados para dirigi-los.

Entre 2000 é 201 O, a vida útil desses aviões cami
nha celeremente para o seu fim, arriscando-se o País
a não ter, em condições de vôo, para defesa do seu
território, sobretudo para o policiamento de fronteiras,
através das quais entram carregamentos dédrogas ou
de contrabandos no território nacional, uma vigilante
defesa aérea munida dos armamentos adequados.

Por isso mesmo, em 1990, a Força Aérea Brasi
leiracrioll o Plano FêniX, destinado a substituir esses
aviões,. levando em conta principalmente o rápido e
importante progresso ocorrido com a indústria aero
espacial brasileira nesse período.

Tratava-se de acertada estratégia, não apenas
por suas implicaçõesmilitàres, mas sobretudo pelo
efeito multiplicador daaviação civil. Fortalecia-se, com
o Plano Fênix, a defElsa do •País a, mais do que isso,
abria-se urna área de expansão para a economia bra
sileira em umdos setores de maiorvalor agregado da
atividadé.industriaLO mais importalltedo plano á que,
através daaquj~içãode plataforma já existente, se
oferecia aoBrasil a oportunidade de dominar a tecno
logia de fabricação, transformação e desenvolvimento
de nossos aviões.

O progrElsSO da ~viação civil se faz quase que
exclusivamehte.em decorrência do progresso da avia
çãomilitar.A adaptação tecnológica da aviação militar
para a avia~ocivil percc;>rre um ciclo de 10 anos, mais
ou menos, mas é~ltamente lucrativo para bs países
capturaressa.teçnologia, para0 trato e conservação
de seus aviqeS.

Os aviÕes~dquiridos'péloBrasil ao longo de 20
anos estão r'Pndp,mqderrizados pela EMBRAER, com a
colabol'açãi:> da ~p1presa israelens~,de forma a permitir
aesser apa~elhAs cornplet~requipamentosde geren
ciamento d~rnís~éi$par<asuas mecJidasde defesa. Não
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há, certamente, em virtude da experiência adquiridacom
'+ .i:, , " ",; , , iF' ,,:' " ··1-\1

esses.aviões, m... otivos para troca-losagora porr.aer.ona:~
li" m' 'i1" ,':' -, _ .' ""',-i

.ves aindar'láoexperirnentadaspelo Brasil.·f . .'. .
i Épreciso aCEuhuar;::corna eloquência possfvel,a

desneceSsidade, o p~ejufzo;"jai~conyeniência e ãim
p~opriedadedasubstituição deS$es·â~iÕes.Quais sãh
eSsa~ impropriedades e i~c0r'l"er'liê~?ias e prejufzos?

.A troca~C1os aviões Mirage,corrt os quais a EMBR~ER
'! .+ . "'If . I'~' . . ',''.. '.' . .,,:' : ~!

. já te~20a~os d~ intirnidade,po~ae~op~Yr,es~ussas ou
suecas irnpo~a!a ~o;:afast~we.mo.da~o~saie~p~e~a
de todo o processo de.aqulslÇao e conser:vaçao, pOIS

•• ,.:,: ~' '" ", ,- -, ' ,", , ,," '.~, !itl 00" , -' "
se vaI Importar, ao mesmo temPO' a"loes;,novos, cOm
tecnologiac1esconhêcidà,ea.sequip·~s técnicas, que
hãodetrata~.da.sua:conser:vação em solo brasileiro.

•.... '., . "'·IIH "'. . '. ·::".'.1 ". :'

:.<~EMBR~ER,. urna Pequena erl1presaaéreaque
co~eÇou ..co.~:~~de~!as a~biçÕes,.,i~oJepo~ui po~e
intémaci0r'lati lDisputacorni'grar'ldesfirrnas.·mUr'ldiais,
dOma a Bombardiei; entre oUtras deig'ual'dimensão,

~:!:ii!"'" ',';'li'::",~!I":", :~!", ::!:;:~!!~:-":'''' :i,-"::' ,'0" """-' •• '" .,:"" ~~I- i:,
ur;m.me~cado '.' extr,e~a['eºte i.COrnpetltl~o, post~que

oSfcoryco~~e~tes:I~~~r.:~BRf'!=:Ri:.~ece~i~~·~polode
~o~,er~o~leC?~o~lcam~,pt~ '~ohdos,et~abalh?T cor!'
Jur~sba'xos, '?O~.la1t?:~pacl~~de .•de'?0wpetlçao~ O~

,seus3.500e~g~nhelr0s.qLJahflcados~. os,seus'13mil
fuhcionários,Os .~eusi!'empregâdos. indir~tos, .. que vão
alémdeCtez~nasdemillíares,asseg:Uramseu suc~s
sOl internacional, batâjha~d"otodos()s~iâs, zelando a
cadâ~.h~ra peloterritório.que'conquist~~os por, causa
da.cofl1Petê~ciaC()mer~ial,edâ!:PosS~:d~tecnolog·ia.

fo. sUpÕsta~upossf~el ~~LJisição~é8;~,iõe.s?~V0!ri~a
ôosSukhol, defabncaçaorussa,atacadlretamente o

, ',,, ,', ", ,,' ,,~ ; : ,'" li!1 "';:, ","-: ": ;" ,"" " "<, .'I!iL ':" '" 1!i,::: ,,::"

mercadoeT quec~escei:lErv'BRtEI;l.. ,.:ill,ti ·1;1 A .
, ;,~ co~i5s~0 iDter~inisteria'llcriada::pe'o Presi

derrtelda ~êpúblicare.n'!2~de:de~~mbro de 2003!1de
ver~atentarPEiraofatõldequeaaqÜislçáo do,Sul<hoi
iTPo~a~~a~sfe:~j~di~fi~ir? pú~li,cO ~ra~i1~i~o; d~r'ld() ao
~u.fab~~7a~t~:,eoRd,ç.ge,~,d~,CO!)co~,~,e~; e':'l.~elho~es
pe!'Spe~~'xas90~:ra .p~~p~ia· ~~êR~~~.. 0o!wes~o
modo, a concorr~nclal!dos.i:l\lloes sLJ~os do:',Grupo
Saab atenta'co~fr8 o~;interes~ê~brasH~iros,que:têm
na EMBRAERd!::Únicocl~id~'deexpan~ão; de aquisição
eontrnuadé.tecnologiaaerbespacial de formaorgâni-
ca,eáuste~tada..;': .' . .'. <;::

A expansão da EMBJ;lAER deveseria preocupa-
!" , " 1,C ". , ,. , ," "r:.J "" ill;' 11,." " , , 'i~"" " ~" ". "1':' ' , , "- lU "." .:.

çãocel1tral ~a~ auto~dat;lesbrasileirps. ~dota~posição
. contrá~ia,que'exclua a~MBRAE8departicipar de
todoes~e p~o~essod~ imp?~ação,'!iCô,:,s~~ação, trei
nal11ento eapropria~() de.tecnologià;.signifiCa promo
ve~co'ndiÇões';p~raque oSukhoi sobrev.i~a!~a·Rú~ia
ePa~~I:a~eg~~.r~:ao(3~~~ Sa~~I~c~b~;ê[escente'na
fase termlnalôeseus aVloes militares> 'i "

Pódétsey~~ p?~,ea~Spoucas:(lil)has;r:elaboradas
porr quem,'evidenternente; nãotem1ifâmiliaridade com
o iissunto"~s bus8b.'Ucorihecê~16!!ât'fâvéf:idâs. raras

i" ", "i:'I:

publicações feitas em português edeco~siderável
massacrftica publicada prihcipall11ente e~ inglês~que
ná er'l'l jogo interesses nâcio~aisdéalta'diit1ensão e
profundame,:,te preocupantes'. I., :11\. ,.,

;'; •..•... NáÔsetpod~ retarda~ o cr~scirnento, otlese~vol
virne,:,to,oaperfeiçoamentodêu~àempresa cOrno a

.EMB~~ERTrata~se de ur'l'ladastal'8s~emp[esas1bra- .
sil~ira~r:capazes de. cornpeti~,elll.OOr'ldi~esde.igúal
idade com firmas de. âmbitoirmindial, dotadas;' como

• ':" .. ' '/:11 Ii: ..!,(,~' '.' ;" :;:"I~ ".,~>,:!" ': ,.:11<', '_",'''' _ :,-: _~t' ',~

.. disse, do,!. ap~lo,da. sol.ldanedade,.da. p~ornoçaode
governos;com sólidaposiçáo·econômica, ique operam
a j&ós.bàixôse criam, exatamentéêmfunção desS8s
,co~~ições,'sitúaçÕes" diffceis(q6eEi.EMS'R{\ERvem,
co~tudo;~e~ce~d?~o pla~o,i~te~~acio~al··l .ir.
:{ I:;ilbor~oesse~ssuntopati:ldesp~r:ta~~aCO?SCI-
'ie~~la~daq~ele,s ~Is,epfro~hàdos. ~o.~ma,aqueles
dotados.·demeln?r~~condiç~es ..téçni98~,o.debate,
,oesclaredmênto~isobretud()apreocJipação de.·náo
sérmosleva~osaa~lJisiçÕes tecnológicas que afastem

,'i o ..Brasildâ·àpropriaÇão, delasimesmas;;.prejudicando
g~a~~rti~!)tE~.os i~ié~essesdaE~BÂ~EFl.'r ..... .r

I:, 'ti' O SR. JACK50N. BARRerrO~'Sr. PreSidente,
!: ,,"i':-.-'" :,:, , -:""'1:""":""" :''-I''i'''''''':rd:'':''-"',,,,, -,i. 11, ':': "-:",:-,, '\i!~,"" <,:~ ,..Ir,:

pe~().apa ~~ra pea.o ... elT!. ..:,L.. .. ':: i."
". ,.. ,05R;!·PRE5IDENTE (Inocenclo0hvelra) -Tem
':': .............•.•••.••.••.•. .....:../" .."~ loi . I':' .

v;iE~~oal;~~~~~SO~:~BA~REib.(~~~.~~'SE .. ~~Ia
~rdem;Sem r~vls~odoorador.) ~ Sr.P~eslaer'lte, Sras.
e:'.Srs~!Depi1t~dos, :adatâ dehoj(L!31 "lôenYirç<>,Xem
sldoamplâmel1te lembradanbsta €àsi:i pÔ'~ inúrneros

r· -}',.:'~:::~ilb,,: ',:'~'Í:iI'" ..",lt,:,:,',,"i._' !i~'Í·"")t,,·':",,',_II!'.·,,. "~".:,,, !."',,','JI,'-;':' r··,',.:',:
colegas Parlamentares eJambem: pelos órgãos.de
cofnulliCa~bda·€âmara~'côrWoié~'~s<>daopo~~na

:~~~al~~i~iJs~;~~~~~#e~;~;
··~~i~~t~~~~~gti~:f!id~;~f~e:<>~:i~~~~a~~~lr.al~~
instaladÓl1dBrasile~!~,1964' ... ·.··:;J!:g";iri : .,ça

:I' <I"":' ""'.~~';:WV<i"~;' 'u1 "',1 :,: 'ii"Il/li;~-' ''''::''';':''~;i_:', ~;""_:i:;p", ,'f:':'::--;':, ""i

'. ..... '0 J?r~~1 ºCilo~.~estaca~stetraljálhoda:,Câ-
~a~'i~~?:~i~~~i~?'~~.~~!e,~ida~~t.~~~pos~~ai~'~ta
Casa; para'que fáçapartedõ nosso pronunciamento.

·'···'··Sr.'Presidênte,',Stas: eIJ~SrS;Dépuiáélos;iqúero
: I· I'~ :', ,~i, .', ':",:~:Ii!k: '_o " .,:":"":!i!1' ,: '. .-, ':~ <, !!J,. :'. ': ,"':' """! ;'i'- ':-il' I,' : ': i: ';: ,~. ,', ';, '. ".':' ~ " 'r,:: •

trazer aqUI!nao apenaSl'uma registro hlstonco do' Slg-
f:. ~',(:.-) ·,·,:",-':":·1(11\ ' .. ;i' "",- :.1 ",:\,,,:·,'i'I~,,, :'i::l'-f:·'-',:',I.r',,: ' ""::1'''''' (,:.', "'<~:', ',\1', v ~

n1flcado destadata.:r-ryasel'l1 verdad~ 'lJ!,lltester'l'lunho
pes~oaldestesignifi§ad() êrd~5eualcancenà minha
própria Vida'; .'!'< ........ '1 .... '!I ,:

, LJ!Eul~aly'ezseja:lJ~ ~osú~ico~, ou até Tes:'!oo
ur;lIco D~putado com assento flestaCasa quenao só
viVenciou todoo proc~ssp~o golpe~i1it~~.esuadura
çãbho f>aís;co l11o,.i~clusive, participou ê10s .~men
tosd~cisi ....os qu"e preparar'am'o,episódio,' na:'cidade
do: Rio de~af1eiro.:: ..·..Ij.'J' ,'.

FuncionáriOs dos Correios e Telégrafos nacida
dedo:Rlo.de Janeiro, à épôCa cIogolpe,(integrante do
movimel1tosh"ldieal pela União Brasileira de Sàivldores

I! I il,! I I I !
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Postais e Telegráficos, tive a oportunidade de assistir ao
famoso comício da Central, onde o tema das reformas
de base eram uma exigência nacional, materializada em
diversas bandeiras sociais e trabalhistas que esperavam
do País um novo rumo. Ali, naquele comício, estavam fi
guras emblemáticas da luta democrática no País, Como o
ex-Governador de Sergipe, Seixas Dória, o nosso colega
Deputado Miguel Arraes, Jango e tantos outros.

Participamos do último debate político que João
Goulart realizou no Automóvel Clube e no dia mesmo
do golpe militar participamos da resistência, na Praça
da Cinelândia, ao movimento golpista, em meio a re
pressão das tropas da polícia de Carlos Lacerda e aos
gritos dos conservadores na .marcha da família.

Caminhamos, Sr. Presidente, pelo aterro da Fla
mengo e assistimos, invadidos por um extremo senti
mento de impotência, à triste cena do prédl?da UNE
União Nacional dos Estudantes - sendo incendiado.

Todas essas cenas, meus amigos, marcaram
profundamente nossa vida, mas ao inves de arrefecer
nossos ânimos, serviu de estimulo cada vez mais à
resistência e à luta pela redemocratização do .País.

Conversava, há pouco, como DeputadoFernando
Gabeira, recordando tais cenas de violência naCine
lândia, no dia 31 de.março de .1964. Ao ladodepes
soasanônimas, protagonizávamos um dos mOmentos
mais importantes da vida política do País: a resistência
ao golpe niilitar. .

Se já tínhamos atuação política desde os tem
pos de faculdade, no movimento estudantil, nossaluta
agora ganhava uma dimensão maior. Intensificarn9s
nossa lutaclandestina no Partido Comunista.~ apren
demos nessa grande escola a I.utar organizadamente
por bandeiras que calavam fundo no coração derno
crático da Nação. Constituinte, anistia, diretas, reforma
agrária, direito ao emprego, liberdade deorganiza.9ão
ede expressão passavam aserapauta dereiyindi
cação da nossa vida, quotidianamente orientada pe
las sábias palavras do nosso jornal VozOperária. Por
essas bandeiras fomos presos, julgados peloTribunal
Militar da Bahia, da 6ª Região, perseguido, mas não
abandonamos nosso caminho.

Resistimos de todas as formas aos atos de ex
ceção que passaram a marcara vida nacional. Inte
gramos a jornada de Teotônio Vilela, na sua marcha
democrática pelo País em defesa da anistiaarnpla ge
ra.l e irrestrita e.nos articularm::>s nos.movimentqs po
pulares e sindical contra a ditadwa. Mais.do que uma
guerra pessoal, a luta pela dern?craciapassavaaser
um compromisso de geração,o~o~hode umajuvélll
tudeque via não só o Brasil, mas a própria América
Latina sucumbir ante a ação despóticas das elites .10-

cais associadas ao capital internacional, notadamente
o dos Estados Unidos.

Eram anos difíceis. E mais difícil ainda era vê
nosso Paísprotagonizar uma escalada de violência
contra os direitos humanos, deixando um rastro de
tortura, dor, agressões e privação da liberdade. Além
disso, enquanto outras nações encaminhavam suas
reformas sociais, políticas e econômicas, nossa Pátria
estacionava, se debatendo numa luta pela resta~ração

da democracia.
Resistimos. NestaCasa mesmo, como Deputado

Federal por 2mandatos, organizamos a luta democráti
ca, fazendo o combate institucional à base parlamentar
de sustentação dos militares e, ao mesmo tempo, sin
tonizando~noscom a luta popular por democracia.

Foiassim que nos juntamos ao movimento pelas
Diretas-Já, sob o brilhante comando de Ulysses Guima
rães, percorrendo o País de norte asul, numaverdadei
ra cruzada cívica, conseguindo passo a passo, pouco
apouco, transformar o movimento num catalisador da
vontade soberana da Nação até a derrota do regime no
próprio Colégio Eleitoral com Tancredo Neves.

É por isso, meus colegas, que esta data tem para
mim um significado histórico que me alcança numa
dimenSão também pessoal. É a luta da minhavida. É
a luta da minha geração.

É uma luta que chega até hoje matizada pelas
exigências do quadro atua, que, depois de conquistado
um Governo compertil popular, impõe a este mesmo
Governo aceleraro crescimento do País, consolidar o
Estado Démocrático ea soberaniaavançar nas con
quistas do povo. brasileiro. São estes os compromis
sosdo nosso mandato· e razão de ser da nossa luta
nos dias de hoje.

Muito obrigado.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

o País

No ar, o golpe de 64 na visão da TV
Câmara

Isabel Braga

Emissora dos deputados tenta atrair mais público
exibindo quatro episódios sobre a ditadura

BRASíLIA. Jipes, soldados uniformizados e ar
mados, movimentos suspeitos próximo ao Congresso.
Quem passou nasexta-feira à noite pela Esplanada dos
Ministérios estranhou a movimentação atípica na Praça
dos Três Poderes, em ummomento que o governo luta
para sair de uma crise política. As cenas, porém fazem
Parte da filmagem de uma simulação da invaSão do
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bidas; e corrio. os artistas.conseg~irarTl: ~e.eXPressa~
:. I ,..' . '.. .""""1. ,'r, ,

naque e momento."., .'" .:<", :'
A1VCârna~a também ifá e~ibi~ümdo~timentá~

rio feito ém parceriacÓrn aFUndaçãÓJoaquim:,Nabu
to. de Pe~arnbuco(I~'Ser1acJ: ~~visão idasC~iarlças
nos tempoo dechumbb~,Comde~imentos dá filhos
deexiladds..'•. ·... ':}I;·!,i~, .ii!t: ",i!!l:!;]:',," "

o presidente da'Câmàra, Joãó Paulo Cunha
"" '''.' ,:-, f' '.: '. , .' : " :','" '\l",' 'f i:. ", ,,', . " I~:I , : " ,'<': ,', ";1

(PT~SF')', e osdemaisinteg~ntes cfaMesa Dketora
concordaram em liberar mai~1 rêc:ursosdo'orçamento
para.garantir! fTlàio.rqualidad~ às 'produçõesda "[\'.

. Atéjulho,àlém de novas instalações físicas eequipaf
mentos maisrmoder~os;· profissionais ,selecionados
em·concurso irealizado" recehtementepermitirâô.uma

, ... ',',. . ','IIí:, " ' ' "':' ,I, ': " .' Ili; ,"il ", :~.,il~,:,c " ':: ' . ': )~,

total mudança' Pligrade da'i/emissora; NO'iOrçamento
.estão~pre~istos·cercàde'~$3,~!mjlh~'~~pa~·Ê1,'~óm,~ra
de equipamentos e outrasdespesas:: L H: "'I!l

• , " '(', ~ J~ -: " " ". l,,, ::, ~,:: ' ' .-' . •. , '" ''''. .,' ,-' , : ,1"...- ,~", ':\
Rimes ecurtas naCionais também na programaÇão

.'Hoíe,além (fatrartSTiSSãotlas"sessõesplehárias
e das con;tisSõês .per~'a~eptes,·p~!ircipallit~idal:t~lda
l'Y. Câmara. agràdel(Jf)p~pgra~ás"a'te~r1at~osi~clui
a divlJlgação do trabàlhod7 artistascofn'talf)nto•.mas
ainda desconhecidos dC}:públibo.'A'emi~sora·tambem·

. " .,;, -', '. >,_::.:, ~ '. ~ ..,I~,",:" ""'~fl.";" '~"';I, ',It.'
te~ aberto espaço para a eXlblçao deifl1mes e curtas~

;;',-" ';,' ~ .,. "'f',. ''''::'''':'"".::_-''-:,' A"],"'''.':,,: :;\:' i,';''''':,':' '''. i~e, •
metragens nacionais que naotemespaço no circuito
comercial.. '..'. . ..', !.i:í .."'!.. I

Na reformulação;'algunSprbgrarn8s se~ornàn
tidos,c0[ri0 o debate aôvívOdaáse5ctâs-feira

P

:erTl !que
,autoridades dogovf)rno,à&Judiciário 7daSocié<iade
civil discutem'umtêma 'previan;'ente selecionado com
parlamentares. Outrós'serão~()dificacf0s eoUtros ex
tintos~'Ostelejornais serãbtránsn,itid~s da redàção.

A SRA•.~L1CEi~'ORTU~ÂL-Sr. P~eside~te,
,péço'a palavra pelaoroem;'!I!,j!·· ..•.• ' ..... (:',\:::',,:\

i"'" " """ ">,,,0,, ,,,- :1'1' , . :, ',: 1'1',',"', ;"".<

OSR."PRESID.ENTE (I~ocêncio OliveiR.i) ::-Tem
V.Exa. a palavra. ::!,:ij1ir;,<;:L."jJI· }~! .. ("rj~:i

A SRA.I~l.ICEP9~!~UGAL!(PCdôB"::~~'~!3la
ordem. Sem revisão da oradora}7 Sr. Presideritf)' Sras.
eSrs: Deputados. neste 'dia histórico, deixo,minha 110
rne~age~ ao~yo ~r~sÍleifO' qu~depois delll:25. ,apos
derrubou o golpe mllit~r'.' q~ehoJecompleta ~40arlos.
Não. foi um moviÍlle'n~9Jr~vC>lucio~áriô./J:.o cont~rio.
com ele illiciou~seo'períbdO de mi:lior,i~D~curahtisTo
da história do País. [)u~anteesSafase. her~'isliforiam
levados à morte, massdrgiram outros herói~d~'~êsis
tência para aconstruçãôde i~umiBrasil inovo que Co
meçamosa trilhar. ..• •.••.. '.' .. 'i" . ....1

Saúdotodos aqueles que resistiram.et()rTlbaram
durante a ditadura militar. .' i:,

Sr. Presidente; 'Sra.s.eSrs. DepUtados,C) ano de
2003i'egistrou um crescirnel1toeconômico ,negativo
em fúnçãoda continuidade da polítich econÔrTlicade
arrOCho fiscal ede juros altos recor:nel'ldada pelcrFundo

J~;)l" rt'*~n~;:\i~;:;~:,::~:,:.'\'i1:;;i :~<t! ',.
;~~'~::" ", ',,'i "', _.,;-i<,:,,'(::,~.J'<>:~•.

.:; DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

CongressO pelos militares em 1966, feita pela equipe
devídeos especiáisdatV:Câmaraum dos quatro epi

...sódlos dodocumentário'sbbre os'4oà'nosdo golpe de
. 1964.'0 primeiro'prÓ9rama; cJasérie"cOntos da Resis
tência~, será exibido ám&.nhã; a partir das 22hs.

",' Seguranças fizeram papel de sbldados invasores.
;. ,Sém~ert>a própnà!laTv. Câmara tenta, cbm a aju

da da p~é;siijê~cia~da tasa:~dospouoos fU~c1bná~ios
'que possui"alem d,e parce~as cor!'! outras emlssor:as de
TV, em públicas' ou privadas, oferecer(aos telespeetado
rés programas êlerr'ais qualidade nôs horá~os e"t' que
não transmite as sesSões plenárias..Para asimulação
,i~' :' :~~, ;;f". ',;':ltJ: ',: ,r " .', " , ;." , " "."," 'W ,,"!i" . . ,i' " ' ',' './i:· !',,',:' , ::'1" ": .

de seXta-feira; por: exemplo, 20 seguranças da Câmara
,interpretaram os soldados que invadimm <> Congresso
em 1966, Côrtandoluz e. telefones.. o nú'cleode produ-
ção conta com apenas 1'S pr:oftssionais. , ,

, 0:'direto~r dO:Yr,~deo ec~e!e do;i~úcleo de vídeos
especiáisC!.a·lM Câ~ár;a;. Je,tse':fl8~é" SiJya, c?nta que
a.falta de,!~~~,ob~goua faze~to!p~d~~'l1l8ls fecha-

'. das, para~e~ta~p'ass~~~o docu~e';rta~.loumpouco
da sensaçad~,da Invasao;ido Congressoique,fna ver-
',.,' ,",~!!"'j" "":::~í:(::",':'''':''';:~:';i:~'''"",,, ",'::"',: ',", ':,~' ,11"',"," 'I~~, ," :;"';._ ,;~ :

dade, 'contou,comi mais de 1S0,:soldados; As armas
',,, , ,)-:::.,: ,':t~,·, ","'i:,""" -', ",~:;r::'··tr~::'",,:,· '.'>','),,::' ".,' : :','-.',,:': ::,- :-,-", ' ,':r... ',)· " /,'"

forarrae~p~.~f)1adaStl?9~c~~col,eclor,ador: ~!,~rn d~sta
cena; oUtras duas. deverao:se~ gravadas: 0."embarque
de:João:Goulart aodêiXar:;'lâ PresidênCiae;,a'tbrtura a

'! ''': ' :, ':..1, ,", :1 ,. '.' • ,i' '''' 11\" ;"':, "'~ f ~;,:'" '. "'. ,"" :~?:: , ': . ',:,11 : '"~i ," ':'I !; I',: ,c,

um preso político, :.:",:.: .;, ,
.;:. Os episÓdiosprivileg'iam eJ"epoifneniose mesclam
",,:,1 'I" 1,' ';,",', " ri', 'j' ,1.', ',,' '. ',f,: ;'_' .", "if " ':"',' ,"',. :",' ""::" "', , .. " ""';'ti~I" "<:,''-:,' "l .' .i'" ",.; , '.': ,

cenas de arquivo com as refilmagens: Oprimeiro vídeo
contaa:.históri~da "fesisiêncla:' ac} regimé'rfe~a pelos
esfudantes;: pela Igrêja e"pôdortufàdosf ' '. .

. . " ,:. Mesmo sem um plr:lneja'mentd'prévi6; a'equipe da
1Y::Câ'mara'acalJOti'Emtrêvistando '64; p~ssoas: desde
sirldicaíist~s 'e'êStudant~s~~té8 ex~presidEmte Fernan
.do Henrique!. Para. falar; detoÍ1ura, êhtrevistaram,'por

",,(>'''!'':I'-,;.,'''':''.'''''''>~::'''';;':':((:.'' ,.''''~I'::i,:' ";:!";~'!~:",:i:;' -:,::\'~1,:'~·;f.':HI. !",'," .,,".

exemplo. a mineira Gllse Cosenza; que; aos 19 anos,
'~I'h:; .. "~': :"':'i~:'I"'I"í::"I,'i"'i:·'i, • .;,...::;: ·":':,,"':.•.:''i,,'.-t',' .. ,"".' ':1""; ,'.'" ":"'.'::, "

era imlhtante',da Umao NaCionaldos Estudantes;:'Os
tôi1u'radóres'amea~ra:mqi.íebrar; és ossos de sua filha

::h":,V~" :.',.;,:'~;I!',,:,'~·:';"''.;~II:;n, :".~,: ,"'~",:','~Ii::' ",":'.1' 1!~":;'ii,j, "" ..,:","'. :''''',::' I

de:4 mesespara'obnga-Ia a confessar..
: Numepis6dio; f.JlilariireleH'bfa invasão da UNE
c .0 !àio[, Francisco Milahi relémbJa:; a invasão do

Centro Pop~lá~ Cle'eiJltllra dÊi' u'NEJiI1nô1Rio, incendiado·
, i....I, ·:Iil\, ::',' : .,~"~ '" " " " i, '''~l!: ' '/,,::: :~;' . " ,~::..;íll,' "~f i .. :.j, ":- • ',: J' ". Ilir,":!~", . ;!,!t ' '''i • I;;,' '~' ", '

pelos! mIlitares: Na epoca,'encenavam uma peça de
teatro ê usa~alnârmasdemadelrallMilâniconta que,
em 2de:atirth'ije '1'964,'o"€orreiollfá'Manhã~' exibiu
uma foto da~arrrias' para'justifltar: &tncêndio. Os mi
litares alegarár~;:que o prédio da ~NE abrigava forte
material béliôo:lr,'!" <1 li :

I'" '", :".::""., ': ":--:,~~~::::-:r'''"',, ':,,,::C:;'" ': " ,'. ':",,' ,:~:., l equipe da1':1Câ~ra colheu de~oimerito;s ert;l
seis cidades: Brasnla, .Recife; Belo Honzonte,1 RIO de
Janeiro;. São "Paül<>e porto'iAlegre.:A diretora da TV

::1' . ": ,!!I; ".'::" j,',.: '.." ", <" .,';: ":,'" "~' ,." ~"'" 'Iil . li\! ," ""'. ;:1 ',1', .::.' , ....,0

Câmara:, Sueli Navarro; conta que outro:episódio irá
• --, !" ~ ,,', .11! ' " ",',,',", ,,, .... ,' ,:' :, .. ,i ';,;!li', tl:,';(,' '.' ",., , "o',:. " ' .. ' ' ,', ~ '; .",i. .

nr~~~coI]OI~;'II~p~ensa ~agla'ebulaya a ~ensur~,
publicando ~eceitas debolaino lugar de maténas prol-

,.
'--~----------rl" -rIIrllriT,------:----'---:'II1TlIr~------r"Jri -.':'i'.'-------"!"',~,"":",,~~_-__----__------J
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Monetário Nacional. É bem verdade que o Presidente
Lula iniciou seu governo refém de compromissos firma
dos pelo Governo anterior e acossado por ataques da
especulação financeira. Porém, fica patente pelos pífios
resultados econômicos de 2003 e por suas danosas
conseqüências que a política econômica adotada não
correspondeu às esperanças do povo brasileiro.

As críticas ao superávit fiscal exagerado adotado
pelo Ministério daFazenda e aos juros de usura fixados
reiteradamente pelo Banco Central têm ecoado cada
vez mais forte, especialmente em função de seus efeitos
perversos para o trabalhador brasileiro; sem contudo
sensibilizar os condutores dapolítica econômica.

Porém, a despeito dos resultados econômicos
desfavoráveis no ano de 2003, algumas regiões do
País conseguiram vencer as dificuldades e registraram
diversos índices positivos, aumentando sua produção
industrial e reduzindo ou estabilizando o desemprego.
Segundo dados do IBGE, em 2003 a indústria cresceu
em 6 das 12 regiões pesquisadas pelo instituto, sen
do que o maior crescimento foi registrado no Estado
do Espírito Santo, com 11,6%, e o pior foi verificado
na Bahia, com uma redução de 11,7% da produção
industrial.

A pesquisa do IBGE verificou que, na comparação
entre dezembro de 2003 e dezembro de 2002, enquan
toa indústria brasileira cresceu 2,9%, 8 das 12 áreas
cresceram: Rio Grande do Sul 10,2%; Pernambuco
8,3%; Minas Gerais 5,8%; e Região Sul 5,2%. Esses
Estados obtiveram taxas superiores à média nacional.
Em alta figuram ainda: São Paulo, com 2,8%; Santa Ca
tarina, com 2,5%; Paraná, com 0,7%; e Espírito Santo,
com 0,6%. Jáo Ceará registrou queda de -0,5% e o
Rio de Janeiro de -1,9%. A Hegião Nordeste foi onde
houve a maior queda, com um percentual negativo de
-4,3%, puxado principalmente pelo vergonhoso índi
ce da Bahia, onde houve uma redução de -11,7% no
crescimento industrial.

A produção industrial da Bahia encerrou 2003 com
taxas negativas nos principais confrontos: no mensal
de dezembro recuou 11,7% e no acumulado do ano
-1 ,9%. Para outros tipos de comparações, como a do
último trimestre do ano (-10,6%) e do segundo semes
tre (-7,3%), a performance também foi •negativa.

Em relação a dezembro d~ 2002, a indústria
baiana encolheu 11 ,7%, sua segunda maior perda nó
ano, superada apenas pela de novembro (-20,5%).
Seis segmentos industriais foram responsáveis pela
taxa negativa. Entretanto, oS maiores impactos vieram .
da indústria química (-18,4%), dpsprodutos alimen
tareS (-28,8%) e dos produtos d!3 matérias plásticas
(c41 ,5%). Na química, persistiram as perdas na pro
dução de gasolina e de óleodieslfIl,a exemplo doque

ocorreu em novembro, pressionando negativamente o
resultado de dezembro. Em produtos alimentares, os
itens mais influentes foram: chocolate amargo, suco e
concentrado de frutas. Quanto a matérias plásticas,
os itens que mais sobressaíram foram: mangueiras,
tubos e canos de plásticos. .

A produção total de 2003, relativamente a 2002,
também foi negativa (-1 ,9%). No corte por setores, as
perdas mais influentes na taxa global, vieram do setor
químico (-3,5%), pelo recuo da produção de gasolina e
nafta; e dos produtos alimentares (-7,5%), pelo efeito
negativo da produção de chocolate amargo.

Os resultados da queda na produção industrial da
Bahia já se fizeram sentir no aumento do desemprego
e na queda da qualidade de vida de sua população,
especialmente na Região Metropolitana de Salvador.
Informações da Pesquisa de Emprego e Desemprego
na Região Metropolitana de Salvador - RMS apontam
que ataxa de desemprego total da Região Metropolita
na de Salvador atingiu em fevereiro de 2004 o espan
toso índice de 26,6%, representando um crescimento
relativo de 2,3% em relação ao mês anterior. O número
de desempregados, que voltou a crescer depois de5
meses em queda, foi calculado em 446 mil pessoas,
8 mil a mais que o valor observado no mês anterior. O
desemprego na capital baiana ficou em 25,8% e nos
demais Municípios daRegião Metropolitana de Salva
dor atingiu absurdos 30,1%.

Os dados coletados pela Pesquisa de Emprego
e Desemprego na Região Metropolitana de Salvador
foram calculados a partir de informações do trimestre
móvel terminado no mês indicado, incluindo, portanto,
o trimestre móvel de dezembro a fevereiro de 2004.

Osnúmeros do IBGE e da pesquis~ mostram
que, ao contráriodoquetenta mostrar a intensa pro
paganda do Governo Estadual, a Bahia enfrenta cri
Se sem precedentes e. ostenta os piores indicadores
econômicos do Pflís. A Região Metropolitqna de Sal
vador,que há anos amarga os primeiros lugares na
lista de desemprego no Brasil, ostenta o absurdo ín
dice de 26,6o/",dedesempregados, mais de f-Im quarto
da população El<X?nomicamente ativa. Nos Municípios
da Grande Salva~or a situação é ainda piore cerca
de um terçoqapqpulação economicamente ativa está
sem empregq. .

A fantasiosa propaganda oficial do Gewerno Paulo
Souto ignorasolél])emente os dadosdo 'B~E e mesmo
aqueles pesquisa~ospela própriaSecr~taria de Plane
jament09a Brhi~lEmdezembrode 2003, publicação
da Secn:ltari~.deRlanejamentoda .Bahi~anynciavaem
manchetrptã() eS8alhatatosa quanto faJ~a:.~ Bahia fez
o milagre do'crespirnento; E dizia: ..
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nização da estrutura admini~tratilJa de> Departamentô'de
Taquig~fia.EatrcÍ~sforJ.naçãoci~fun~esgrâtifi6adas
de ní~el.rnédioe~)níveISuperio~proporcionar~oap~i
moràmento técniboeprofissióndldosseusse(vjdores,
visàndolilrnaisl!e!iciê~ciae wbdutividade.: .. ''~'I[ .:;]

... t;. ~obiti~a.çãod()~ taq~fg~éifose~p~ol~aap~o
vaçaoda n;tatenaobteve,erTlurna sema~a!quase 400
assinaturas de' parlamenta'res~ dent~e,ieles, Líderes

',' ,', ,,. ,.d' ,','! ,~;l" I:" '; .oi ': " ' : T '> _1 ," :' '~': :.- '~

de partidos e membrosda MeSa, J'roh~pciarnent~.de
vários Deputados'lfavoráveí~~àmE!tériâ,ipclusi"e o do
Deputado Mauro ~ê~evkles!!'que~qUando Presidente
do Senado'l=ederal,'Jeest~ut,tJrouo'Departa~ent~'de
TaquigrCifia daquéla,Casa~;',;; . . ...) .l.~ "JJ~; ,

vêjalTlos.alg'umas.~e5pohsabilidàde~·dos .. taquí
grafos~apanhalTlentô,revisãoledisponi~itizaçãopa~

's:lntel'net, 'emçhornáxiTo20 minutos apÓs o pro
..nupciamento, 1:da~~otas)taquig~áficas'das 'sessões
plenárias, roteirizaÇão, apanharhé'ntotaquigráfiéo e
aprimorarriéntofll1aldos'pronunciamentosdel[CPls e
d

,. 'C • ..... I' . "1" '" ':ii ,.1' '~iili!, ~;,' .J",} ,

emals omlssoes..... '. .., .':'l')!! "1'. ..<'i l . '

Quero lembrar, Sr. Préside.rlte)queeI11 3 demaio
'corriernora-seo tiiado:TaqUígráfo:..·.I~>il' .. ,fi[

Efra,-'o que:tinh'a a'!dizer•. ,,' ,n,:: ",~;I, !~~", ,1':Ji(;
'1", , "i, , VI : iii': t..'. I, , ' i' " .: , ~ ::'1:

OSR. NICIAS RIBEIRO HSr: Presidente, peço
a pâlavra pelaordern;, ' ,.' ~: .,.:.' ,, .. ::1

E)' SR. PRESn)ENTE(lp~cêncioOliveiral~ Tem
V.Exa.a palavra.';:;;' .1 , .",

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB -pA.Pêiéi ordem.
Sem revisão d010rador.)"':' Sr. Presidente; na'quint~
feira. passada,' o~ôssdJexcelso p~,e!Ó~odeêidiu esta~
belecer o núme~() de~e~eador~s. PO~i Mupicípios'1)0
Brasil. Na rninha:avaliaÇão,essadeciSãódo Supremo
Tribunal Fede~I,li;~m;qi1epeseterele essedire~o,:é
triste pará nÓs~! membros do €ongresso Nacional,uma

",: 11,';' ":'A~',ill!!' ,.,'1', ,:: " li,,1 " ' •. .';; , ,:'" "', 1',;';1

vez quea oompetencla real e verdaderraé daCâmata
dos Deputados'e'db~enad() ~eâeraL' r': .• ..... . ih' .'

Sr. Presidente~nóbreSL:rderespartidários desta
Casa, há 2anos,encontrél~se.natv1esadãCâ":lal'é!dos
Deputados, pro~ta:pàrJa~otação,~roposta,de'em.enda
à Constituiçãd, da qualsboopririMiro signatário,duja
admissibilidadef()iaprovadanl:ll:€omissãod~Co'ns
tituiçã,o e Justiçaede1'Rãdação.N0rTl6adaComissão
Especial para exarT1iná~la;e5tatârn6emOfereceu pa-
recer favorávelàmateria.·:;i . .' ." •

:'<,,~', "llj) '" '.. ' . :' ""I!! ,;1

Sr.Presidente;~E:)rlho àtribunaerTl razão da de-
cisão do Supremo llaiquinta-féira.,La~entavelmente,
apesar de have17iufTlaIPEC> propta pa~\'s~r vata'eJa: os
Srs.Lfderes nãorcons~uem entr~~ em'~cordo para que
esta matéria venhaapl~rlário;;D'e;tâforma"a Câmara
dos Deputados;~ o.:SenaCto~'nadevida. medida, nâmi
nha avaliação, sãode~~espêitado~ p?riessa deciSão
do Supremo Tribunal Federal.'Jáque as 'tluas Casas do

·."Enq~a~to oBrasil, .énce~ra um ano cofi1
u'J' crescimento ttrnido de 02%:'no/;,roduto In-
tê~~olBr,u~o (f!B),;a'B.~~ia e~t~a~,?,20q4~O{rJ
mals'motlvos.paracomemorar.,q PIB baIano
,: í ,: .,.' "': ' :;;'!' - 'W :" '. , ,'" '"~ ' , :ii " "~'::" " I ':'" .. li" '1l;1l:, ' "I: :";' ." , .;,'

"supe~ou() (nd!ce~ac~o~a~:ef!11Ja~~/,!ais,?ad,~
me~C?sque 20 '(!3zes,~2e~aTli:.{oa,;urncrescI·
mento de'4%'emrelaçao a 2003i~"
;" '~ ,,'. t ,..,'. ' ' .tl"'<: '. '•.. ' "'J "'I

Mal~ kfrente a.rpJs~a .publicação ~egi~trava:
, .'"~; eCo~~!'1iJ!b~ia~a'tec~ad ano ~'J' po
sição.altarrJente. conforJáv,e/i se .levarmos em
cont~ a'1'retra.Çáo,dateCõndnJiá ~acional. O se
to~'i,!qJs't1ar::~eu,4i!~,·cô/~~o~Çã~.exPfessitrcJ
para.que,a.ecoflorrlla ,baIana regIstrasse' um
c"esciw~~r02p ,[~ê~e~ supêr,i()Q~(). a'f~~i~o'1.a
ecO?0rI"~'Il~c~P,!~/.f ',!,pla~ta~p da/~dust!/~
a~!ofl1obll1~tlca~II~c~~I~J)a~ a Bah~a,extplr
aoresto do Brasil uf1) cresclmeotoquei'coloca o
Eslado nd primeito' !fjsc!8.lão teder;3tivoque mais

;, li:: :,.;:~' ". ' '~:.;,:" :>~,,:J '." ,~"~,:' "!!~",'''"ii~ ,li!' :", ':> '.•,," ;" "
tem contribUlélo para'o progressonaclonaJ:'.

J:/~' :,:,"'.'i!::-\:,,":"' . V'::;'Ji!:' ,,:" :,,;-1. .:,:':':t,i i~::::::".:': ::
É ~efseper~u~tá~"'S~:Prieside~te,se'o ~i1agre

do crescI~entoa'.qu~seJefereoGover~o baiano se
refere ao l~spa~toso,C~esêi~e'llto .d?iâesemprego na
~egião PIt1etr,opolitanade:.~al~~do~ioU ao crescimento
negativoll~a'produçãoindustrial da Bahia,

O dompórtarnento'do~ov~rlloPaulo,Souto em
nada'difere'tdos Gô~ernos carH~tâsanteriores no que
diz respeiid.a?reitetadouso de'propáganda.engano

,$a com'op~op6s~djlidev~~~~r,I:ao p<>~~)bai~llo uma
fantasia, ,e aiuf~rirr dlxidepd()sl~Ieito~is.!Usalldo ,far
tos recursos,pubhoositenia,. m~l~ umavez, vender ao
povo uma idéi~ de soc~~Jlué nâo encontl'8 abrigo
na crua'l realidade .dosdado~icoletado~pelo. íBGE e
pela prÓpriaSEPI\LN;que'rnostl'8rnquebdesemprego
nunca foi !tão grcihde .·n~ Bahia'ei'que'em 2003.houve
uma queaadei11 ,6°)~nocrescimentd:industrialem

_, .:, '::' :,,":1: 1: ':" ,. ,:. j] .,".'!i: ":'i' ,1,1,.,'/.

relaçao aoanC?an~enor.Ff '.[ ri
Muitoobrigâdâ!,;", .,
O SR: R~INALDOBETÂO ...;:Sr.PreSidente, peçO

a palav.rapela1ordem. " , ,i
" . ..... ..... ..,.' .1

,OSRPRESIDENrE'(lnocênCio Oliveira) - Tem
V.Exa. a pala~ra' .:·<1 '.'i ,.'.. .' .

O SR. REINALDO BETÃO (BlocofPL- RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quer.o

;I'~!I,~j1"",~~,," , ,,' :1""," ;1 'i",_"~,,,:,;, • \'

tratar doProJeto de Reestrutu~açaodo Departamento
de Taquigràfia,R~visãoe~edação daCasa, sob o 'n11
135693f03;!'reesth.rtlJraçã,0 preconiza a. transforma
çã,o daslfu~~ês g~tificadasde ~í~el médio parE! nível·
superior!~o?si~era~doque a,categoria. illgressou·na
Casa.por;. miiada concurso de nível. superior., .

• ' i' !II'lir ,'1,,"" , '~, ~ '. i,r" ' ,,--.'~ :,' I, '.' ~, ,,' ,;

O .prqcessoebaseadollo quê preCOniZa0 Ato da
Mesa nIl1103;d~ 2001 :Comacrescente aumento das
suas atividades; éde fundamental impOrtânciaa reorga-

: .. " 1'1 :', "

:/0
I 'i 11,1 . I IlIi ,li I 1.,1
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Congresso não decidiam sobre a matéria, o Supremo
Tribunal Federal resolveu por bem fazê-lo.

Sr.Presidente, faço um apelo à Mesa, por intermé
dio de V.Exa., para que os Líderes tragam aplenário a
referida proposta, que está pronta para ser vota.da por
esta Casa, e logo após seja encaminhada ao Senado,
para que este Congresso não seja desrespeita.dona
quilo que é da sua verdadeira competência.

Muito obrigado.
O SR~ liENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (InocêncioOliveira)- Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pelaor

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desta
co a importância e a solidez da proposta apresentada
pelo Governo Lula, nesta semana, durante negocia
ções com o funcionalismo público do País, de reajuste
salarial com percentuais que variam de 11% a 29% a
mais de 900 mil servidores.

Recuperar a qualidade do serviço público do
Brasil é um compromisso deste Governo. Precisamos
persegui-lo quotidianamente. Podemos comemorar
o fato de que nos primeiros 2 anos de Governo con
tratamos 65 mil servidores públicos concursados. Ao
compararmos à contratação de 50 mil em 8 anos, per
cebemos o compromisso concreto deste Governo com
a qualificação e a recuperação progressiva do serviço
público do País.

Não será tarefa fácil, tendo em vista as condições
financeiras do Brasil, mas a proposta de reajuste sala
rialentre 11%e 29%, se comparada ao que foi feito no
Governo que nos antecedeu, quando muitas categorias
amargaram 0% de reajuste, um ano após o outro, ao
longo de 8 anos, sem dúvida é clara demonstração do
compromisso deste Governo em perseguir a qualifica
ção da máquina pública brasíleira.

Obrigado.
O SR NICIAS RIBEIRO __ Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem, para fazer uma reclamação.
O SR. PRESIDENTE (InocêncioQlive.ira)-Tem

V.Exa.a palavra.
aSR. NICIAS RIBEIR() (PSDS- PA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, fui informado
agora de que ontem, quando me ausentei da Casa, o
Presidente João PauloCun~adeuciência ao Plenário
daconstituição de Comissãç> Especial, instalada hoje,
destinada ao debate da PEC que trata do número de
Vereadores no Brasil.

Se há uma proposta de emenda à Constituição
pronta para vir a plenário, pO~9ue il1stalar,açodada
mente, Comissão Especial spbre amesma matéria? O

Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o númerr.;, de
Vereadç>res porque a Câmara não deliberou a tempo.

A Mesa deve reorganizar essa questão, se não
vai virar uma loucura.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Depu
tado Nicias. Ribeiro, a Presidência examinará a recla
mação de V. Exa.

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente,
peço apalavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa.a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem,
o programa televisivo JornalNaciona/veiculou reporta
gem, cujo conteúdo é muito grave, sobre a má conduta
de um integrante do Ministério Público Federal.

Ao contráriodo que dizem alguns, não se ques
tiona a legitimidade da instituição nem se pretende
que mude a linha de ação. O Subprocl.lrador-Geral da
República José Roberto Santoro envergonhou a tradi
ção do Ministério Público Federal ao se comportar de
maneira imprópria e não observar um dos princípios
fundamentais do exercício dessa atividade essencial:
a imparcialidade. Manifestou opiniões políticas, cons
pirou contra O Governo e orientou o envolvido sobre
como deveria proceder para melhor atingi-lo, bem como
o Ministro-Chefe da Casa Civil. Trata-se, portanto, de
atitude absolutamente reprovável.

Sr. Presidente, nobres Deputadas eDeputados,
o Ministério Público Federal tem sido rigoroso na fis
calização dos atos de integrantes de outros Poderes. E
é bom que oseja. Portanto, espero que aja da mesma
forma em relação a esse Subprocurador, cuja condu
ta está absolutamel')tefora dos padrões aceitáveis e
legais da função que exerce.

Ficou claro queo Sr. José Roberto Santoro pla
nejou inocular no Governo um problema que ocorreu
no Rio de Janeiro em 2002. Até diria que o Subprocu
rador fez, naquela madrugada, juntamente com o Sr.
Cachoeira, uma inseminação artificial, ou seja, combi
naram como usar a denúncia que envolvia Oacusado
para desestabilizar o Governo.

Ora, Sr. Presidente, diante do comportamento
impróprio do Subprocurador, não posso aceitar aa!e
gaçãode que todos nós que criticamos o fato dese
jamos diminuir os predicados e as responsabilidades
dó Ministério Público Federal. Não Se trata disso. O
órgão, que atua de acordo. com a Constituição, deve
estar envergonhado com o comportamento de um de
~eus membros. Aliás, penso que aatitude mais altiva
doSubprocurador Sieria peclirafastamento do cargo,
tendo ernvista quecqmbinpu comum corruptor ativo
amelhorformade il')ocular,no Governo, fato ocorrido



~~2002;Tratou-se, portanto, de clara açã() conspi
rat6riae demá~fécontrãoMinistÍ"oJoséDirceu e a

.~pOlítica' governlm1entat . ir .. ...........::
c • . .'~i ~il .+.. 'i··· ...·c: .' " .... ..•.. '. .
: Sr.Presldente~Sras. eSrs.Deputados;a Inde-

_\ penc:tê~cialdo~r~isté~:io:PúbliçoFeder;a1 é ;~g~da.
1I(Jodos~<ss~Pa~I~~e~ta~.es,adefe~de~os, poiS c0rls

truímosa.Sonstituição.No enta~to/nãopodemos.faze~

de:oontaquéi aconduta ..imP~6Ptiajdeum· fl)embrodo
Ministério iPúblico Federal, não" é suscetível'dê crítica
c06tunder)te,":co~oes~a;qoéo~faço·:,j:~!f :. <'.:

'!L) €lualque~ integrante do Ministério Público Federal
ou;~de~t~'~asÊlque{s~~es~ia,do ~Wi~ho.·dex~ .. s?r,
afàstad()dassuasfunçoes!:E,a exel11plo do que.hoJe
fez,o procu~dol"~Geral da~epúblicâ;' de~e se~:enca
rl)i~hado()~so:ià€~~~~()lado~a~Ge~al d~U~ião..
~t,i::Sr~~.~.esld~llte,'est~~osa recla~a~!~,lg0f!~a apu
raçãodo··lndeYldocoI11Portarnento.desse Subprocu-
~d()r,;qu~i~ã~~pr,~terldeuo~fa coi~as,e~?o ati~gir o
.~ov~rpo: N~ vefd~d~l~nlameou aSI propno,.pois não
kubéa~i~! cO"~:.i~e~~ole .i~pa~cialidàde;'~ ·i

i:" Murtoobngado.:,ii. j;, . ":"., .i

d:SR PRESIDENTE·~(lnocêricio0Iiveira)- A
I :'. '~-"':"'."":" " """:, ' ,. ": .', ,/ ' ';'f',' ~:- '-." ."1 'i'.. ...-.'

Presldencla, concederá l' minuto a cada iorador. HOJe
!" '>, ~! ,'_ ,o, _'.I.. '~, ',' .-t, o,," It:: .... "',:r 'I'; '!i!:'':.'" oi' " , " '~

é dl~ de Jogo'daSeleça(),'Brasllelrade futebol.SOTos
filh()sd~!Deus',e.brasilei~os,po~isso também quere

.'mostord~~ pelo time;Nãôé posSível que:~s membros
i;'!i'" '. :"IH""'.,',:"III!! ,'\' • "-:,,: "i,',II:"." '.:, "", ,": """il

'

" :da MeSainão.tenhadireitoaisso~r1" .."
. ..~l() S~~ORêP.NDb DESCON'SI-Sr. Presidente,
peço a pal[iv,rapela o~dem. ' ....• '. .... .... '.'

OSRJi,PRESIDENTE(In~êncio 0liveira) - Tem
V.Exa:ápalayra: ...,........ ...> t· ."

'. .'. OSR.ORl..ANDO~ESCONSI(PT-AS. Pelaor
" dem~Sern'revisãodoorador.)~ Sr. Presidente, Sras. e

Srs:DepÜfad9s;cidâdãs ecidadãos brasileiros, acom
','pànheialinha,de~aci~cíni~do DeP.lJtado Beto "Ibú
•qué'"9ue sobr~o p"oc~dimentoequivocado e imoral do

,'Sr;José~obbrtoSant0rO:' 'i ..... '. '.
~ .,;it~ ~ti.t~d~rdo~~~I'~ura~~r- de,convers,a~; arnis
tosa~el1t~~'às'3h;!cornUrn bandido; e nOrnímmo sus
peitEi!!'"sjaçõ'esdessêiisêrvid()~! público:nã6 mancham
aimagemôo MinistérioPÓ6licd'Federal, mas'precisam

r, ) ".,. ,Ir', 'i ,I !,-, 'I ','o j'í'-.lm, .,':" ""':. '.' .I'I::,'.,'-,',""~ '. ",':!

ser!ngo~osame~teJnves!lgadas. ,.".,' '.'
';i~:,Respeitoahisi6Iriadainstituição, que, com inde-

'''.·J''~A'''''''"T.: .,'"',:,,;",,i'l' ;:',",' :". I\J:I:~! 'i",""",,::""'::': ~:" , ,',' .. ' "., ~

pepdencl~;s~mprebúscoU SOIU?IOnarcasospolêmlcos,
o quen6sdoP~~idodosTrabalhadores defendemos.
Ma~ rão ~flloSa~berta~açõesequivocadas de quem
'qUe~i'que' sejá.0Goverpo,quando identificou que um
dos!memb~ô~ do s~Út~~eiro~sCalãoagiade forma
indeYi~a,l:del11itiu~o imediatamente e tomou as provi-
dênc.iàscabíveis. •. ..' '...< ...

~i, ()0utrol:envolviefõ,. o p;ocurador. MarceloSerra
~ul,~o ~éclsà~~!P~lesi~e~teaàC~b{a"Ecoryôm,ica Fe
deral, Jorge:Mattoso;antes mesmo da conclusão do
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inquérito,tambémdemonstra parcialidade.Precisamos
sabe~c0t1lque int.ere5se .isentou·.~rn .bal1dido, ern~eu
relató'rio,e acusoupessoas ho~radasei'sé~ias;li{

A Caixa.Econômica Federal estádesenvolVEmdo
progràmasimpor,tâ~tês do Ministériodas Cida'aes.,Em
2004, ela dispõe de 2 bilhões e 989 milhões de reais
parainvestirernsal1earne~to,e7bilhões,emhabita
ção..No; últi!n0'~~o(do;Gó~erl"loFe~nal1do •.8enrique
CardosO,aCEFaplicou 212milhõesde'reaisem,sa
~earnentobási.co;eas·e.T1p'êsaspúblicasestãvam
impedidas de tOl11ar.e,!,présti~os.. ,. . ..:ji,k .•

Estamos reco~pôndc).o~apel desse import~nte
banco. público, h~ja!!fuetâ. era ~prornove~;aabértJra:tle
SOO.rrlilcoptas cOrréntesp~ra cidadãbs hUrniléfes' que
~emjsequé~,:podiáfu'passa~rpela po~adeu~ ba~C?,
maschegou ao fimidoano passado com saldoderpals
&e1 milhão decóntaspopulares.,'·.,;;I"" l·il,~
, ",.' " '. '. '." ,",:'\,''', ',,' ' , ,'" "'!' ' • ' . ,," '.". . . , . .', "":"~.

..... .' S~. PreSidente, hasetoreS"lnConforrnadoscofll
a· vit6~ia do Pre~idel1te Lula porq'ue ~;EXá:veio das
classes. operárias.;e não/das elites brasileira~:§;por
isso, quer,erT1cbl1spi~â~icol1t~'o.. G()~~t,~~, (jque r,~le':l1-

'. braogolpede:Estadoque:;hoJealgunscomemoram.
" . ,: " ' : ,'.:, :' .':' ,: ....... :, ,,:,," ', .. "". :",~.; , ,'-," .. ", "', i~:I! :' ' • ':; !I:!: .. ,,:'~illi' ,;Ii:,' f,;"

Ha pessoas,que'Ilaoaceitamadernocraclailete~tam.

seirisurgircontrao' f>residehte ·.da:i~epública;:lêgiii-

marnellteeleit~,'I:;q~egtada~i~~~e~tep.~e~B~siilno
rUmo certo. Muit~)ail1da'preclsas~r~feito,mas:pode
.mos.citar.alg'uns avanços=!! o"Aisco1páíse:ã: inflação

,,- 1t .' ", ',./: '",~''' .:·:~;,II:' ':"f., "'ol, ,~ ',•. , , .. ,' ,," ", .. " ::":" ':-':"!:,"';:'':;'" ,

··dâlmpml···Bul~~rn' dlam~s'wd!a}?drWda quu~~CO~P!P~ed.tl~22e~~?
O, em re açaOa IVI a' a mao;'que'era e . ~o

h .. "d" '6'3"ot"",::::,Ji.!,I,,',·" :; ,i:e oJee e/o. .···'·.i· .•... ,.:1' ...•.. i<' '.'\ .. ;"

Portanto,:Sr: Pr~sidente,~ánifest~mos nossa in~
dignação·em.relâçã~à atitudel'rfespon~\feICtà.s pes
soa~ queatacai:rto"Pr~side~teVda' €~i3a!i:EconôTica
Federal, Sr.JorgeMattoso;;;,:· " '.:;, '!::'

Muito obrlga~9.; ,"
. . OSR•• REc;.INAU)OLOPES ';';'Sr.Presidente,
peço a palavrapela'i!Orclem~, . '.' . ;:

O SRPRESIDE'NrE (Inocêncio0Iiveira) ~ Tem
V.Exa.:spalaYrati.'[,';\r!I!U ... i·.!;:' ./i . •.
. o SR. R'EGIN.ALDO LOPES (Pi"fi'~ MR Pela

o~dem. Sem rey[Sã{ido orado~.) __'S~:',~~:esider.'te, re
gistro.a aprovaç~o.hoje,paC0'!lissã~.de~gricultu~a,

do projeto de~Jei'derl)illhaautor,ia que dispóê:sobr,e a
obrigatoriedade.·~e'i~!or":laçãoi:lp()nparte.das··empre
sas de beneficiarriento'ié corn~rcio de laticínios,ao
produtor de leite, eJovalorpagó pelo produto até o dia
S:de cada mês. ' .. ! ... ;, .

A proposta represelltaavallÇQ nk.luta pel~res
. gate do respeito ao péqué~o pr.oduto~!'eadpecuarista,

refém da l1lanobra de.atacadistase'deempresasde
laticínios na co~posiçãofi~ald<?PreÇodoi:mxluto.

'. .EstaCasa:~eu imp0r;tante "asso para a garantia
do planejamentodas p~priedades rurais; pnncipalmen-

,.
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te as pequenas. Agradeço ao Presidente da Comissão
a ajuda para a aprovação deste projeto de lei.

O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT - Ro. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
TV Globo veiculou ontem à noite notícia que nos leva
a importante reflexão: nenhum Poder do Estado pOde
ficar isento do controle social. O Subprocurador da
República José Roberto Santoro, conforme vimos em
trechos de fita de áudio exibidos pela emissora, exor~

bitou de sua competência.
O Partido dos Trabalhadores, em 1988,foi um dos

que lutou para fortalecer o Ministério Público e incluir
na Constituição Federal dispositivo que lhe garante
autonomia e Iiberqade. Mas agora estamos certos
de que os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo
e o Ministério Público Federal. nãopodem ficar sem
controle social. Só assim vamos'evitar casos como o
que vimos, de uso polftico da máquina administrativa,
contrário aos interesses da sociedade. No passado, o
PFL foi também vítima de ação política do Ministério
Público que fez naufragar uma candidatura do partido
à Presidência da República,

A fita divulgada recentemente foi filmada em
2000, ou seja, nada tinha a vercom a campanha de
2002. No entanto, se a divulgação tivesse sido efetuada
naquele perfodo, poderia ter torpedeado a campanha
vitoriosa do companheiro Lula. Hoje se completam
40 anos do golpe militar de 1964, mas é claro que al
guns setores da sociedade brasileiraainda não estão
conformados com a democracia· e com'o respeito à
vontade popular.

Aproveito para informar aos Srs. Deputados que
será realizada, nos dias 2, 3 e 4de abril, em Porto
Velho, a 3ª Conferência da Amazônia, à qual estarão
presentes 4 Ministros de Estado e representantes da
sociedade civil, para discutir o futuro da Amazônia
brasileira.

Sr. Presidente, Sras. e Srs.Oeputados, registro
-também a visita que fiz namanhãde ontem, acompa
nhado de outros colegas Parlamentares, à Embaixa
da: da Palestina, para prestar sóliclariedade ao povo
palestino e condenar a atitude do Governo de Israel,
responsável pelo assassinato do xeque AhmedYassin,
no último dia 22.

O Embaixador Musa AmerOdeh mostrou-se muito
agradecido pelo apoio de Parlarnentflres brasileiros e
rTlªnifestou o desejo de que f:lutorida~es de todo o mundo
interfiram junto a organismos intl3rnacionais pela paz no
Oriente Médio. A morte deAhm$dyassin é apenas uma

.das atitudes extremadas do Governo israelense, que já
anunciou ter em mira outras autoridades palestinas, in
clusive o líder Yasser Arafat, definido pelos israelenses
como ainda mais perigoso queo próprio Yassin.

Mas se as autoridades palestinas fião os alvos
prioritários do Governo de Israel, milhares de anônimos
sofrem diariamente as conseqüências da intolerância.
Nos últimos 3 anos, 3 mil palestinos foram mortos, um
terço deles eram crianças. Outros milhares sofreram
ferimentos graves, inclusive mutilações.

Em 1948, a Organização das Nações Unidas
(ONU) aprovou resolução sobre criação dos Estados
de Israel e da Palestina e delimitou os territórios de
cada um. Apenas o de Israel foi proclamado oficial
mente, e, ao longo das últimas décadas, foi ocupando
de maneira violenta e gradativa as áreas destinadas
aos Palestinos. A reação às ocupações foi mais vio
lência. Desde 1948, seguiram-se 6 guerras, além de
inúmeros atentados e assassinatos patrocinados por
ambos os lados.

Os pafses que integram a ONU precisam posi
cionar-se contrariamente à atitude dos Estados Unidos
devetar qualquer tentativa, por parte dos palestinos,
de acionar o sistema das Nações Unidas, incluindo a
Corte Internacional de Justiça. Acordos internacionai.s
garantem aos palestinos o direito de resistir à ocupa
ção e de pedir proteção. No entanto, esse direito vem
sendo negado sistematicamente, à revelia das deter
minaçõesdefinidas pela ONu.

Os avanços alcançados na década de 90, quando
vários acordos de paz foram assinados, retrocederam
quase que totalmente nos últimos 5 anos, disseminando
o ódio e aintolerância na terra que muitos proclamam
ser santa,.OEmbaixador Musa AmeI' Odeh resumiu em
umafrase a dificuldade de se dar um fim aq confronto
entre israelenses e palestinos: "A paz que não se ba
seia em justiça e integridade se torna ilusão",afirmou.
Israel precisa ceder, tendo em vista a incapacidade de
solucionar este conflito que há tanto tempo se arrasta
e que faz novas vítimas a cada dia.

Nós,Parlamentares brasileiros, não podemos dei
xar de nos manifestar a respeito deste tema deinteres
se não apenas dos 2 lados envolvidos neste confronto,
mas também de todos aqueles que açreditam na paz
como prerrogativa básica para o estabelecimento e a
manutenção da democracia.

O SR.LEODEGARTISCOSKI ~ Sr. Presidente,
peço a palavra pe;lqordem.

O Sfl. PRESIDENTE (Inocêncio. Oliveira) - Tem
V.Exa.a palavra.

OSFt LEOQE~ARTISCOSKI (PP - SC. Pela or
dem.Sem revisãOdQ orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, odestaque que a Imprensa Nacional
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vem proporcionando à passagem dofuracâoCatarina
Pelâ regiãddoeXtremo sul do rfleuEstadoaindanão
foi capaz de desc~ê~e~osr:P0l!'~ntosde ho~~o~y,i~idos
pelapopulação: Enquanto a':região ail"lda contabilizaas

11'.' ,. . ",' . . ','.. f·'""
perdas, pensoqUe r;tós;'Pa~larl'\enta~.és, póde,!,os ede-
veTOS extrairalgunsensiriamentos dessatrâgédia.

" ~,jl~::0 pri~eiro ensina'rTle'pto~é ~baixaconfiabilidade
.do~. institutosnacioriais·de, meteo~ologia,.·i1oque diz
~espe~oà p~e~isão~e fe~Ôrrye~~s ~eteo~pI6gicos.fora
darotlpa. EstãlpOS)Orna's de hOJe que tanto o Instituto
Nacional dervMteoroiôgia -INME1ii quá~too'hstituto
Nacio~al de ~esquisa", ESpacial' -.It-.JPElpão sóerr;a
ram·nt:ls JJrevisões'sob~e' a iptensidade .. élo fenÔrTleno,
mastambént induziramasautoridadés estâduais a
",i~imiiár~m10SposSí"êisefeitosdatragédia.A 'rigor,
Âqueles i6síhttos se Prbcupararn' muit~ mais elp.cIas
sifica~,o f~nõhleno do que propriámente ~m estudar e

,iI", ,~", ;i'~',~I!. -''''',': ',' '" ',;ilf :'~'" -'1::11":" '}:; ,.1 l' ". !.

pr~enos seu~ desastr~so~i~feltos: Agora;ien:'vezde
recônhecerern o erro e.praticaren'i' &rriea-culpá, eles
6useam razões parajustificarJási~falsãs orientações

U~'.' i::'" : .. , " ;~:t:, :," : :", '. >., : "emque: Incorreram;'I: .. ',:, ,
lii' , ,'., 111:: ," 'ild ,~t ;:.'Iil',e~ ._," j, o, ..: , ,,"', .'''.

~Iri.. 0s~gundoensinamento e oposto ao primeiro: a
el~ada c<:>p!iabilidadedosi'Teteorologistas êfe; Santa
Catárina, que, em,momentô,algum,. tiveram duvidas

11, "'I. "i' " :,.' : , ' ... - 'I"liij, " tL!i:l' "''''!I!'.' :;:i"" "':" • ~ ",,' jl~:4, '. ':':j, ,',.I:. . ,r' .'

.qua!"t(),8. Inte~sldade da!tl"élged1a quese!~batena sobre
o Estado.Ef()i graças a~ssa persistênciaquea Defesa
Civil de Santa Catarina semobilizou'e;nà medidadas
suas possibilidades:' bonseguiu preparâ~ia pop~lação
para a desgraça que se 8vizinhava:MeshlÔ.choran.do as

;il" ,',". "" "I:, , ':'-.' "" _,,, "'IiIi, .. ,':!!j'~ 'il:II.;," :,~: :"",1~',1'

duas ~Itl~asf~tals; ~ao~1:l C?m~ delxa~de ~econhecer
que,.·p~loJal~ncedadestrul~ao,as .perUas humanas
foram::em!númeropecjueno;'i .!, .'.

:: I. ! 'i',' ~ i)' ,ii' • ~:,,:i I :::" ::,' I" " ;. •.. ,', ":Iii~' . 'i," '.' " . \ ' i.

j' ::01~stit~o~!d~rlleteo~0'ogladeSa~ta'Catanna
preyiu,que a'!elocidade·dos.~entoschegariaa150
quiI9~et~os!hora;'e~quadto"oi~INPEp~eviur'que não
chegaria lila 60quilÔmetroSlhora:ANAS~ .confirmou

; ". ,"i:1'.;'!l." ,'"",,:,,~,",,,.:!I",!!:,"'I,,!li!" '~irl' .~Ii.,· til!·; ,:~~ ':
as prevlsoes ~o Ipstltut()~catannen.se';ri

jlt:il U~iãod~,~éi i~~I~~i~ie~tec~o~ogia, .~Elcursos
h;U1r.a~os ••.•~.~qU~~,~~?to~~pa~p~o~?X,er, cOTo pre~
vlsoes:~ete~~lo,glcas~,P~~C?lsa~, ode~ldo ~~eparo da
populaçaopara~ventdals':fenorne~os,afim de que
não prov08uemcatástroff3rnaior:ii,.

·.~aSsadol!ô pior,.é!hórâide.unirm.os os. esfor.ços e
':'. "':'''' .. pi' :,' ',:1 ,'. "'III!, ': ,I; ","I' " "~: :~:w

de par;tirmos para a reconstrução 'do que foi destruído.
,I' '1"" ,", !. li " I >lU' ,,,,, ~)r:,'" :,,' i'H' .,,":' ,-- l;i, ' ." .'

Eaqulicolhemos otercelro e~slnamento: a umdade de
prop6sit()s e 'de ações. N'bsta terça-feira, pela manhã,
ew ~eurliã()~a~sse~~léia,Eeglslati~â.. do Estado de
santa Catarina;,II:Deputados Estaduais e Federais, re-

• ,.: " ,,' , '-I! " ';1" ':;111, ",,111" , ," 'I,.•' ", ,'< ',' , '. '_ ,";" • ','

p~es~~t~~t~s~e:"~dos()~pt:l~dosp()lltl~S,debatemos
as'medidas oflclals"que.·preclsamse.r,lmplell1entadas
pàr~reconstruçãodoqu~:foi deStrurdd e pará fazer

, ,."I! : ;, 'i~;' I',' It.. ' "," -' " .L " i ' ,,' , ',' l' "11[" ,,::' " : ~

comquearotJnaie"co~Ômicaesocial da regiãovolte à
sua normalidade o maisl:!~~pidameníepossível.
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. A primeira wovidêntia ..·é. ~ecomporr os da~os
humanos. A DefesaCivU"do EstâdoinformaqueSão
13;620 asjpessoas desalojadas; 2:i~1oj~as desabri
gadas;e 336 as deslocadas.Éurge~t~~estaUla~:as
moradias, para que aspe5s0as voltem ao lar. Neste
mOmento, ~ n.;taio~carê~~ia da ~egi~~;detelhas,p~
gos,; madeira; lonas,enflr1'1; •.·.l'Ilate~lals de. construçao
para: assegura~, as residê.~cias da~ificadasCÔrd"ições
mínimas del1abitaÇão.!c' , i~ < ,'':

A DefeSa Civil~tua 'nessadireção, mas 'ainda é
pouco. É ~eces~á~~io,"quei::o Goy,efnodó;Estado:c~ie
facilidades fiscaiS para que os produtores destes ma-
te,riais possan:'doá-ios. ()uxe':l~ê-Io~~e~n "",elhclres

.. condições.· É "necessário .tarnbélTl·que:r:o:Gover.noildo

.Estadoliber~, atra~é~ doB~DE§'C, ~~éursosJ'doFÜn
do deDese~vo"íirriEmto'Mupicipal para q1ue· 6s Muni
cípios recorriponhâm;os bens públicos danificadÓs ou

"destruí<Jos, notâdarne~teeSêolas,ul1idades s~ritárias,
centros comunitá~ôs;fpontes, rodoyiaseoutrps 6el1s
de usocoletivo. > .... •. .':~ .' .ill

Nesta qUartli~feira, oFórum.Pail~rnenta~de Sa~ta
Catarina estará'lrreunido emrS'msília .pâmlistar e en-

". ',' 11'1' ,!,~, "",:, ,,' .' :,''i.'.!. '-!'" ,:".", " , , ',I~: ' ,,' ::' k :", ,'"

caminhar ao GovEnpo.~ederal' os·pleitosda.r~giãodo
extremo sul, volta~osàsuarêcol1strução. Del1tre:outras
providências! de~~~,eTos s()licitar!:iibe~,~çã~~do.Fú~do
Garantia para os trabalhadoresatingidós;lioeraçãÓ de
créditos via CaiXaEconÔmi~ FeCteral, sancodo Brasil
eBNDES, para areconst"rução dos:!emprêendimentos

A' • 'ó":' ': ", 't'-"'i;:,íil ' '~~ ":,,,., "",)",,, ""1iii' :Ii,;\' '" i" ::"iIU::',,'i:IL'
economlcos atingidos; hb~raçaodasernendas orçall1en-
tárias já previstas para a ~gião; liberação derecu~Sos
do Governo'Fe~erâl''cotyllvis~âsà·.reooMposição!tfos
bens pbblicos danificad6s oudestruídos;liberaçá9 do
seguro agrícolêlp~ráosagticultdr,es .cujasil"avolJras
foram destruídas;, 'I:' . .' '. '

Sr. Presidente; S~as:erSrs: D'eputados; Sórnen
tequell1 viveu o horro~t!da rnadfugadade dorpirgo na
região 'do extreM6:suj.ideSa~~à Cata~i~atefu ;rco.,di
ções de ayaliar; quão.grand~ ê,frágilé:IEúvida:~u~ana
e, por outro lado',q~ãc;esse~6ialéa~êSlidariedade.
Neste fTlOmento, ~antl:l Cfltêlrinapr~cisadt:lsbndarie
dade do Brasil pararecôrTlPor,vidashurnanas,:a~rigar
famílias ereconstrul~.a. regiãbi~l:itipgidâ:!Mais:'dófque
nunca é importante q'LeoGove'nld:Federél1 acelere as

• A ' .. '1: 1' :' ,,'I' :":,,,.,:"""",i~,'!:'~i:~""':':'i" ;":"'.NIII'!I(' ::: "', ,'1:1

suasprovidenCIas paraque a'laçao publrcase concre-
:' ': !,'!I,!> : "" : ;, ~ 0>' 'J\o' ,", " ,. , ",.' :," '" " ' :' ,.', _ "I~I'

tize com avelocidade'1queas pessoas atingidas estão
espera.ndo. . ....• .:~ '.' '"

Da nossa parte, o que pódemC?s prometer é trans-
formar essa tragé'dia flurna noyá opo'hôhidade 'para
crescer e prosperar. Édesta formêl que Santa Catêlrina
sabe contribuir para que oBrasilsejaurn'país ~e qua
lidade de vidac~da vez maio~;MOito ob~igadC?i

O SR. JOAO MENDES 'DE JESUS- Sr: JIlresi-
dente, peço a palavrapela ordem. '.' •

. I" .....,.

I 1,1
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -'Tem reunidos em grupos, praticam crimes contra a socieda-
V.Exa. a palavra. de civil, contra minorias de natureza religiosa,opção

OSR. JOÃO MENDES DE JESUS· (B!oco/PSL sexual ou étnica. Proponho a proibição, em locais de
- RJ. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) diversão pública, da entrada de reincidentes na prática
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Qeputados,a Comissão de crimes dessa natureza.
de Turismo e Desporto aprovou hoje requerimento de Encaminho ainda projeto de lei que visa regula-
constituição de Subcomissão Especial para tratar de mentar a instalação de recifes artificiais no litoral bra-
linhas de financiamento para o setor de turismo. Meu sileiro. É preciso recuperar a nossa importantíssima
nome foi aprovado para integrar a Subcomissão, que fauna pesqueira, principalmente na área do Rio de
vai ter por finalidade promover amplo debate e, cónse- Janeiro, que está muito degradada.
qüentemente, tornar·se importante fórum de avaliação Obrigado.
e integração dos diversos segmentos socioeconômicos O SR. LUIZ COUTO - Sr. Presidente, peço a
envolvidos na cadeia produtiva do setorde turismo. palavra pela ordem.

O objetivo da Subcomissão é ajudarnoalcElnce O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Tu- V.Exa. a palavra.
rismo, o que requer muito trabalho e. determinação. O O SR. LUIZ COUTO (PT .. PB. Pela ordem. Sem
Brasil é um país de dimensão continental, comenorme revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
diversidade, inclusive no que tange à infra-estrutura tados, inicialmente, informo que dei entrada hoje a
diferenciada das regiões para receber os turistas com projeto de lei.que dispõe sobre a utilização de progra-
mais .conforto e segurança. mas de computador nos estabelecimentos de ensino

Sras. e Srs. Deputados, os turistas têm de per· público dos Estados brasileiros e.do.Distrito Federal.
cebere sentir que o País pode atendê-los conforme Trata"se dos chamados programas abertos, livres de
suas necessidades, no sentido de fazê"los ter vontade restrição proprietária quanto a cessão, alteração e
de voltar e com isso fomentar, por intermédio do setor distribuição.
de turismo, a economia brasileira, gerandoemprego e Sr. Presidente, quero manifestar também minha
renda. Para isso é necessário que revolucionemos essa preocupação com os anseios de algumas pessoas por
indústria. França, Itália e principalmente Espanhatêm renúncia e golpe no dia de hoje. Penso que o dia 31
o turismo como grande responsável por seus enormes de março não pode ser referência para ninguém. De
PIB e, cQnseqüentemente, por seu desenvolvimento .nada Vai adiantar tirar essas idéias do túmulo na ten-
social e econômico. O Brasil é lindo, epor isso devemos tativa de desestabilizar o Governo Lula, que tem rumo,
incrementar cada vez mais o turismo nacional. compromisso e foi escolhido pelo povo.

Quero destacar ainda neste meu pronunciamento Amanhã, no dia damentira, devemos refletir sobre
que a Comissão de Turismo eDesporto confirmou a o grande prejuízo que as mentiras provocam, muitas
presença do Presidente do Comitê Olímpico BrasiJei" vezes usadas para acirrar a disputa política.
ro (COB), Arthur Nuzman,em audiência pública a ser Sr. Presidente, causou-me tristeza o episódio da
realizada no dia 14 de abril, em atendimento a reque- fita de áudio divulgada por uma emissora de televisão,
rimento de minha autoria, para prestar informações à bem como o fato de um membro do Ministério Público,
Comissão sobre os preparativos dos Jogos Pan-Ame- o Procurador Marcelo Serra Azul, ter solicitado â Po-
ricanos de 2007, no Estado do Rio de Janeiro. Iícia Federal que, sem mandado judicial, fizesse bus-

Sr. Presidf,mte,'solicito a V. Exa. a gentileza de cas na sede da Caixa Econômica Federal. Sabemos
determinar a reprodução deste meu discurso no Jor- que a Polícia não podecumpri~ordem dessa natureza
na/da Câmara, no programa A Voz do Brasil e demais sem mandado.
meios de comunicação desta Casa. Posteriorrnente,falareisóbre esses fatos e mos-

Muito obrigado. trarei que as mésmas pessoas que querem a instalação
O SR. JÚLIO LOPES - Sr. Presidente, .peço a de CPI parainvestigação desses casos tentam impedir

palavra pela ordem. a prorrogação do prazo defuncionamento da CPI do
O SR. PRESIDENTE {Inocêncio Oliveira} - Tem Extermínio no Nordeste. Efalo .isso porque o t~ma que

VExa. a palavra. me traz a esta tribuna é doloroso e ao meslT)o tempo
O SR. JÚLIO LOPES (PP- RJ. Pela ordem. estarrecedor.Trata-seda velha e tristemente cQnhecida

Sem revisão do orador.) - Sr. Presid€mte, comunico a tortura. É triste, mas énec~ssário trazer este:tema ao
V.9?" aos Srs. Deputaddse ao pov9que nos assiste çentn;) do deb~te, par~ qlllf a tôrtura corno "método de
queenqaminhei hojeprojeto de lei sopre majoração da inyestigação" das delmgapiase daadministr~ção dos
penfl-para aqueles que, qualificados em artes marciais, presídios .não se consolicle.
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ministração pe~itenciária digno do rJ}oderllo Estado
Democrático de Direito!! .'i ". .'; . ;iH", . .

Registroaqui'~meu ap~eÇo peloatuaHSecretário .

de •.Justiça e..•...C.i.da d.a.~·.'.. nia. d.aP.ara.íba, Dr,v,.•J..•~~.•à.l. d.. o.'Rego,pe~onagem í~pa.~rda luta eMdefesaij~d!~~~os hu-
manos queteT .sido, .de~tro'de suasposslblhdades,
um •.articutador:jde. políticàs'públicas cOm facehurna
nae eficiente Ilo'combate ao crime e ~a,'prornc>çãoda
humanizaÇão 60arlíbiellte p~sidiário: •·•· .. ,t,fér

,. O Secretário dão corrobora com o viés mil~arista
de.alguns seto~es.,d()Go~~rno:do.·Êstaclh;.que··iniagi
nam reSolvertôdos os graves!problemas dosisfema

i~' ',~ , .' '. ..~ : <-. " ',! .. ,'I, "'liU . " :" 'Ii,'t' " .... : ! ",' ,,' .•. " '< 1.1

pe~ltenclá~lo a bas~ unJc.am.ente da força.Sao os lTles-
mos setores qu~ et:)saia'!) eesconhec~napresença do

• " ',1,., " " • ,.'--, """ 1"":--' ,,'o ," 'H ' • ' """, " ;' ":. , ",' ,~~:, l'

cnmeorgan,lzadoew·~ossasf~ontelras,que p~~fe~ern
ignorarareálidade;1desconhecerdo o'crime que .nos
cerca.lâfora e,igualmellte'; o. próp~io crirJlehedio,ndo
datortura,que PéiSs8!!taôlargo d6s!olhóS"destes ieg~
mentos conse~dores.;, :':: .

Era oqueitinhá a·dizer.' ...•........ '. . ". .... .'
OSA. PRE~~~EN!E.(ii~ocê~Ciooli~,ei~)-Está

encerrada a ~taçao".r';' ."i ..t ,;
O SR.NELSONBORNIER~Sr.Presldente, peço

apata",ra pela ordem..•., ' i '. ..' .
OSR.PRESnlENTE(lnocênéio Olivei~a)":'Tem

V.Exa.a palayra· ' .:'1 .. · .ti.,
O SR. NELSON BORNIER (PMDB-"RJ. Pela or

dem.Sem revisão,dooradorJ- Sr: P~esidente, o painel
eletrônico registrou ovotoi"nã07:màsvot~i "si.rn" .de
acordo com a o~ientaçãod()"meupartid~.', '.,I~'"
" .....0 SR. PR~SIDENTE'(I~ocê~ci() Oli~,ei~);~Vou
proclamar o resultado da votação~''. I·'

.- ' >-I.:," ",,:',

VOTARAM:;.... ,',,. '".

Sim: : : . 1!416
Não: " 01
~bstenção: 00
Total:'417
, .. Étp~~ada Em ~QTurno ~ Proposta De Emenda
A ConstltUlçaO NQ 228, De 2004. ..'

<, ,J I,

LISTAGEM DE V()TAÇAo
,i: . , ',.'' ,' ç, ! . ~

Proposição: PEC Nll228/2004 ~ SEGUNDO TÚRNO

InfcioVotação: 3~103/2004'19:36

Fim Votação: 31/03/2004 20:31

Presidiram a Votação: João Paulo Cunha

Inocêncio Oliveira
Resultado da Votação:
Sim: 416
Nâ():1
Total da Votação: 417
Orientação'

I;: ['"',',",: ';

" .} ,I >. ~}[iJ:"!j;:!t~~~·~~ ~,:~:i ~',~~~:, :':~~ ~~.~::;

,'"",,DIA~~"~A CÂMARÀ DOS ri~~o~~6ô~""':'~';~
Tal equalnÔscampôs deconce~tração,eT que

se experimentava .B: mórbida se~sação de"que "se morria
l'a cadadia" aos pedâços~ lenta e dolorosan~e~tê, nos
..presídios da Paraíbaato~urcitjá bei~p~rigoSamente °

~, ' .'.' . .::' c,,' ;" ",' '~" "':' ' " , ',' '.' ; ~,;, .' " "rr},-'" ' ' '~.;'

.. statusde totina/E, quand?s~~analiza.omal,corremos
'o.riscodeadel'ltnu: no pantanosó ter~enb da.ba.'fbáfie,
atiÍ'a~do ~o TaE,da\'i~se~sàtez os ~al()"~~dernoc~ticos
da era moderna, tãodurarnente co~quistados.i"':

,', Rêcebi:~da coordênaçãoEstà~úaldapastoral
Carcerária.da·.Paraíba eXtenso .documento' com de
núncias (le tortura~em~Stabélebiment&prisionais do

~':' , " " ',i: '.. : f 'I'~, '. ":',l: : ,:, ..' :.,.'. "I i:" ,,; 'tl,t!i" '",\J':,:" ,,::-, ,:: .i::, , ',i

Estado. ~PastoraICarcera~a conhece'po~ dentro as
condições dos p'resídiôspa~aib~llos: .... '" ~ .. '." ','.

As provas chocantes'ehviaéfás pela PastoralCar-
.,. "~' ':!i!i '; :,' -:- ' '" c':' t. :6'" :,<, ,., ,-,~,), 1:1, {'~ ,', '" ',' " " , , "-, " •.: ~:

cerarla; tals~orno.cartase d~polmentosde familiares,
eu as remeterei:àSetretariaNaClon'al de Dire~os Hu
mâ.nosei~o Ministérid:,dâ~tJstiça. Sâoipresfclios ,com

,- ,',;" ',<':" ',"I~:,,',I~ :', :," III!" K: '" '."," ~", .. ".' ~',<:"',' __ ',J ", :1,1 .. :",,~,,: ': ,;:'"''

esgotos a ceu aberto;,:amblentes Impropnosaté.para
a~irTlais..Reg~gê~I,d·~álc~eil'Oé:Lh6sptde"dequâ-
se todos os pr,esídios;>ii:!:~~' .. ' .. "; .'.. .'

~fugassáouma'consta~te,dado o barril de '
pólvora emquesetransfor'marámos.presídios1 Em
boa; p~rtellas fugas .São uml~intôrna· da 'falência dos

I:,. '•.~:i .. :,,' 1,.1 '. :,:-':,>!'''/ .,'.' ",', ";"""'" ',".1~:!jI~J,t:'" ": ,';<- :'I!f:.-:, .' .. '. .- 'i:', <

presldlosque se propoemarecuperariapenados. Qua-
" ' ':, : ' , / :.- "" "-,.',, :, i(,', ,:"", ':11:" ,: ,(, --' '''', ,"'~ I:,": "'''',' " <'f,' " ':, ".' .

se~ão hái[~~bie~t~d~i!,t~bal~o oryde.seja.ocup'ado
o te~podo~Jque,!ahs~j"epco~t~wji,Por co~seguJnte,
constrói-se·a'mbiente hostil.·entre':'apenados .e. traba-

. ' ',:1:: "" : ': :.I"!'I,": ,'::' ,:',~>, ," '" "', .',,~, __ "" ,,;,1 : 'i" '."," JI':' , ,-- " ' .. ,;' ,'.

Ihadoresdo~iste~a penite~ciário, o que l1ão éibom

para~i~gu~W' > i,; ..... ... I. <,'i i"

fto~~~aseJ~~~o.~~ecan'$TOde pro~çã? en
treos:rag~ntes.penitenClano~. Segundo a denúnCiada
Pasto~aloperá~iaaquiantxada; "os'agentessáo pro
movidosp~loprÓprosistema, pois ~or~almentegozam
d.e.~~ito ~~~str9i~.t· to~u~emreos:ag~~tes .é con
Siderada tã?~~tulCll~ aporyto de algurys conside.rarem
apenas amartar,ehatelicomo tortura'~)Às denúnefas se

, ;, .': ,:~.,,:',:':'I~~,,·,i.í': ~ :;i.. "t: '--!iiWll~, ,'-"'lll', 'j'.,!,' :j,,;:., " ":'~' ,'c

sucede~'eSélo,nllnuclosarnent~descritas em,relatos,
cartaséêfepoirTl~ntosdos1lprÓprios présos.·.· •..•..

: :' '::' :, .. , 'I:: "",".Ii"': ' .:", ""t,~~"";" "'~:': ,:,!I, .. , I ,~~f: "cultulCl~.,datort~~,pareceque habitaasen-
trallhasdeqUa~êtoddsos'~rêsIdios.:pa' rncXtO que a
situ'ação não se resol~e apena.scol11 novos presídios ou
colônias egrícolas,"qde,aíiá~, já estão Sendo construí
das, algumasiáêo~dlJídéls,corno~o ca~ deSousa

. na Paraíbal
.0 ~ombate'àt0r1Üra'paSsapela reeducaçã~

dos trabalhadores. do' sistema 'pellitenciá~io ~acional
com deSdobra~elltos:pará"questões 'sala1riais. '

Ta~béW .~i~p?r:!a~t~a)r~nsfo~rtlação dos pre
sídiosern .u~id~~és p'r()dUtivas!e êduCacio~ais. Este
bi~ôpio,lse!~e~.a~idula,~~!i p()deco~eçar, um.pro
cesso edl:'c:Ei~'Yi?::!q,:!~~~orJu~t~r,!1~~te a~ilementos da
segu~ançadítaconvencl()n~:lI/mas sempr~' pautado
pelo reSpeito',a·teil:'rMundal'á' ~um progrà'rrla de ad-
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PT-Sim
PMDB-Sim
PFL-Sim
PP-Sim
PTB-Sim
PSDB-Sim
PUPSL-Sim
PPS-Sim
PSS-Sim
PDT -Sim
PCdoB-Sim
PSC-Sim
PV-Sim
PRONA-Sim
GOV.-Sim
Partido Bloco Voto
Art.17 1
Total Quorum: 418

RORAIMA

Alceste Almeida PMOB Sim
Almir Sá PL PUPSL Sim
Luciano Castro PL PUPSL Sim
Maria Helena PPS Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Sim
Total Roraima: 6

AMAPÁ

Antonio Nogueira PTSim
Coronel Alves PL PUPSL Sim
Davi Alcolumbre PDT Sim
Dr. Bel)edito Dias PP Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Janete Capiberibe PSB Sim
Valdenor Guedes PSC Sim
Total Amapá: 8

PARÁ

Ann Pontes PMDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
José Priante PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSDBSim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Wladimir Costa PMDB Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Zequtnha Ma.rinho PSC Sim
Total Pará: 13

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTÀDOS

AMAZONAS

Átila Lins PPS Sim
Carlos Souza PL PUPSL Sim
Francisco Garcia PP Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 7

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Confúcio Moura PMDB.Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Hamilton Casara PSB Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Miguel de Souza PL PUPSL Sim
Total Rondônia: 7

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMDB Sim
João Tota PL PUPSL Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 8

TOCANTINS

Darci Coelho PP·Sim
Dervalde Paiva PMDB Sim
Eduardo Gomes PSDBSim
Homero Barreto PTB Sim
Kátia Abreu PFL Sim
Maurício Habelo PL PUPSL Sim
PastorAmarildo PSC Sim
Ronaldo Dimas PSDB Sim
Total Tocantins: 8

MARANHÃO

César Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PSC Sim
LucianoLeitoaPSB Sim
Nice Lobão PFL Sim
Paulo Muinho PL PUPSL Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Nbvais PMDB Sim
Slõ\rney Filhd PV Sim
Sebastião Madeira PSOB

Abril de 2004
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BAHIA:
A.lice portugal PCdoBSim
,t..ntonio Carlos MagalhãesNetoPFL Sim
tlaudio CajadoPFLSim
eolbert Martins PPS Sim
Danief:AlmêiclaPCdoS Sim
Edson'Ê>uá.rte P~, Sim .t

LuizCo~to PT Si"Tl
PhilerTlO~ Rodrigués PTBSirn
Wellingtoll Roberto PLPllPSL SirJ)
WllsdnSantiagoPMOB Siin .'

.\.,:: ',". I"'" ::;,;":':, , ' !'/;"""'\',1

TotalParafba:9 ",
'" . ' ,J,.(" '.' • «

PERNAMBUCO

A~dré de PaulaPFL Sirr
~{má.9do Monteko P!BjSim
Cárlos Eduardo €adoca Prv10B Sirl1
Ferha~cJo FerroPTSim
GO[lzaga PatriotaPSB!Sil1l!~
InOCêncio Oliveir~' PFL!Sirnr
JoaquimFran~iS'co p!SSrlTl
Jorge GOrl1~S pSB Sim .......•!... '
José.Me~(jonça •.Beze~~a ~FLSiW
José'""úcio Ktlo~teiro ..~~~BSi~ ri,
Luiz Piauhyli~o~l"B Sl~ > .::i!
MarcOS de Uésus!PLP~pSU Sil1l0S\ialdoCoelho ~FL Si~ •..... '.... ;i
PastorFranciscoOlfry'lpiH PSBSirn

,.' PauhRubern Santiag() P"[>8im
Pedro,Con;ea PPI'~il1'l':
Ren.i1doCá.lheiros PCdoB·Sim
Ricardo Fiuza PPSim .. ;'
Roberto Magalhãesg:m Siril '
Total Pernambuco: ,19

,"ALAGOAS

.Benedito de Lira flpSim
Helenildo Ribei~o pSDB"Sirn
João Caldas PL: P4P:SLSi~
Jurandir BoiaPSBSim
Luiz Dantas PTB·SilTlJ.... •.•••.
Olavo.Calheiros PMDB Sim;
Rogério TeÓfilo PPS Sim
Total Alagoas: 7 '

SERGIPE

Bosco Costa PSOB'Sim
Hele~o SiI~a PL P4PSL Sim
Jackson Barreto eTB Sim
João FontesS.Part! Sim'
Jorge A.lberto PMIDB8irn
José Carlos MachadoPFL Sim
Total Sergipe~ 6!

Abril de 2004

.PIAUr

TerezinhaFernarides pJ; Sim
:f '"1 , ","::':H' 'li:", 'i,i";:";'_'lr~

Vl!âgne~.Lago,:~PSi!pL: .::
~as~i9gt~9I..Uiz .P~itSi~ :,:
-fÓtal Maranhão: .1'2.!:} .>1

dEARÁ

~níbal Gomes PMDB Si~
Àntonio Cambraiá PSDBSim
I-çiosto Holanda PSDB Sim"
éiSmàrck Maia PSDB Sim ~
Gb~Zaga Mota PSDB·sirifi •
Joãb~lfredo P]" Sirn . I '"

José Einhlires PP Sim
JoséPi~entel P1"Sinlf'
Léo A.lcântàra PSDB'íSirr\'f ',.'
Leô~ida~Cristi90PPS strn
Manoel SatVia9b pSDB Siin
Marcelo Tei~eiraPMDB Sim
Nla&rpBege~ides ~'MDB stllltJio~oniTorgan PFEiSim .• '
Pa~totpeàroiRibehh PMDB{Sim
Roberto Pessoa ,p~ PLl,~SLSif!l
Roryap,el FeijÓ P]"B sirn 1
Vic~9te ~n;uda PSDBSim
~éC3era;doPMOB Sim
Total Ce'~rá: 19

Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PPS Sim ir
Ciro Nogueir8PP Siry'l.
Júlio Cesar PFL Sim;;'
Marcelo Castro PMDB Siry'l
Moraes Souza PMOBSim;
~u~ DemesPSL Sim.;>
l\Iazareno Fonteles PTSim
Paes Làndirn'P!B Sim .•..•. '
PrornotorJ~o~soGil PDTiSim
Total Piaur: 10 '., 'o

RiO GRANDE ôÓtNORTE

Álvaro Dias.PDT Sim
I..aY.oisier Maia PSBSim
Múbio Sá PSB Sim
Ney, Lopes';PFL Sií-ri
TotalRio Grande do Norte: 4

PARAfBA

Benjamin Maranhão PfI1DB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Enl~aldofRibeiro.PP Sim .'
Inala0 Leitão PL PUPSE SilTl
LúCia Braga PT Sim'.
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Félix Mendonça PFL Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSOB Sim
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTS Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Carlos Araújo PFL Sim
Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSOB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Luiz Carreira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte PP Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Reginaldo Germano PP Sim
Robério Nunes PFL Sim
Severiano Alves POT Sim
Walter Pinheiro PTSim
Zelinda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 32

MINAS GERAIS

Anderson Adauto PL PUPSL Sim
Aracely de Paula PL PUPSL Sim
Athos Avelino PPS Sim
Cabo Júlio PSC Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
Carlos Willian PSC Sim
César Medeiros PI Sim
Custódio Mattos PSOB Sim
Or. Francisco Gonçalves PTB Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eduardo Barbosa PSOB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado·PT Sim
Ibrahim Abi-Ackel PP Sim
Isaías Silvestre PSB Sim
Ivo José PT Sim
Jaime Martins PL PUPSLSim
João Magalhães PMOB Sim
João Magno PT Sim
José Militão PTB Sim
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim

Lincoin Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PMOB Sim
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer POT Sim
Odair PT Sim
Osmânio Pereira PTB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSOB Sim
Reginaldo Lopes PT Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PP Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMOB Sim
Sérgio Miranda PCdoS Sim
SilasBrasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSOB Sim
Total Minas Gerais: 44

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
Iriny Lopes PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Manato por Sim
Marcelino Fraga PMOB Sim
Marcus Vicente PTB Sim
Neucimar Fraga PL PLlPSL Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB·Sim
Rose de Freitas PMOB Sim
Total Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
Alexandre Santos PP Sim
Almerinda de Carvalho PMOB Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
André Luiz PMOS Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PMDB Sim
Carlos Nader PFL Sim
Carlos Rodrigues Pl PUPSL Sim
Carlos·Santana PT Sim
Chico Alencar PT Sim
Deley PV Sim
Dr. Heleno PP Sim
Edson Ezequiel PMOB Sim
Eduardo Cunha PMOB Sim
Eduardo Paes PSDB Sim
Ela.ine Costa PTS Sim



JeffersonCampos PMDBSim'
João Batista PFl Sim:. ..)
JoãoPauloCunhaP~~a:t.1~; .
José Eduardo Cardozo~P]Slm
José··MentÓr;PTSim ......• ;~, ....•. :) .
Julio sel";leghir~i PSbBJSit~ .

. lobbe Nêto PSDB Sim .'
Luciano.Zica PT~im;:;i

t~:~ ~~~~;iO~~t~~:~~:W
MarceloO~iz ~Vr SIIT1! "j,c)
Marcos Abramo PFE;iSim .,(
MaHângelâiDúâ~~~tsim;w·:
Medeiros PLPUPSl.JfcSirn !

Michel;Temer; P~DBiiSim"Y
Milton MontiPLPLJPS[j~Sim '

( .,1. ··,i,:···".···· .;
Nelson Ma:rquezeni~P1JBSi":l .
Neuton lirri·a. PTBSim'
O~lando Fá~~~izil1iRitSin:':,
Paulo Kobayashi PS8BSim
Paulo Lima PMDB Sim '.
Professor Irap&aryTeiXeira PPSim

. Professor LuizinhôPTSim;
Ricardo IzarPlfSSirH

RobertoGouy~la~,T!r~i"1!:
Robsón Tumã PFLSim !:'.'"

RubineUiPT Sim
Vadão GoinesPPSirh .
Vanderlei Âssi~:f>psim~. "
Vicente Cascione PTB[Simi

Vicentinho'PTSir1'!:'.. '
\/Valter Feldma~ ~SDBSi,!,r
WandervalSantos PL PLLPSL Sim
ZarattiniPT Sito
ZulaiêCóbra PSbBSim
Total São Paulo: 59

'MAlOGROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
CelcitaPinheiro P~LSim
TetéBezerra PMOB Sim'

• '. .·.i i' " '. ' ,"
Wehnton FagunctesPl PUPSl Sim
Wilson Santos:PSDB Sím' .
lotai Mato Grosso: 5

DISlRI+b~FEDERAL
Alberto Fraga PTB Sim
José)Roberlo Arruda PFl Sim
Manihha PI SÍlTr
Osório AdrianoPFL Sim
Sigmarihga Seikas PTSim

Abril de 2004

Fernando Gabeira.S.PartSim
Fernando Lopes'P~DB"Sirn ::,'
Fra'ncisco Dornelles',PPSim~;)
jáir~Bolsonaró':'PTB'Sim·. ,i;;:] :,r
Jarilllra FeghaliPCdos:Sim ;:
João Mendes.de JesuslPSl'PUPSl Sim
Jorge BitlarPTSimi':
José Divino PMOSTSim I,

Josiasdúintal~MDB'Sim. ,,
Juíza DeniSe Froásard PSOB Sim
JuliolopespprSim!' , .
Laura Carneiro:PFl Sim
leonardoh:)icbi~ni PMDI3 Sim
lindbe'~Farias f>TéSlm
lúizSé~gio~~Si!ri; .'i"
Maria Lúcia PMDB' Sim
Miro TeiXeira Sj'Pal'l. S'iin
t\telson BornienfPMDB Sim
Paulo;'Í3ah~ía~/PSB Sim
Reinaldo Betã~ PLPlJ,PSLSim
Ren'atoCozzolil1bPSC~Sim
8oberto.JêffersbnPtB 1Sim
Rodrigo'MaiaPFLslm
Sandro MatosPTBSim
sin1ãósissim PPSim

1:.-.:. ,; 0,°" "'" "'I' ' .. "', ""'1.1

Viélra RêisPMDB Sim;
Toiâl" Rio .de Janêirô~j~3

s10 PAuL.o
Alberto Goldman PSDBSim .
~Ioy~io Nunes Ferreirâ PSDBSim
" ',n ..•. .. ' ,." ".' '.' .' '.' ,
!,~auri Robledo Gasques PL P4PSl Sin'l
Antonio Carlos Mendes ThamePSDBSim.
"6io~ioCarlos pânnunzio PSDB Sim
~tnaido Far~a de SáPTB Não
~êlso Rus~rnanno PPSim .' '
tláudio Magrâo PPS Sim
f;orauciSobrtnhoPF;L Sim'
It>evanir, Ribeiro P'TI Sim
mimas Ramalho PPSSim
tDr.:Evilási6PSBSirJl :
Dr.Hélio PD"tSim';~ ,,
D~Pi':l()tti PfL sim",
Da!'Yal 0r"latoPJj1iSim '.
Edriá MacedoPTBSim il

EIi~a~iMáxi~o0k~asCenoPRONA Sim
EnéasiPRONASiml'

, .: '," " .:: - ' . ",,' 1~ " : ." I

Gilberto KaSsab •PFl Sim
GilbertoNascimeríto PMDB Sim
laraB~~rnardi p;Ti',Sim' .' ,

l "::,i"" 1-1:, .C" ' ,',' ,:> ' ,\

IIdeu:t-rauJoPPSirn'
IvanV~íente ~~Sirn;,
JamillMu~dPCdoB.Sim
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Tadeu Filippelli PMOB Sim
Tatico PTB Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 8

GOIÁS

Barbosa Neto PSB Sim
Jovair Arantes PTB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
L.uiz Bittencourt PMOB Sim
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMOB Sim
Professora Raquel Teixeira PSOB Sim
Rubens Otoni PT Sim
Sandro Mabel PL PUPSL Sim
Sergio Caiado PP Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Geraldo Resende PPS Sim
Murilo Zauith PFL Sim
Nelson Trad PMOB Sim
Vander Loubet PT Sim
Toial Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSOB Sim
Airton Roveda PMOBSim
Alex Ganziani PTB Sim
André Zacharow PP Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Colombo PT Sim
Oilceu Sperafico PP Sim
.Dr. Rosinha PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Sim
Giacobo PL.PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMOB Sim
Hermes Parcianello PMOB Sim
José Borba PMOS Sim
Moacir Micheletto PMOB Sim
Nelson Meurer PPSim
Odílio Balbinotti Rfy10B Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMOS Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Ricardo Barros AR, Sim
Takayar:na PMDB$irn
Total Paraná: 23

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB Sim
Carlito Merss PT Sim
Ivan Ranzolin PP Sim
João Matos PMOB Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Luci Choinacki PT Sim
Mauro Passos PT Sim
Paulo Afonso PMOB Sim
Paulo Bauer PFL Sim
Serafim Venzon PSDB Sim
Vignatti PT Sim
Zonta PP Sim
Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PTSim
Ary Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PP Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Oarcísio Perondi PMOB Sim
Enio Bacci POT Sim
Érico Ribeiro PP Sim
Francisco Appio PP Sim
Francisco Turra PP Sim
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMOB Sim
Júlio Redecker PSOB Sim
Kelly Moraes PTB Sim
Luciana Genro S.Part. Sim
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim
Orlando Oesconsi PT Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Pompeo de Mattos POT Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Veda Crusius PSOB Sim
Total Rio Grande do Sul: 23

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)- Fica dis
pensada a votação da redação final da matéria, nos termos
do inciso I do§ 2º do art. 195 do Regimento Interno.

~

A MATÉRIA VAI AO SENADO FEDERAL:

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre
a mesa requerimento de urgência votado em sessão
presidida por mim, com o qual todos os Líderes con
cordaram, mas houve um erro, porque S.Exas. colo
caram art. 154 em vez de 155.

Consulto os Srs. Partamentares sobre se concordam
com a votação. Trata-se do seguinte requerimento:

Sr. Presidente, representando um terço dos mem
bros da Casa, requeremosaV. Exa. nos termos do art.
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\

155 do Regirne~toInterno, regime de urgência na apre
ci~ção do Pr?je!o de Lei';~9~,:~e2003; do S~.R.ogério
Silva,. que dlspoe sob~êiaanlstlade rnultasaphcadas

'. pel~ Justiça Eleitoral nas;eleiÇões de 2002. (~pensados
os Projetos de~ 1.:~64,d~2003,e 2:424,Ide2003).
, . ?Sala das Sessoes, março de 2004;- JoséCarlos

Aleluia, Líderdo PFL; José Múcio Monteiro,Líder,do
Pil"B; Dr. Hélio, Líder: do POI; Osmar.Serraglio, ~ice
Líder. do. PMOB;Custódiôl:Mattos,. Uderido •PSOB;
Sandro, Mabel" Líder:do Bloco Parlamentar, PLJ,PSL;

, , f: " _ I", "'1:" .:" '::

Pedro Henry; Líder,do Pp, Sarney Filho,'iUder dó. PV;
ArlindoChinaglia!1 Líde~do pT. '. "._,:,' .'

ro SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)'- Con
sultelos Líderes. HáalgUlra::'objeção?JPaLisà)

O projeto tem quesar votado portimal1imidade.
(Pausa.),:'.i'(,~r '.' "t[ .. ',
""OSR. PRESIDENTE (Inocêl'lcio0Iiveira)- Não
havendoobjeção,emvotaçã~o requerirrlentode ur-
:c' ~',"II;i '~', ,)', I:' ::;",.: ':;;, :"!'" ' '.<~ ,
gencla~ . . ';, '"' ,;l; '.. ~.. :, .'" "

, O SR. PRESIDEN,.E (lnoc~ncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados~ue o aprovam pe~aneçarnCorno se
e6co~trarTt·.(Pausa·);:;::F .'i·i:, " . ,
·tP~~Vt~~SIDENT~llnocgnci~oIiVeira)- 1\

P~esidêl'lciilvai.continua(conêedendoa paravra pelo
período'deu~minutôpara cada parlamentái,:FB.ltam

~" ',',',:.',' : ' ." ''''\ir'' ,-:,!I;"~:; i'~": ; ,"'t,: ',.' '<',I:.~! 'i'., ,~

apenas 3 oraC:tores. ,i" . ,I, .
:o SR.! ANTONIO CAFlLOSBISCAIÁ -.tSr. Pre-

side~te, peçoa!palavra pelaordeT.. ' .'
(SR. PRESIDENTE (hlociêncio Oliveira) - Tem

'{Exa: apalay"ra.;, I.. i' ". :,' .' :,'
.~. O'SR.~~,TONIOCARLOS'BISCAIAw-r; - .RJ.

Pela.ordelTl"Sem'revisão'do orado~')7Sr..P~esiden
te., S~s~e~S~~~'Dep~ados, f1]uit? se disctJtiJ;ontem
e hoje,o episódio envolvendo um membro do Minis·
tério Público ' '.' .'" .."i. ". ,.. ••.• '. . '. i .'

~lgu~S~~fOq~eSfO~~i~~d~,qJJdose.incorretos,
merecendo que se faça~ma 'C?rreçao aquI.

•• ..Enl primeirolugar,a'~êrftica'tfeveserfeita em re;.
laçãoàquelEtintegra~tedo ,Ministériâ público que:agiu
de forTa abusiv~eilegal,~Óncaao Mi~istério Público
como"instituiçã(),dar11esm~jmaneira;~ue não se deve
ataé:a..,ôPode~ Legisjati,#'c6irloinst~Lição' ou o Poder
Judiciliriocornou rTl Pod~~dE:hRepública emrazão de
condutas abusivas ou Uegkis de seus integrantes.

Em segu~ao'lugar.ql.íero tarTlbém retificar uma
obse~aÇã() feitaooT relação 'a Lei daMordaça~A po
sição~iiê6 parido do~~ra~alhado~esse&prefoicontra
a moÍ'daça;~'tentatl~adern0rdaça V~IO do.Governo
FHC. Pril1leiramente,pol1f1leiô de lei in1raconstitucional;
posteriormente; ria'própria: refomllido 'PoderJudiciário.
Ela fcjiidetr~fadânople~á~ociestaCasaporque·não
se alcançaram.os 308 .yotôs necessá~'os ..Portanto, a

posição dOPaJ;tido'dos Trabalhadores ser11p~e foi em
defesa do ~inistérioPúblicocoillo i~stituiÇãó. ., '

...... ,O,epi~6dioque e~~plVeu ÓProcurador, Samoro
merece nossa' repulsa.ipoi~não se trata de1procedi-

',' ' ): ..: t':" "" "" ,',I',: f ' .',,', ,~' , ,,," "il" i

mento próprio de urn mémbro do Mil'listério Público que
nãdtinha atribuição pa~'at~a~?o;bâso.Tentoun'laryter
órn!acordoequasecH:egar ahJ~a extorsão cb~:~um
crilTliroso,um banquei~o,·.o;:S;~ 8arlosCachoeitÊl";:1i .,;

~··'·Mais estranho ainda'e~ fato de esse ddaéfão
aihcfà éstar:elTlliberdal:te.Jáexistemelem~ntos 'su-

"", " ",,:''': :': "If'" '::- ,;;;:ar :. !;" , 1 ,,'. ," .' ,", :,I,"" :,' ",' ""..:~:'''.' I'f,:' '.';

fiêientespara:sepedi~a prisão preventivai"de E:arlos
!, ,:, ' , '", . .~ ,,,. '. i, ':," ,'" ,' " :-'1' " "111':'- :1;, '-i\ 1111 ',::.i> '" '·1 "';:'" ",' ,: , ,+,.

E:achoeka: ~or,isso;ach()estral'lho quete~hasidoin-

clusiVe bemefiêiadocomperdãd'júdicial.i;. .'
,.':' ''',';' "']-".;"','. "','"", li,;_:"', ",.'" .-",.' ,."" " " " ,", . ",,", :

Sr~Presid~nte,' ~ossa posiçãoé'.de'i~dignação

comia éondOtaa~otadapor"ess:e~erTlbro!do,Minis
térloPúblico.l;respostajá'foidada, defohn~'firme,
pelo;Procuradbr,~Geral.âa·RepúblicaCláudi~:·Fo~t~ies.
E o Ministério" PÓbliCo tem de ser: uma'instituiçãôpre-

" .-~: ,r.: .:[ , i" .. , ,",:',;;", "O''::,: '.' N~',?",:,,' :'-" ;,"'.i.\:. ,r!~';', : ',","'!', .. ,' ,I', "', ...'J

s~'(!~da,a~esa~deco~dlJ~as co~es~as;que podem
atll'lglrisualw~g~~·. .,; .' .... i. .... i'" ..:,

Muitoobrigádo, Sr. Presidente.
:ÓSR.'ANTÔ~I()CARLOS~AGÂLHÃESN·ETO

-Sr.Presidénte,peço a palavra pela ordem... '.,'
~. ' ' I,' a~.' I'! ,'" , . ,,<Md' i'( :'."",,' , " ',', :, ,;:! ~,: ' , , "

•:.• O~:SR. PRESlpENTE (Iribcê~cioOli"eira) -Iem
V.Exa.a palavra. ..... ..•... ' ..•.... 'l;'::

o SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALH'ÃESNETO
(PFL -BA.l?eléYórdem: Sern ~~\lisã6 do orado'r.) -Sr.
Presidente,Sra~..áSrs.Deplita&os,.recordo;-mebem
de que há Urrila~o; jUsta.me~têro dia 31 aerrlàrço, o
Governo anunciava com féstao'aumento dado ao sa
lário·mínimo; f;iqu~iperplêxopo~J~llão Sabia'qual o

• ." ','. :, " ,l'" " ",' I'" 'I "~ . , ; ,':', ' ': ,'o , ''',i,'' -:I'. ..: ' :' ,. '.', "i J; ,'I"", '~I: ", ' :' '. ': "'.

real motivddacomemo!âçªo,visto que() salário'mrnimo
sequer...cÓriSegui~ rePo~,aspel!dasinflacionáiiasi;:muito

:':> "i ",'T' ,'o ',"':," : il!'" I ',":", ,I,! .", '" ""i["·.' ",~!'."'; :'. ," .' "H'"," I .\, 1';"

menos,cOncedia,aumento real ao· trabalhador.::] ·i
, ":, ";".'" '.,"'!"', ' "i' ~ '!' ,11'" "I.. ," ,'11' .. ',: ' :::' :" " "'Oi;' ", • , .'~ I' ': ':' '~,"J

. .0 G(~~W~:~?d?:~!fq~ed~~le~'at~~~~m~.~~isso
pq~clpalr~e~te,c:0'!1Ps!,t~élbalhâdo~esepe~s,o~lstas

brasilei~~s'ipélssél~â~stei12.deab~n;·s~~lhes.~~~mq~al
quer. garantia de quando eem quanto o:saláno rrirmmo

;.." ",..~, ,}t:",' "',"." ':,::', ',.,'t'<'" ' ,<,', "!/i' '::~:' ";1,':', "'j,!~ ,',"'1"(''-':''','

sera aurt;lerta~o.'i'.' ..•. ··'i .. ,<il,!:, :.:lfJ"
Muitas notícias estão Se~dov~icÜladaspela im

prensi{ o Presidente da Rep'úbliJa insistidas vezes
• ' .: :" ::,' j;" : '".' " :lo,:; :'::' ',', " ," :, " '!" . ; '~: -' " , '" ", :j i

tem dito que éfesta.vez o salário mínimo teráaumento",' '. ',' "'li •.... ".' •. .."., r,·,: ....! • , .,. .

digno, que não apenas reporáiairlflação,rnastambém
dará pbde~decompra~de icondÚmoao:'trabaIAado.r.·..

,',. ,'" ',,> ,:I'!I" il:"" :,: '. ',",', ':i ',,'o ,.,,:.,', : ,,.:::>:' ",," I

brasilei~o. Since~me~te;rão abreditoq~e issovel'lha
\ acontecer.pelocoffiportarnerl~o ~rninenterne?te fisCa
listadapolrtica eB!nômicã do atual'Governori

: "',;'~ .. ;' ~i::',' '" " " '":,, ," ,J H" 'i: : ' 1 " ';

Contudo, coriclamo o Partido dos Trabalhadores
a se lem6rarde 'úmpâ~doJécênte,qJandoise.uniu
com o Pa~idoda frEmte Uberalpam levalltar,a 6a~deira
daéquipara.~od~salá~io~íQig!§ a10Ó dÓla~es.lsso
não é suficiente para da~:conaições de sustentabilidade

': I:}. ' . ;:-- ""!

::1
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àqueles que dependem do salário mínimo em nosso
País, mas seria uma adequação razoável.

Para concluir, quero apenas relembrar que em
2002 o Presidente da República prometeu em cam
panha eleitoral que o salário mínimo, ao longo do seu
mandato, teria o valor real mais do que dobrado. . .

Muito bem, para que essa promessa seja resga
tada é preciso que o Governo, este ano, traga o salário
mínimo pelo menos à equiparação dos 100dólares.

Por isso, quero deixar meu apelo ao PresicJente da
República para que tome a decisãotívica comaqueles
que nele mais confiaram em toda suahistóriapolftica
e possa dar um aumento dignoaos trabalhadores bra
sileiros que sobrevivem com o salário mínimo.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT - RN. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com a orientação do
meu partido..

O SR. JOÃO CASTELO (PSDB - MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, quero
justificar meu voto, que foi de acordo com a orientação
meu partido.

O SR. RAIMUNDO SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RAIMUNDO SANTOS (Bloco/PL - PA.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, 31 de março de
2d04, é um dia muito especial para o BASA. O banco
recebe o prêmio Pop Ecologia2dd3,em solenidade
que .acontecerá esta noite no Salão do Pólo JOEllheiro
de Belém, pelo combate ao lixofluvial e promoção da
educação ambi~ntal..É um Utulo expressivo e de reco
nhecimento dado pela Associayão dos Dirigentes de
Vendas e Marketing do Brasil (ADVB), do Pará.

O Banco da Amazônia, desde 1995, vem pa
trocinando o Programa Pro·Rips, da Sociedade de
Pesquisa e Preservação da Ainatônia (SPPA), que
desenvolve campanhas em P9rtQs e embarcações
para redução do lixo atiradonos,rios. Éum projeto que
envolve também as escolas - promovendo concursos
de redação, desenho e oficinas :-que ensinam areci
clar materiais descartáveis. Ele, atingiu 75 mil alunos
e2mil professores de 150 esc0Ias,<em 8 Municípios
deS Estados da região.

Esta éa terceira vez queo,ASAéagraciado com
prêmi9s da ADVB. Em 2001,. o tít'fl!O foi de Top Social
(recolhimento de alimentos par9lclPElção a, entidades

assistenciais). Em 2002, a referida associação conce
deu ao banco o Top Social na modalidade basquetebol
em cadeiras de rodas Ali Star.

Gostaria de parabenizar o Banco da Amazônia,
na pessoa de seu Presidente e de todo o corpo funcio
nal, pelo merecido prêmio, que é de reconhecimento
internacional. É o que se observa através do Instituto
Italiano para o Comércio Exterior, que acaba de con
vidar a renomada instituição bancária para participar,
em Pádua, na Itália, no próximo dia 18, do seminário
Sepollution 2004 - Encontro dos Profissiônais das
EcotecnQlogias.

Sr. Presidente, solicito a VExa. que meu pronun
ciamento seja divulgado nos órgãos de comunicação
da Casá.

Que Deus abençoe a todos.
O SR. JOÃO CALDAS -- Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a prin
cípio gostaria de me solidarizar em gênero, número e
grau com o Deputado Antonio Carlos Biscaia. S.Exa.
cla.ramente disse que, por causa de um membro de
uma instituição respeitada, como o Ministério.Público,
não se pode atacar aquela entidade.

Se fosse assim, pelo mau exemplo de um Parla
mentar, de ummédico, de um militar, teríamos de jogar
pedras na instituição.

Concordo quando o Deputado Antonio Carlos
Biscaia fala que aquele que praticou ato ilícito e errou
seja tamb$m julgado.
. . Sr. Presidente, o assunto que me traz a esta tri
buna é outro. Quando participamos da CPI dos Com
bustíveis nesta Casa, vimos a Polícia Federal, os De
legados de Polícia, o Ministério Público, as viúva.s e as
vítimas darem testemunhos estarrecedores de pessoas
assElssinadasporaquela máfia. Nada disso foi apurado.
Passou pela tangente. Hoje, a CPI do Extermínio está
~endo vergonhosamente boicotada nesta Casa.

Soliçíto~oPreskJenteJpão Paulo Cunha que
colpque ~mvo!açãoa matéria para verificarmos quais
Deputadqs qUE?relll apurar a impunidade e a violência
neste País" .. ! ,

A G$$af~z.ul'n carnavaLquando aprovou o Es
tatuto doDesatmarpent?Foi bonito, saiu na televisão
.. gente ve!)do cr~zes, sapatinhos. É bom jogar para a
platéia,"?~s. drv~mos apurar crimes misteriosos, dar
$Ftisfaçã~f.tsoçi~dade~.àsfElmíliasdos que perderam
é..nte.,.s. que.•. r.•.idos.ba.rb.ara.m.!.·e.nt.e. a.•. 8Sa$s.inados"A. Casa
.... :, ' i.'.·.·.',·;.. ·:.I.. '. I,:", ",' .. '.': : , '..:.., .. ':..,..... O" ..

não age;jsso riã~ficabemiparao Parlamento.
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Espero que este Governodê certo.. '.'
O' SR.ADEU)R VIEíRA - Sr. Presidente, peço

apalavra pelao~dem.,t. .,'.;:!' .:lel
OSR. PRESIDENTE (Inocêncio 'Oliveira}~.Tem

v.
Exaoa

~;~jtiELoRJ'EilRi.(P~DB .-~ctrpela'or-
demo Semr~iSãodoorador'}7",Sr~ Presidente,:nesta
t~r,de,. co.r1l0~~eside~teidoffó~uTl:Par'a!iteQ~~'€ata
nnense, Ju~tamente éom oDeputaélo Francisco Turra,
l'r,esidenJe:ido'i=ÓI:u~Pa~la";le~ta~GaÚc~o •.pa~ieipei
de.reuniaocom Parlamentares'dos 2 Estados do Sul

., ", ,I "~ "jr " " ' , ": "~,'" 'li:!j'W ' ":ll!" ':- 'llIf' ";":.,' '" " ' ;', " ','" \ " '"

a.fim de apalisar: e.,b~scarr soluções para osgrl3:ves
problemasconseqüentes doCicloneCatàrina.::. 'i.

Muitas faf'rlflias'ii'estão desa~r,igádas.rEstarnos
te~tando obter,récurSosj~fltoao.G'6~erno,e' o en'ca-

•minhamentó fÓi'iildado'.êm •pelómenos~'vertentes:·a
primeira, fazeri,chm'c1ue ~'. medid~ provis6riaJq~eestá

'tmmitando flesta€éisaecobtel11pla ''os\Estados atingi
;dospelas enchentes, inclua'os Estados1doSul qlJantoà
: , . , ...." "!', ; ~l',' ", .> llt,,;: ,."", ' 'M' " .. ' ;,: ' :, , 'I,; " '" ',,"'" ( , ,':,' -' , :, ',', .. .', !i '

estiagem e agoraquanto'ao ciClone; a segunda; liberar
'e~e~dâsd~ ba~Cad?1(j~s/l'a~'~~ert~!,~~':gaú~hos e

. ca~ar~~ens~~;a t~~celr:a;t~~~a.~S~~.SI?I~I~a~i,<>~().~er,no
para'que edlt~outra·medlâi:lJjroVls()r!a·.quecornple"
mente os rl~cur~s!neCes~riô~~~ra1IáreconstnJção
das.cidades atingidâ~'no'sulcàtârin~nse'e~ôrte (Jo
Estàdo vizirlho,RiOGrarde,doSuf1ii,iL'/ .'. . i

. .Agradeço 'aV;Exa~I'a.gentilezadênosco~cecler
este importante espaço CietemPof . " .. :

Era o registro 'que querTa'rifazer.
~ I: , ,:",:~: ,:, " ,,',' '", , ", , :," .. :Iill :, ," " " .,,<

Muito obrigado;'Sr.'Presidente! ;
O SR~ VICENTEiCA.SCIONE:!':'Sr.Presidente,

peço a palavrapelao~dem.'· .. .• .• .•.. '.
O SRllpRESIDE~TE;(lnocêrlcioOliveira}-Tem

V.Exa.a palavrâ:,'.';:,J.f;i,k i l ,' " ...'

'. .0 SR.V,IC~~l'ER'ASCIC)NE:(P.JB-SP. Pela;or~
demo Sem r~~isão'aóorador.) __ ~r.p~esidente,' Sras. e
Srs. DepUtádb$:,'hôldi~~1 a' defeverei~o, há 1 mês e 13
.', .';' "",:":"";!:Ih~".'j;,,,:::'.'~'i,',:', ',:,',.~:'":,, I~I:J ~~""<':'it, ".' ',;~,A' _:; •

dias, estive nesta,~~I?lI~a edlsse'aJe~peitodoeplsodlo
""aldomiro Diniz:tPor!qu~nillguémpárou para pensar
quern está po~:t~á~ d~:.tudôi~so?~~ perguntai que se
faz no foro, di&~t~deUr1)aqlle~tã?'aSerresol~ida, é:
"Aquem intereSsaes~~;fatoantig~;i.'quedeves~rapu
ràdo e punido,' e que virá Pretexto novo?"·, .. '

",diante, c~arna(jd':aquide pcÍr,anoicol;porque fiz
essa afirmação; disse: ..~' SiJbpro~u'~âordá Repúbli
ca, que mandou:o Procurador Avelali cuida~ do caso
de Roseana Samey, 'agora.maoêlbu·ó. rTlesmoAvelar
examin~ras fitas'.l)0,caso ~âl(Jq~i,~o;l~uem aprovei
ta?",Fol a pergunta quefi~laquela:altur:a'

Fui raptado! Há1·. mê'se 13 dias afirmei que era
inéxplicávelo.comportamento doSubprocu'radore lan
dei nitidamentés~sp~há'sde,qÍJeeleriãoàgiasenão
por desejos polfticos:'

.,~;>

" ..",.
;;l,;,~'..•
......"'''.,'."
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Façourn apeloáPresidêriciapara que não deixe
que isso acof)teça. ,- '

O SR. L'EANDRO VILELA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem. . . .' '.. ' .1' .

· i.i, dSR.PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)- Tem
:'V,Exa. a pàla"ra." .••... .:
· ..,. O SR. LEANDRO \JILELA(PMDB';'~GO. Pela
.0rdern.Sernrevisãodo orador.)- Sr.·. Presidente, na
votaçãoanterior, ..votei deàcordocorl1o partido. .

", .. "o ~It ,i'/t '" 'i:~, ::, ' ,.- '".~ , " ' 'o ' ,. _:'l

•·.üSr~Preslâente,Sras;eSrs: Deputados, eStá sendo
.realizadaúma feirade 'Máquinas agrfcolasno Mu~icípio
deRio Verde,' região sudoeste goia'no,que ostenta os
maio~es'fndicesdeprOdutividade do tnundo e tanto tem
oontribufeÍo'para o desenvblvimentoiélonosso Pafs.

I, ;' ,.' , 'H,' _,'" _, .i, __ ":, n'.' ~I!, :~I·, ,.',,' ,1".: ":1 ,- ,i' ' ,

l, ::IPa.!'8be~izoosorganizadores da feira,p~incipal-

mente o'Sr.Aritonlo ehava~liâ, Presidente da C0MIGO,
I'" 'li;;',,: '." -'~, -~i-~llt,111," ,,:'~' , : :""~ -', 'i ",' ", : ,) :.' ',' '" ", ",' ,: "o

todas as empresaspal1icipantes,os produtores rurais do
sudoeste goi&no~dotBrasntquetêmsido gra~des "en~
cedores. Eles:'Jtilizarn8 mais alta tecnologia dô'mundo a
fim de contribui~pa~lmatarafome de milhões e milhões
dê,brásileiros:Semdúvidâ, iSSôfrepresenta 'um::grande

'-:",,111""',:'\ (' '~,,- "i~!>'lI' :"H"II~" ':, ,_ ':~:j:: ,-"'.- "';;, . ',';f';i~", ; I.

susten~acul0~l"él,aeco~omlabrasllell"élcom superavit
na bala~Çéi cornercial prc)rl1Qvidôpelo Elgronegócio.

· ,>QUeroreSSâlt~~aimPo~hnCía dessa1feira,' que tive
.a.oportunidade' de ,visita~,jJntamente cdm.o Ministro

: ,,''',.11 " ' , ,'I" , . ,,,' , ': ,,;' -'II~' , ',', ..".. , ' '" .111' ," ': ' ' ',,:,::' ':, ,,- :',

da.l\grycUltura, •..Robe'~oRodrigues;l S.Exa: tem sido o
gl"élnde f0rtlehtado~ dcisse dese~volvimEmto promovido
peJ6agr()neg6cio!';".· .... ·. ."Ii, .. ;' .

:',:MOitÔ.ob~ig~do;, .,'. . ".. ' • .
() SRMAUROLOPES- Sr. Presidente, peço a

palavra pehiordel1l:" t':

.. ' .r:~SR:FJR~SIDEN!E (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa.apala~r;a;: I.':; ..•. '.. ,,: ,.:' . '. ,.....

.: ·,:OSR.M~URO~()PES(PMDB- MG:Pela o~dEml.
Sem revis~?:,do1ôradôr.} .... Sr:Rresidenle, navotação
anteriorAsc()mpa.nheiaorientaÇão do parti(Jo.

,,", ·'i!~p~()~~rt(), ~j~po~up~dáde p~~a dize~que sou um
Deputa.dodabasegovernl~ta,apolo o. Governoe que
ro.que,dêce~9,'rnast~stoU.lllll pouco indignado com
u~ lut~ln,':'I~o:~;R~oble~a dêtr,ânsito~e trânsportes
do País., Estamosvendo~,este enorme e il1lensurável
patrimônio(as~rroéloviâs) totalmentê'(fanificado e 'sem
mêiôsd~~~~~i'aph)duçao.:':,:: .. ' , '

"'.. ::çlároqu~d'il~o~rnotêrTIsuas nietas.~as bastouo
Sté.d.il~,~~~~~~~~q;~~~~e osasse~~a~e9tós, com, toda
a diflculdad~qu~i:llegav~rt;t de faltad~.dlnheiro, para o
Gov~rnoli~~rari1'mil~ãóêi700 rnilhões de reais.

.•':;S'e"pudeSse;!!'Com'i600 ~ilhões, •• pagaria'os em
preft~irosql.le ,estãdipd() ãfàlência. e ainda sobraria
1bilhã~e1OO'ínilhões para arêcuperação de toda',a .
~alhar0<:foviáriâ:naci()nal; te~dó.em vista que o escoa
~~~~o ~ap~uçã?~~tá sendo dificu~adopelo fato de
as estradas~le~ta.remern·pessimascondições.
.'. Portanto,: comoÍ'Ó'doviáriô:! deixoieste registro.

· Abril de 2004

I 'i II I II111 I .111"
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Só voltei à tribuna hoje para mostrar que não fui
leviano. Fiz essa afirmação há 1 mês e 13 dias, quan
do ninguém falava no caso. Tudo indicava que ele es
tava agindo de forma criminosa - cometeu °crime de
prevaricação, previsto no Código Penal. Sua atitude
revela isso e ele deverá ser punido pela instituição.
O Procurador Fonteles teve uma atitude digna. Mas
está começando a aparecer por debaixo do véu de
um mistério. Não fui leviano. V. Exas. me conhecem e
sabem que eu não viria jamais à tribuna para proferir
palavras levianas. Bastou que o tempo passasse - e
não muito - para que viesse à tona aquilo que eu sus
peitei naquele momento.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio oliveira) ~ Tem

V. Exa. a palavra.
OSR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PFL - BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
·e Srs. Deputados, dei entrada hoje a uma proposição
que altera o inciso VI do art. 3º da Lei nº 9.472, de 17
dejulho de 1997, que dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações.

Na verdade, quero regulamentar o uso de telefone
com relação aos assinantes. Por exemplo, alguém liga para
meutelefone e aparece a mensagem "número não identifi
cado".É lógico que o Código deTelecomunicações permite
o sigilo ao assinante. Porém, com o avanço da tecnologia
hoje temos aparelhos que identificamas ligações. Assim,
já que o assinante não querque seu número sejaidenti
ficado, que pelo menos seu nome apareça no visor para
que $e saiba quem está ligando naquele momento.

Sr. Presidente, Sras.e Srs. Deputados,' abordo,
hoje, um assunto de grande repercussão no campo
político, em relação às eleições municipais.

No dia 24 de março, °Plenário do Supremo Tri
bUnal Federal, por oito votos a três, deu provimento a
recurso extraordinário, interposto pelo Ministério Públi
code São Paulo, contra dispositivo da Lei Orgânicado
Município de Mira Estrela, que alterou de 9 para 110
número de Vereadores. Re$salte-seque aquele peque
no Município conta com apenas 2,596 habitantes.

A partir dessa decisão, o SlIPremo, com base no
vótoivencedor do Relator" Ministro Maurício. Corrêa,
deqi?iu fixar parâmetros matemáticos para aferição da
propprcionalidade entre a,populaç?o e o número de
cadeiras das Câmaras Municipais, interpretando o prin
cfpio estabelecido no art.~9 da Cqflstituição Federal.

: ',.A decisãodo SupremoiestabeleFeu que, respeitado
on,Qrr13ro mínimo de 9 e o m;:Wmo de $5Vereadores' cada
Município só terá direito a ter mai$urn Vereador a cada

47.619 habitantes, número este que passa a ser adotado
como quociente para fins de proporcionalidade.

Apóspublicação do acórdão, o Tribunal Superior
Eleitoral deverá regular a matéria, para aplicação já nas
próximas eleições municipais. Os Municípios que não
estiverem enquadrados nas regras de proporcionalida
de deverão seajustar aos novos parâmetros.

Sr. Presidente, respeito a decisão do Supremo,
posto que ela representa a posição irrecorrível da Corte
máxima das leis. Não pretendo, assim, criticá-Ia.

Porém; na condição de Parlamentar, com convívio
muitopróximo dos Municípios, sinto-me na obrigação
de trazer ao conhecimento desta Casa as angústias
que me chegaram esta semana quanto à aplicabilida
de da daquela decisão.

O primeiro aspecto a observar é o de que as novas
regras estão sendo editadas faltando apenas 7 meses
para a realização das eleições municipais.

Este prazo se afigura bastante exíguo para que os
Municfpiosafetados venham a adequar suas leis orgâ
nicas. Ressalte·se que essas leis deverão ser votadas
em2 turnos, com um interstício de 10 dias, sendo que
o acórdão do Supremo ainda não foi publicado.

Quanto ao mérito, julgo importante sintetizar os
principais argumentos dos Ministros Sepúlveda Per
tence, Marco Aurélio e Celso de Mello, que votaram
contra o parecer do'Relator.

- Os Municípios têm autonomia política para de
terminar o maior ou menor número de Vereadores que
irão representar a população;

- Nenhuma emenda constitucional fixou o número
de integrantes das Câmaras de Vereadores;

- A Constituição Federal, ao estabelecer a pro
porcionalidade na representação municipal, não adotou
critério matemático. A determinação foi no sentido de
se buscar a proporcionalidade, respeitada a autonomia
municipal, obedecidos os limites mínimo e máximo de
representação popular estabelecidos no art. 29;

-A Constituição determinou que o número de
Vereadores será definidoporleforgâ(1ica e não por lei
complementar, conforme estabeleCeU para a fixação
do número de Deputados Federais;

-Um acórdão do ~upremoTribunal Federal não
pode inserir-seno cenár.io jurídico na,cional, com con
tornos 'e co,nteúdos; dE! verdadeiralei,complernentar.

Np minha moqesta visãp, pode [se concluir, data
venia, 9ueé3. defini,çãodq númeroqe",ereadores é ma
téria P9staspb reserva exclusivadps Municípios e que
o Supremo is6poderiadeqlarar a inconstitucionalidade
de lei 9rgâ,.lilicf\ ,muqicipal ,se êstayiera. del5prezar os
pisos.~·.tetqs~ixados /1a ;Constituiçã8Federal.

Sr. Pne~ident'3,?r~s. e Sr~'FPar!Elrnentares, se a
decisã9 doSTFfor irnpl~ll1entElqla.j!án~spróximas elei-
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PERNAMBUCO

Arrrlando Mo~tei~o P;"'B
Marcos de~esusJ: PI.. PLlPSL
MaOrício R~nds 'pi';' ,i<

P~drb Corrêé pF;l. '. ( .'.
Total de Pernambllcó: oi .

BAHIA

CEARÁ
Pastor Pedro Ribeiro PMDB

" " ..' '"
Total de Ceará: 1

Josias Gomes. PT
Total deB~hia:'I.

MINAS GERAIS

.Geraldo Thadeu .PPS
Jaime Màrtins PI.. PUPSL
Osfrlânib Pereira PTS
Re~!l)aldOdL()pes P~
Totalde Minas Gerais: 4

RIO DE JANEIRO

Carlos Rodrigues PI..PllPSL •
ElalneCosta PTB
Jorge Bittar. PT
Josias QuintalPMDB
Vieira Reis!:PMDB
Total de Rio de Janeiro:iS

SAOPAULO

~mauri RobledoGasques PLPI..IPSL
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
rvari Valente PT
MedeirosPL PLlPSL
MiltonMonti PLPUPSL
rotal:dêSáo Paulo:S

PARANÁ

Airton Roveda PMDB
JO$é)BorbaPMDS
Totalide Paraná: 2

RIO GRANDE DO'SUL

Paulo Gou"êa PL PIJPSL
Total de Rio Grande do Sul: 1

DEIXAM DE COMPARECEFi OS SRS.:

RORAIMA·

Dr. Rodolfo Pereira'~ PDT
Francisco Rodrigues. PFL
Total de Rorai'ma: 2

"i" i:; ,,~;L,·::-. ,', ,'i-:,"i

.' PARÁ !,I

ções, ~ai afetar;acômposição daCâmara de Vereado
re~ dar~aioria'dos.5.!558 ·Municípiosb~àsileirOs.

.As avaliações preliminares aÍJo~tanlque!.dos cer
ca de70 rnl.' ~ereadorés h()je existentes no País, ha"eria
urna reduÇãdde aproximadamente 9.500 cargos~

: .En'l cerca de. 2.400~u~icípiosh~1~ler,i~iiu~a di
minuição do número deVe~~adores;Errrapenas4:ha

~~riaaumentÓ.r '. ..•.. .'. 'li .i§F!'." ·f>
! :''' '.' . <c: . ':'_., ::',)' ,:;.' , '. :':1'1:: -,',":,,"'::",' ;:, ':Y,)r"i :',: ::1:", ,:",,::

;/ ..• Na\Bahia,po~!exerripl0, .arraioriádos seus.417
K1unicípios será afetadaHS0n'lentéo Municípi() deSal~
Yado~!' pode~áele,~~t seu. ~,ú~e~()' d.ellcádei~as ·.de~5
para 41. Mesmo})s'MUnlC,p,os(l1'la,()res;· COrnO Feira
de'Santaria,~a~açari,~lagoinhas, •. Juazeiro; Jequiê
e Barreiras,.·toddscorn ÍT\ais de1.o0~il. habitantes,
sofrerãoreduçõessignifiea.tivas. .' .""!~ ...' '. "

'Chaim()a atençãbtan'lbernpa~aun'laspecto im
p0rta~te ..0.critérioàdotado'pe,oT~ibu~al:adm~e quea
c0ITtPosiçãodas 'câmarasdeVereadores tenha um ~ú
met()pardernernb~os,o qU? có~traria osprincípios que
de~ern' rege~iá corn'posiçãode co.'?giados.deliberativos.
Estefatoirá'i'C:0rttnbui~parao aUrne~todâsd?rnandas
judiciais, s'fimde'di~imi~!dú"idasq~amoà ocàr~ência
de um~es~'tâdo(jeefnpateeT vot~çõ7s..•"..JI'

,Seráun'la COrrida comra ot
1
emPo.Sotio ângulo

operacio~a"â~.CârriarasdosiMunicípi()~~fetados terão
que'.altera~stias le.is orgâl'licas,atoq~e. de caixa.

'. Ten'l0,pois,que.não:hajatérnpo.~tnpara que se
processelTl oS~ecessário~!~j~stes até. () p~óximo plei
to, leval'ldô:see~~~~~à~u~o ac~rdão doSTF ainda
não foi puplicadt). ..... ;...•••...•. : ..:.:: .......••....
. Resta-nos,pois;apela~ao"'SEpara queexami-

ne.comacuid~de a oportu~idad~!d?dar, 'efetiva imple
mentaÇão à decisão doSupremosolTlente aParti~das
~leiçÕes d~2908.'i<.:!" ··'''';1;'.'!' '" ..•.•.•.
r./ E!1te~d(),ta':'1bérn,quetalvezsej~:esta ull1aboa
oportu~ida.~e'pa~a '. sélaltel"a~' oI t.e)do constitucional,
revendoo~ élt~a.is critérios.'! .'.J ....., .. ' .

Ness~! ser'ltido; .louv().•ai~iciati~a do. Presidente
João' Paulo querconstitu'luC.o'misSão EspeCial para
proferir! p~rt3ce~à~EC ~353-~;~ide 2001, que trata da
matéria.." er'Fara'~qual fÓi'desigriádornembro.

Muito 06rigado. . '.
,···tl .,•.'< '.c'

V;" ENCERRAMENTO
:" .... .,:, , ..,.... . ,.--,:,

O SR. PR.. E.S.I.D.E... N.TE <.ln.oc.. ê.·.ncio.. O.'. Iiveira.). -Nada•.• '. I'" , "., .;. ."

mais •havendo atratar,J'ou e~cerrarasessão.

'''O SR. PRESIDENTE (lnoct:nêio Oliveira) -
\'. :',:' .. !J'!',:i~ ::,:i}i> .... :.. .- ';

COMPABECEM MAIS OS SRS.:

RONDôNtA

Nilt0l'l Capixaba PTB
Total:de Rôndonia: 1

Nicias Ribeiro PSDB
Total dePará: 1
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PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Babá S.Parto
Zé Geraldo PI
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Humberto Michiles PL PUPSL
Total de Amazonas: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL
Dr. Ribamar Alves· PSB
Eliseu Moura PP
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL
Arnon Bezerra PIB
Total de Ceará: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Carlos Dunga PIB
Marcondes Gadelha PIB
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

José Chaves PIB
Miguel Arraes PSB
Raul Jungmann .PPS
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 4

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
José Ihomaz Noriô PFL
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 1

BAHIA

João Carlos Bacelar PFL
Pedro Irujo PL PUPSL
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

Narcio Rodrigues PSDB
Total de Minas Gerais: 1

RIO DE JANEIRO

Itamar Serpa PSDB
Total de Rio de Janeiro: 1

SÃO PAULO

Angela Guadagnin PI
Carlos Sampaio PSDB
Jovino Cândido PV
Luiz Eduardo Greenhalgh PI
Luiza Erundina PSB
Total de São Paulo: 5

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PI
WaldemirMoka PMDB
T9talde Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Chico da Princesa PL PUPSL
Iris Simões PIB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Total de Paraná: 3

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB
Jorge Boeira PI
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Milton Cardias PIB
Osvaldo Biolchi PMDB
Total de Rio GrandedoSuJ: 2

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - En
cerro a sessão, designando para amanhã, quinta-feira,
dia 1Q de abril, às 14h, a seguinte

ORDEMÔODIA
URGÊNCIA

(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

1

PROJETO DE RESOLUÇÃO w~ 117, DE 2003
(Da Mesa Diretora)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução 02.117, de 2003,que modifica
os arts. 7Q e 188 do Regimento Interno, es
tabelecendo a obrigatoriedade de votação
pelo sistema eletrônico para escolha dos
membros da Mesa Diretora, e demais elei
ções. Pendentede parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania.



II

proyimento efetivo integrantes do Quadro
de Pessoal do SenadoFederal e déseus
6rgãossúper'Visi()nados, nos termos do
art. 17 daR~solução n~9,~e1~97,doSe
nado Federal; tendo pdrecer da Comissão
de Constituição e Justiça e'de:Cidadania,
pela c:onstitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e,nomérito;pela apr()vação,
contra'os votos'dos DepútadosVicenteAr-

, " " , " '" " ," !~"":
ruda; Antonio,Carl?sBiscaia,BÓsco" Cos·
ta eAloysíoNunes' Ferreira (Relator: Dep.

:' ." ',:': ":' ';, :'" -', ,"',.'",' --; 'I" ,,~ , :, , ~ ,I.

Sigmaringa',~eixas).

,'AVISOS "
::-:.' ,'o .':: !:~~ )JL:'; o I, " , •

PROPOSIÇÃO.EM~FASEDERECEBIMENTO
DE EMENDÀS OU: RECURSOS '

, ' ,"'" , "",' 'I

, i 'i:,,:,:,; '.-,' ,,'

EXPEDIENTE DO MÊS DE ABRIL DE 2004
, r • '

, ; ; . ';, ":,',~'.- ':: ''';' ,'. ::' .' .-

ORADORES'SORTEADOS PARA0 GRANDE

EMENDAS

RECURSOS

. " Dia ,1 , 5l!·feira, '

15h - MauroBenevide~(PM[)B-CE)
, ,',' ',",',<'., 11

15h25min-José Roberto ~rruda (PFL - DF)
;"i.' : ': ' ,:;:i: :,: _~~' :<::;~ ", .

Di~ '2; 6l!~feira "

10:00 SERGIO ~IR~ND~(PCdoB- MG)
10:25DE'?ANIR RIB'EIR0,(P:f; - SP)
10:50 FR~NCISCO ~flPIO(PB -RS)~
11 :15 DER'{"L DEP~I,,~(PMDB-TO)
11 :40 CHICO ALENCAB:i(Pl1~RJ)
12:05 WILSON SI,\f'.JTI~~o(PMDB -PB),
12:30 \lIRGrLlOGUIM~~~ES(PJ;-MG)
12:55 ~~N~10 (PD]lffii~s) ,,' . ,",'
13:20 COSTA FERREIRA (PSC -MA)

.. : "I',' "
"Di~ '·S,2l!.feira '

. i"';.'

15:00 M~NINHA (PT~Df7)

15:251~~LDO t.ElfÃO(pL..~PB),
15:50 NILSON PINJ:0(PSDB- PA)1 :
16:15ANN PONTES(PMDB- PA);,'
16:40 ~SDRUBe.L BEf'.J]ES(PMDB ;'PA)
17:05 PJ\ST,OR REINAE80(PTB~ RS)
17:30 tUIZ'C~RLOS!SANT0S(PFL - SP)
1~:55 ~f.'RC(jS\,IC~~JtE:(Pi,-B -ES)
18:20AJ2CEU'COLLARES(PDT~RS)

(t, > DIÁRIO DA CÂMARA OOSDEPUTADOS

PROJETOOE RESÓLUÇÃONº 121, DE 2003
, (Da Mesa Diretora) .

c ·f,.'

Discussão~en'lturrloúnieo, do Proje
tode Resolução n2 121,de 2003;que altera
os arts. 68,72 e 84 do Regimento Interno.
Pendente de parecer da Comissão deCons
tituição e Justiçaede Cidadania.

5

PROJETO DE LEI Nº2.852~A, DE 2003
(Do Senado Federal) ,

Discussão;em turno único,do Projeto
de Lein~2.852 de2003, que convalida aRe
solução'n2 7,de2002, do Senado Federal,
que unifica as tabelas de vencimentos bá
sicose os demais componentes da estru-;
tura remunerat6ria aplicávelaoscargos de

PROJETO DERESoiuçÃO Nº12Ô,DE 2003
(Da Mesa,Diretora)

~ -;.,. :,r:';' , ",::
Oiscossão, em turno único, do Projeto

de Resoluçãonº,120ide2003, que altera os
arts~66e. 88 do Regimento lritemo. Penden
te de parecerdaComissão deConstituição
e Justiçaede Cidadania.

3

4

PROJETO DE RESOLlJçAoNº 99';;A, DE 2000
(Da Comissão de Educação: Cultúra e Desporto)

Discussão,emturno único, do Projeto
de Resoluçãon2 99de2003,que denomina'
."Plenário Deputado Florestan Fernandes"
a sala de reuniões da Comissãô de Edu
cação, Cultura e D~sportóda Cârnara,dos .
Deputados; tendo pareceres: da Mesa, pela
aprovação deste (Relator: Dep. Heráclito
Fortes);~dâComissãóde Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativà deste
e do PRC1761200,1 ,apensado (Relatór:Dep.
Alexandre',Cdrdoso).'

Tendo apensado o PRC, 176/01.
PRIORIDADE
Discussão

'Abril de 2004

II I
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Dia 6, 3ª-feira

15:00 ADELOR VIEIRA (PMDB - SC)
15:25 SANDRA ROSADO (PMDB - RN)

Dia 7, 4ª-feira

15:00 MEDEIROS (PL - SP)
15:25 CARLOS WILLlAN (PSC - MG)

Dia 12, 2ª-feira

15:00 LUIZ ALBERTO (PT - BA)
15:25 PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)
15:50 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP)
16:15LUIZ COUTO (PT - PB)
16:40 CARLlTO MERSS (PT - SC)
17:05 JOÃO MENDES DE JESUS (PSL - RJ)
17:30 ROBÉRIO NUNES (PFL - BA) "
17:55 NELSON TRAD (PMDB - MS)
18:20 ALMIR MOURA (PL - HJ)

Dia 13, 3ª-feira

15:00 OSVALDO COELHO (PFL - PE)
15:25 LUIZ SÉRGIO (PT -RJ)

Dia 14, 4ª-feira

15:00 RICARDO BARROS (PP - PR)
15:25 JORGE ALBERTO (PMDB - SE)

Dia 15, 5ª-feira

15:00 PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE)
15:25 DA. HÉLIO (PDT- SP)

Dia 16, 6ª-feira

10:00 NILTON CAPIXABA (PTB - RO)
10:25 JORGE BOEIRA (PT - SC)
10:50 ÉRICO RIBEIRO (PP - RS)
11 :15 ALCESTE ALMEIDA (PMDB- RR)
11 :40 DA. FRANCISCO GONÇALVES (PTB - MG)
12:05 ÁTILA LINS (PPS- AM)
12:30 CARLOS MOTA (PL - MG)
12:55 NEUCIMAR FRAGA (PL - ES)
13:20 VIEIRA REIS (PMDB - RJ)

Dia 19, 2ª-feira

15:00 MARIA DO CARMO LARA (PT - MG)
15:25 ZARATTINI (PT - SP)
15:50 LUIZ PIAUHYLlNO(PTB - PE)
16:15 LEONARDO MATTOS (PV - MG)
16:40 ZEQUINHA MARINHO (PSC - PA)
17:05 JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ)
17:30 DA. RIBAMAR ALVES (PSB - MA)
17:55 REGINALDO GERMANO (PP- BA)
18:20 GILBERTO NASCIMl=NTO (PMDB - SP)

Dia 20, 3ª,;.feira

15:00 PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB - CE)
15:25 NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG)

Dia 22, 5ª-feira

15:00 JOSIAS QUINTAL (PMDB - RJ)
15:25 BISMARCK MAIA (PSDB - CE)

Dia 23, 6ª-feira

10:00 NEY LOPES (PFL - RN)
10:25 LUPÉRCIO RAMOS (PPS - AM)
10:50 MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS)
11 :15 ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ)
11 :40 TETÉ BEZERRA (PMDB - MT)
12:05 JOSÉ CARLOS MACHADO (PFL - SE)
12:30 ZELlNDA NOVAES (PFL - BA)
12:55 GONZAGA MOTA (PSDB - CE)
13:20 INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE)

Dia 26, 2ª-feira

15:00 ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)
15:25 NEYDE APARECIDA (PT - GO)
15:50 MILTON CARDIAS (PTB - RS)
16:15 CABO JÚLIO (PSC - MG)
16:40 ARfOSTO HOLANDA (PSDB - CE)
17:05 CÉSAR MEDEIROS(PT - MG)
17:30 VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM)
17:55 DANIEL ALMEIDA {PCdoB - BA)
18:20 NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)

Dia 27, 3ª-feira

15:00 JAIME MARTINS (PL - MG)
15:25 ARY VANAZZI (PT- RS)

Dia 28, 4ª-feira

15:00 ANDRÉ ZACHAROW (pP - PR)
15:25 WASNY DE ROURE{PT- DF)

Dia 29, 5ª-feira

15:00 PAULO DELGADO (PT - MG)
15:25 LAVOISIER MAIA (PSB - RN)

Dia 30, 6ª-feira

10:00 HENRIQUE FONTANA (PT - RS)
10:25 ANTONIO JOAQUIM (PP - MA)
10:50 RENILDO CALHEIROS (PCdoB - PE)
11:15 SARNEY FILHO (PV- MA)
11:40 JULIO SEMEGHINI (PSDB - SP)
12:05 GUILHERME MENEZES (PT - BA)
12:30 LEODEGAR TISCOSKI (PP - SC)
12:55 JOÃO ALFREDO (PT - CE)
13:20 LEONARDO VILEl.A(PP - GO)



PROPOSIÇÕESEM~ASE·DE.RECEBIMENTO
DE EMENDAS (SSESSÕES)

DECURSO:1 11 SESSÃO .

ÚLTIMA SESSÃO: oi-04-04
'~(

ProjetosdJÚ~i (Art. 119, I e §1 11)

PROJETO DE LEINltji2.974/04- rio Sr.João~lfredo
- que "altéraalei nll.:10A2Ó, de 10 de:abril de 2002,
com a redaçãodadápela Lei n° 10.7,00, de 09 de ju
Iho)de 2003, e dá ou~ra pro~idên~ias." (f'pensado: PL
309212004). ! ,.f ..' .'.'i!. .:i
RELATOR: DeputadoF~BI0S0UIO '!

PRO~ET0 DELEI N2 &087/04 ...::r:i>oS~. Luis Carlos
Heinze "':;que~a.utorizaa eqúâlização de taxas de juros
nos financiarnentos'queespecifica"inerel'ltes às ativida
desdesEmvolvidasnoâmbitoda bovi'nocúltura de cÓrte,
da bubalir?CÜltu~~.!dejô~e,ou d~rqÜisOCUItUra."
I?ECURSO: 3~ ~ESS~Oi . ." ." '.
ULTIMA SESSAO: 05~04-04: i,:

;:' ,;:; -, ' :: 1:,,' ':': ': ,:~: '. -,

Substitutivo (Art. 119;:11 e §1S!)
I,: " .: ';r ,,: ~~' . ·'1·:'" .

~S PRO.. ReS!lP.'êE.'.S...•.A,.B~..,IIX0.,. SO.. :ME.,N:7:E.,.•.. FJECEBE-SÃO EMENDASAPRESENTADASPOR,MEMBROS
EJESTACOMt!3SÃb t ii [ .:;., ,;

i.: ',1 '. _:> '. :.<:, ,. ",~'l; i:i';: .' ;:;-'..', .,' ,,'o ,.i, ,

PROJETODELEI NIl2;303/03 - DoSr.Reginaldo Lopes
.... que"deterrninà que constenas embalagêns de bebi
das lácteasíà. quantidad~de 'leite que se contém."
RELA~Oi=l::Dep~ádoI..E0NtRD9M.ILELA .
DECURSO: 5l1 SESSÃ0 .... : ,; ,
ÚLTIMA SESSÃO:.01i~04-04' .' . ..

, ':', .-:,",:1::' '< <,!l:i: ',' ,:,,; .;' .:\:>

ProjetósdeLei (Art. 119,lr'l e §1Sl)
;", ::. .'. '. :~:' ,:', ~ ,,;, f! "

PAOJETODELEIN~304195-Do Sf.ValdemarCosta
Neto - que "dislJõe, 5Obre~os ~egula~EfntosSa~itários
básicoS50bre alimentos.",(Apensado: PL. ,.1549/1999)

, ",' I ,I'! ~!' 1,. ,,'~,',,' ':~ '111. " ':

RELATOR:DeputadoCONFUCIO MOURA
~. .:.. '<,>;'., ":;', ·..::<";t;: ,"'"J:i'. !",~,_"

PR...O.'J..E."f.,q. D.'..~. L.. ,.E.,... I~.I. 75... 1./0,3.- do.s;~. ~s..lf.ssl.....iS.. M.~... igueldo Couto eSelmaSchons - que ~alterai o ~rt. :'1 lt do
DecretQ;.leinll!1.~66,de1'5 de abril.de 1~~1 ,'dêfinindo
critérios de enquadramento de atividade rural, para fins

I. '~- ' , ',i;. ~ ," ::- ,x ,r ': ." J" - 1, ' I'J ,_ ' .,:, _, '. c

de r,ecolhirnerto daco~tribuição sindical'"r (Apensado:
PL 901/2003): .' ,.. " 1:;r.1 .
RELATORA:'Deputadá KÁTIA ABREU .1

I~ COMISSÕES PERMANEN,.ES !

COMISSÃO DEAGRICULTURA,P~CUÁFUA,
ABASTECIMENTO EDESEN'JOLVIMENTO RURAL

, .. ".... i!i

AVISOS ,:1
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ORDEM DO DIA DAS COMiSSÕES PROJEIODE LEI Nlt 1.468/03 ~ DoSr. Ro~aldoY~s
ooncellos- que "ac~e5C~~táa~ig~ à L~i~i8.1111.de
1T:,de·.janei~ode·,19~1, quedlspoesobre!a pol(tlca
agríoola,JE:)rido por. fi~alidade. ince~t~at dâdoçãode
sisiemasÓrgânic~s,biológioos'oueoológicos de agri
cultutaepecuá~ia~" <fpensado: PL2065/2003)' , .. ,
~~ÃtTfR: Deputado tN10NIO C:RLOS ~ENDES

1!"" .' .\·:w,· ".".. . :i!....
PRE>J;E10 DE LEI N.lt ~.644{03 ~ Do Sr. tug~sto Na~des
..;. quetaltera os artigos 12; 14e15 daLel~10.696,
de2 <te julho de 2003." li .'. .i!l~"
REI$TOR:DeputadoSI'-l\SBR~SILEIROJimi

:I~:, ::': '::" , ' >- " ,',' :Iil: ,,11: " _ 'L'~;,:

PRO~E10DE LEIN~2.6.~~{03- bo S~',YranderLou,bet
- que"c~a o Fu~do pél~a R~asse~~me~~p de Ocupan
tesde Boa -,Fe,retlrados.de terras Indígenas."
.RELQ\TOR: DeputadOWAl.DEMl"R M0KA' ,

',.... - ,!:" . ".' :.-_,,' , .. ' ' '-' "~o", ','" -:: I, '~i"", -", - .,,: i: _ "f;"; ~~:, ' }~-'. ";, .

PRduETO DE LEI Nlt2:67'3j03.~!Do Sr. Átila Lira-que
"auto~izá'ác~ia~od? g~~&o,de~p?i6à.C~,~u.~~ida
Carnaúba,; Funcarnauba,e,daoutras ptovldenclas."
RE~~OR: DePutadoZÉGEBARDO :~~ .

PRd~Ero.DEl.EI·.Nlt. 2:Z12{03'7" Do S'r.SilasBrasi
leiro-que."alteradispositivo~doDecreto~Lein.1l 167,

~::.~~:J~~~~~~~Jt:~lp~6~~~~~~: ...~~~.·~~~I~~
8.929,d~22ae~gostode 1'994lque'1nstitúi a Cédula
de Produto RUral ,e dábutras proyidênCias"."·· '.
RELATOR: Deputado LUIS CARE0S'HEINZÉ

"'::;,: -11', .,,: ,.' " ;,: ,:., ":', ... " :.: :':"" .. : i-:,',-:J,,':::-,.,\., ::,i",. ,;', , ':, I

PR()~ET() DEt~1 N~2.f;17/03.lºoSr.SilasBrasileiro
-9ue"disPõe~preas1:0peraçõêsde Crédito Ruml
rerlegociadasàoaTpa~àda12ei'~9.138,' de 29 de no
veJ!!br,od.e,19~!i,~at~ •..~'9 ~136,61! de,~9 de.~ov,errbro
d~'199ge .•~~,~e~'1f;1,o:~~;~e .•~p~eabr.i1 de.2002:e
da outrasproYI~~~clas".' .. " .' ., .'.
RELATOR: Dé~utâdo ~UIS,C~RLOSHEINZE:

,' :, :: ~: ,:::-: , "j. ',', ,::1:::, , !.: ' , , ': , ; !'

PR0~ETO DE LEINR2.817/03- Do Sr. Nel50n Mar-
"'_'!"," 11),"';:,'i'"" ".""""':::"'''('>'''''',''''''",:;''~""" -. ,", .:111" ",•.,-~ ~

quezelH:- que"revoga oartlgo9lt da Lel:i~ 10.814;de
>O,':;':" -.";"!-,Ii~'\'-li' ".-""',-'-'i~:,:-:" ,i"., ,,' -: ~~II:';:, " ,!j-:_"

15 dedezernbro~e 2003; que "Estabelece ~ormaspara

o plantio e. dom~rCialização Cesoja ge~7ticamêríte,mo
dificada dasátniíi2004;edáoutras providêijbiás".";.

RE~IOR:P~ppt#P?,~~t~~'~~Oili~~RA" '
PROUETO DELEINlt 2.938/04- Do Sr.Dr.Rosinha
-que"âltera>di5p()~~ivosd~Lei. nf'7.802,J,cfe 111de
julho d~i1989; qUe dis~e .s()b~e~l'pe~quisá.; aeXiJe
rimentação,a prbduçãb,a embalagem e rotulagem,
o'! trah~pOrte,'oârlllazenal11ênto, .8.. coinercialização,
a'ph:>pagánda com~rcial, àr~i1izaç~o;.~importação,
a;exportáção;o,d'~stino;tinal:dos resíduos'ie: eTbala
gens, d:,tegist~o,8.éla~s~icaç~(), o cO\'lt~?le,la inSpeção
ea ,fis~li~çãodeag~otó~ic()s;':seuscomponentes e
afins, edáoutraspro~idênóiàs."::i' ," ':. :i
RELATOR:'Deputado,ISILAS,BRA,SILEIR0

li l: I i
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Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º) PROJETO DE LEI NQ 11/03 - Da Sra. Iara Bernardi

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE- -que "proíbe a veiculação de peças pUblicitárias, em
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS qualquer meio de comunicação, que utilizem imaf3ens
DESTA COMISSÃO sexuais como atrativo:'

Rf:LATOR: Deputado JOÃO BATISTA
PROJETO DE LEI N

Q
1.122103 - Do Sr. Ricardo Izar PROJETO DE LEI NQ 1.542103 _ Do Sr. Iris Simões

-que "altera dispositivo da Lei n
Q

8.427, de 27 de maio _ que "altera a redação do art. 162 da Lei nQ 9.472, de
de 1992, que dispõe sobre a conc(;}ssão de subvenção 16 d(;} julho de 1997:'
econômica nas operações de crédito rural:'
RELATOR: Deputado ZONTA RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
NACIONALE DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E JUSTiÇA E DE CIDADANIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO;1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO; 07~04-04

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI NQ 3.113/04- Do Sr. Antonio Cam
braia - que "altera a alínea b, do inciso I, dq art. 7Q da
Lei nQ 10.696, de 02 de julho de 2003."

DECURSO;3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO; 05-04-04

Projetos de Lei (Art.119,1 e §1º)

PROJETO DE LEINQ 2.833/03 - Do Sr. Hamilton Casara
- qU(;} "dispõe sobre a utilização de áreas.de várzeas (;}
de preservação permanente na Amazônia Legal:~

COMISSÃO DE·CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORI\iIÁTICA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
, DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO; 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO; 02-04-04

Substitutivo (Art. 119, lIe §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA .• COMISSÃO

PROJETO DI; LEI NQ 1.985/99 - Do Sr. Edinho Bez
- que "modifica a Lei nº 9.472, de 16 de.julhode .1997,
introdu4indo artigo que torna obrigatórii:l a ampla di
vulgação das tarifas pra~icadas pelas prestadoras de
serviço.t(;}lefônico fixo comutado e de serviço móvel
celular.". (Apensados: PL 2499/2000 e PL3337/2QOO)
RELAT(J)R: Deputado AL.MIR MOUHA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO; 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO; 02-04-04

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida
dee Mérito;

PROJETO DE LEI NQ 6.960102 - Do Sr. Ricardo Fiu
za - que "dá nova redação aos artigos 2Q

, 11, 12,
43,66, 151,224, 243, 244,246, 262, 273,281,283,
286, 294, 299, 300, 302,306, 309, 328, 338, 369,
421,422,423,425,429,450,456,471,472,473,
474,475,478,479,480,482,496, 502, 506, 533,
549, 557, 558, 559, 563, 574, 576, 596, 599, 602,
603,607,623,624,625,633,637,642,655,765,
788, 790, 872, 927, 928,931,944, 947, 949, 950,
953, 954, 966, 977, 999, 1053, 1060, 1086, 1094,
1099,1158,1160,1163,1165,1166,1168,1196,
1197,1204, 1210, 1228,127:3, 1274, 1276, 1316,
1341,1347, 1352, 1354, 1361, 1362, 1365, 1369,
1371, 1374, 1378, 1379, 1434, 1436,1456, 1457,
1473,1479,1481,1512,1515,1516,1521,1526,
1561,1563,1573,1574,1575,1576,1581,1583,
1586,1589,1597,1601,1605,1606,1609,11314,
1615,1618,1623,1625,1026,1628,1629,1641,
1642,1660,1665,1668,1.094,1700,1701,1707,
1709,1717,1719, 172t, 1722, 1723,1725, 1726,
1727, 1729, 1731, 1736" 176~, 1788, 1790, 1800,
1801,1815, 1829, 1831,183~, 1835,1848, 1859,
1860, 1864, 1881, 1909r ~963, 1965, 2002, 2038 e
2045 da LejnQ. 10.406 d(;}J9deijan~iro de 2002, que
"Institui o Código Civil", aorescentadispositlvos e dá
outras providências." ... •.. . •
RELATOR: Deputado VICB;NTE ARRUDA

DE;CURSO; 5ª SESSÃO. ;i .•,.

ÚLTIMA SESSÃO; 01-04-~4;
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Projetos de Lei (Art119,I'e§12) PR0JEfODELEINll407/03~DoSr.Dr:Hel~no-que."dá
nova reeJação ao § 2!!do Art. 288 da Lei n.29.5Ó3;de 23de

"~, ,"'Iili-',','í"",''''':' .<',: ..': , ."" .',:'l:':U~;.': ,-,"""~,' ',':ij/\ ":;.!, .. ,:,,,:-,,~ '<,'
setembro de 1997,abolindo o recolhimento preVlo da multa
detrânS~o paracicaso'dereCursoâ';se'r;int~rPôsto~Wi '

.: .i . " , " " ' : ,- " > _ ' ' • " ' ·1 i , _ q:" ." .,~.'\i ,'h .,' !~, '" :." '_, I, ! ;1' :~:::I- : '

REL.t\T8RA: Deputad~El:>NA·~.A.pEDO.,l. ...•..•••• ··l. '.',

PRdtiETo'DE' LErN2545/0J~~l5o.Sr.Anthnid:C~:rlos
MendesThame- que "criá os60mitê~f Florestais.~
,'i: :':., . ' '~",~_"':'~:h:',-:'~ :":_",-,::,',,'::,~ .. ,,,. I"" ""(', """,~.',,(, ,:'I~'" ,;.:'

REtAT0R:DeplJtado SARNE'(j FIt:HO't":': .
" :'i~ '<>~.':,::,. ,,">;:,,';.',> >,:':~:~i(\/'-',:: j~,:::<;': ,_,,' ,"~:i",::i . :>,,,,, '!

PRO~ETO l:>ELEI N2.602l03,f.Do Sr~ Geraldo lha-
, '." ,..' .. """'.' j ".'1'.' ......•.........," ',"'1 .. I,'"

deu .... <:Júe "ac~,esce~taa~igo~;~ei. ~~.~~503,de 23 de
setembro deI1997,:t~ue.institui oCOciigo de Trânsito

. ,~.,.,,~:< fi " ','" '""'1; .'!:] , "~"7r":"i'" ,i:', ",' ",I::'" ',o',',:' ::' ',"

Brasileiro. ".1 .:"., i:':: .
~, ",',~'fi, :' r .' ',.';: :1:')':," ::,' "' '; ,,~ " ,,:; ',: " " r'::.." . ;':: I

RELAT0R: Deputado ~N"'ONIO CRUZ •
:, :' . ,': ""i:::' ,,' i ,~," , " '" ,: . t :.,' "i

PROJETO DE.LEIN~619(03':"D~Sr.Bispo'IJander-

val- que "determina às in~tituiçõ~sfi~anceira~:lcomu-
~~ ,,",,'"':' " ,".' ':!: r, r;; "ii,;,',:,".;,;'-, , jl-h~' ,,'o .. ; ...."':::,:::·:m" ..;,,,"'~:,' '.";,":, .:',;1 '!~~:

'nlcar ao avahstafouflador o atraso de pagamento do
âe~~ao~pH~Cip~l."t i:::" .. ·..,i:;'··:
RELATOR: De~ul~dOJ~l:>~UBtL BEN,JE~I" r

PR8JE10 DE LEIN~658~03-DoS~.~~torio€a~los

MendesThame- q~e "dánoxaredaçãÔaoart. 193 da
CLT, paJ;8 co~cede~adicior;t;1 d~ peri,culósidade àqueles

, ~, ' "''''',' '. "t,__ .,' :,' ·l",~,', ""''', ,I""",;, :., • !, '''M. '" :." .', I,

que trabalham.,expostos: a radl~çoes,.lonlzantes ou a

:"P~~~~;7t"(f~e~doS' PL12W2003

RELATOR: Deputad~tl':JX~~10 C~~LOS BISPtlA
• ,: ,'. 'jq' ',' ," ',:, , ':' ".- ' ' ' ',-, " .'~ ,

PROJET0DE LEI NQ'7.10/03 - Do Sr. DaviAlcOlum-
.J ",',', ;':',",:'!:tif.;":" ,~~ .... ' ,,':,Iill~ ,'i""";'> :" ':~

bre·: que "dispões~b~ea:l~edaçãodous<>ido~ ~~~~-

XOSO~OO ou ass~W"elhad~,~!, p~~aa:esso telef~;~'~;!fl
centrais de atendimento aos cldadaos:' .! .', .,'

RELATOR: DeputãdoliÊDMAR MOREIRA
;:.,' " '! ,>:.',·:':";'i!:,':~, ,.'·:::t'it'~:" 'i' ' ': ,"-;' '.' :

PROJETO DELEI' NQ 869/03 ..l.ijDo Sr. Ivan Ranzolin
' ..", ... ,,,'! . '... ... ," •

- que ""~ltera·osa?igos227.ef~~4~a~ei n~.7;.5~5,
de 19 de~ldezembro êle1986; quê dlspoe sobre Código
Brasileiro de.A~rÓrláutica~.' .!' , !

RELATOR: D~pUt~doCLEONÂNCIO FONSEC.A.

PROJETO DE LEIN~i1.q24{03-DoSr. Neut?r Lima
-que "definepoluiç.ãó. ~onora,. ruídos, :vibrações e
dispõesobÍ'eosli~~~~áxi~os deinte~sid~de da
emissãode'sonsesinais,~cústicos,:de ruídos e vibra
ções resultantes de atividades urbanas:' (Apensado:
PL2156/2003): . '.. .•
RELATOR:Deputado JOSÉ DIVINO.. ,

PR0jÊTO DELEIN2 1.106!03,l-DóSr.Givaldo Ca
rimbão - que "institui.o 'biaiNaCionaldo Conselheiro

Tutelar":' ..' .' ..i .' . "
RELATOR: DepUtado LUIZEDUi\RDO GREENHALGH

j I·

H,.ALDa Análise da C~nstitucionalldàde,JÚridicida-
, .de e Mérito: '

~!' ,PROJEl"0 DE LEI N2 2.130!96-DoSr.~ugustoNardes
~'":-que"ac:~escen,ta irciso ao'~~igo21 daLei ~8.884, de
11de ju~~o de 1994,que"trahsfo~mao Conselho J\dmi
nistrativ~ ~e DefesaEco~ô~ICa'::€ADE em autarqúia,
dispõei,~brea pç~ellção 'eJa rep~êssãoàs ill!rações
contra a orde~ecànômica edáoutras p~()yidêllcias."

RELf1°i=t:'Dêputa10'RICtR[)()~IUZA.~·ii, '
PRO~ETODEL~IN2 4;719/01,- Do Sr• .6,.lbe~o Fra
ga- que"ac~e~cen.ta()s:§§l6fe 72 ao,~I~. 22,dat:ei
~ 8560, de 29 de dezembro,ide1992, est~belecendo
p~esunção depate~rlidad~ no ~aso de recusa de sub
missãóaoexamede identificaçãogen~tiCa,e dá ou-
.r.'fili!~, , ' : I" ", ':' ,',' ," .. :~:'I.: " '. • 11:,' :", ': ' ~, " '"'

t~as proyidêl'l~ia~.~ ..•.... d".... , '•. <.
~El{1qR:l:>e~~~d()LU!ZfN~O~10FLE~RX.' .
PRO~ETO DE LEIN2 514/03 "';Oó Sr. €ustóclio Mattos
~que"dil~põe sobfen,o~~asgeraisde di~éito peniten
ciário edá outras proviaências." ....•... ',.."
REtATOR:Deptrtado~IÜ~.A.RROCHA "

:::::!: "'~::',i""':'-' li;" ,,;,,':. ::' :':'." ;':,! 'rni ~ :,~,,'.~].. t:,::,: .~::~, ::' "i:: .', :,;
~R03Ef() DE LEINil 580(03;';'Do ~r. FeuRosa - que"al
tera.aLei~8.245,d~18d~ o&t~bro,de 1991, que"Dispõe
sobre as l6bações dosim6yeis~m8rl0se os procedimen
tos aelas pe~irye~t~s~.";'(~Pen~d& PL 681/2003) .
RE~rOR: Deputado MI:NDES RIBEIROFILHO

!lt"'ili:J ..::ii,:':'(' "";"",.::,.i,':,!:!"1 :'," ,,< ',' :,:,:,»:,.-.:,,:': ;::,;,';~ "',. .: >. , .~'..'~': ...-
B,.. Da ,,~áliseda :Constitucionalidade,e Juridici-
dade (art. 54; I):. :

! :" ,i' .'.... : ''',,: :.','::-- : ,,',":',',: • ; , ' , '~ : " ' , . ' •

PROJET0:DELEIN22;712,f92-DoSenadoFederal
-(PLS 182/'11991)~que;'obtigaasi~stitüiçõesfinan
c~iras ()ficiaisàdi~Ulgafem âs concessões de crédito
subsidiado,'!:..... ..::11.;.' ,;:: .
RELf'TOR:iDeputâdo G0~IOLANOSALES

PROJÊIOtDE:[EI.N!l;1·.?~6{8~:~Do ..Se~ado Fede.ral
...; (PLS '1~3~~ 9~~)T que ~~Isp~~sobr,e o uso doSe~lço
0900 nosterml"als de telefomafixa:' (Apensados:JPL

. 2691J1999,Plj'113?r511999; PL3665~i1997: PL446212001
ePt:6263/2002)i'ijI,.: ,. li, '
REL/\To~!peputâ~o ~IL~AR R0CHA
PRO~ETODÊLI~IN2'J:53~oà~ Do Sr. RonaldoVas
concello~7qti~~determi~aque.aslege~das das placas
de ~inalizaçã().nas.rôdoviasfederais sejam expressas
nos idiomas po~uguês~ espanh61." . . ....
REL~TÔR:Depütado SÉRGIO MIRANDA

p':1:" :':,',,' .. .-:' " "::'i,:, " ';" ':
,PROtlETO DE LEI N2 4]25/01~ Do Sr.0r1ando Fan-
: "". i~' "',;1:;" '~: :,',',:,,':: ",'~' ":~';"',"~i~',' ,:"",' '. ,.'

....• tazzl~~ •.~que,"proíbe· a dlscn~il'lação.por uso. de tatu-
"agenS; 'rio. iqg~SsoinO serviçOipúblico:' (.A.pensado: PL
5138/2001Hs'L, iA . '" .....: •.

RELÂTOR::DeputadoROBSON 1;UMA

•• 11 I I !I,.lIm,·!! 1',1 I'!
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Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 Q
)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADASPOR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade
eMérito:

PROJETOÚE LEI Nº 3.450/00 - Do Sr. Bispo Rodri
gues --'- que "acrescenta parágrafo único ao art. 38 da
Lei nQ. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil."
RELATOR:·Deputado MARCELO ORTIZ

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade
{art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nº 3.644/00 - Do Sr. Gonzaga Pa
triota - (PL 2595/2000) - que "dispõe sobre a obriga
toriedade de conservação e manutenção de elevado
re$ elétricos, esteiras e escadas rolantes instalados
eiT1 edifícios de uso habitacional coletivo, comercial
~ de serviços públicos ou privados e dá outras pro
vidências."

PROJETO DE LEI Nº 5.239/01 - Do Sr. Luiz Carlos Hauly
- que "altera o art. 25 da Lei nQ. 8.313, de 23de dezem
bro.de 1991, que "Restabelece princípios da Lei 7.505,
de 02 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de
Apoio à Cultura - PRONAC e dá providências", estabe
lecendo obrigações aos projetos culturais relacionados
com a produção cinematográfica e as artes cênicas."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
NETO

PROJETO DE LEI NQ. 7.050/02 - Do Senado Federal
'~que "altera a Lei nQ. 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código deTrânsitoBrasileiro, para definir
(;omo infração o transporte de bebida$alcoólicas na
condição que especifica."
fiELATOR:Deputado ILDEU ARAUJO

PROJETO DE LEI NQ.540/03 - Do Sr. André Luiz 
que "cancela as multas por avanço de sinal aplicadas
por fiscalização eletrônica no período compreendido
entre as vinte e três e cinco horas, em todo o Terri
tório Nacional."
RELATOR: DeputadoJOSÉ DIVINO

PROJETO DE LEI NQ. 971/03- Do Sr. Gerson Gabrielli
_. que "altera aterminologia do cargod~Papilos?opis
taPolicial. Federal, pa~aPerito Papiloscopista Policial
Federal na Carreira PQliçial Federal.".. •
RELATOR: Deputadof\NTONIO CARLOS BISCAIA

PROJETO DE LEI Nº 1.178/03 - Do Sr. Assis Miguel
do Couto - que "dispõe sobre a criação de Cadastro
Nacional de Pessoas Físicas que realizarem viagens
ao exterior."
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 02/04/2004)

Projetos de Lei (Art. 119, I e§1 Q
)

PROJETO DE LEI Nº 3.1 01/04 - Do Sr. Jefferson Cam
pos - que "assegura ao usuário do Serviço de Telefo
nia Fixa Comutada o direito de bloquear a discagem
para chamadas de longa distância ou para serviços
de valor adicionado."
RELATOR: Deputado PAULO KOBAYASHI

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-04-04

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 Q
)

PROJETO DE LEI NQ. 3.487/00 - Do Sr. Lincoln Por
tela - que "dispõe sobre medidas que amenizem o
desconforto da espera, no atendimento ao público,
nos estabelecimentos que especifica:' (Apensado: PL
2846/2003)
RELATOR: Deputado JULIO LOPES

PROJETO DE LEI NQ 2.657/03 - Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos- que "institui a obrigatoriedade de identificação de
aparelhos reprodutores de discos compactos, para uso
em veículos automotores, e dá outras providências."
RELATORA: Deputada MARIA DO CARMO LARA

PROJETO DE LEI Nº 2.721/03-Do Sr. Silas Brasileiro
- que "dispõe sobre a rotulagem das embalagens de
café comercializado no mercado brasileiro."
RELATOR: Deputado CELSO.RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI Nº 2.757/03 --'- Do Sr. Milton Monti
- que "institui normas para cobrança de débitos de
qualquer natureza e dá outras providências"
RELATOR:. Deputado JOSÉ BORBA

PROJETO DE LEI Nº 2;790103 - Do Sr. Elimar Máximo
Damasceno - que "altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho
de 1998, que "dispõe sobre?s planos e seguros privados
de assistência à saúde,e qá outras providências":'
RELATOR:Deputado LUIZ BITTENCOURT

,

,.. ,.4 ;P111iMlifi
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PROJETODE LEI N.!l2.51t3103~Do Sr. Reinaldo Betão
- que "di~põe sobre aobrigator,iedadé de i11forrTlações
técnicas ernetrol6gicasqú~deVer,nconstarfeni'llutó de
infração, laudoou qualque~outrJdoculllentd; provêHien
tesdasáreas de seguranÇa e" meioambier"lte:Quetê
nha~ sidoproduzidos pOr;instnírTlentos/equipamertos e
sisterilas,e sejam utilizados paià fins de pagamêflto de
mul1a;\ instrução de inquérito pollcial:'e del1"l8is proceSsos
de qualqueri ~at~~eia.edá outras p~~~idêflcias.~·;>
RE4'l;oR: Oep~adoRO~tLDOJ)I~tS;:.;.

PRO;JETO DE LEI NQ2.529103 - Do'Sr~Wilson Santos
- que ~~odifica ••oDecreto-[ei ~. 2.404;~i'de1987,;\ea
Lei ~ 9.~32 ,"de199~:'"]:"':: ..t !,;:[',
RE~TdR:DeputadO'BERN~Rfuo~RI,S10~.L::,,/

. ". ",' "..~: ..•.:,,:I,~ : ,'" .,,'.
PROUE1POE L~I N.!l2.606/.03 ':[)óSr,~ G0r"lzaga'Pa-
trio~a-que "cr!a.a~~:ea. d~iUv~e COTér.eio:~o'~ÍJni~
cíplO dePetrohna;no Estaco ~do Pemambuco,:e da
outras pro~idêrtia~r:' ..... .... . ,1.~.·I~I:'I: ....
RELATOR:if:)eplltadoRONALDO DIM~S:! .. .

,:.r. ;"li '. . "'!~ ,,'" ...'
PRdJETO[DEtEIN.!l2.643103- 00 Sr. Augusto Nar-
des-- qde"alteráóa.rt.22d~Leir~1Ô:034,'dé'24de
outubro de2000."1;:; ..:!~ ':><

, ".;' ·;i ,':'" "".1 .' "..".::
RELA~OR:DepU!ado:GER~()f'.JG~BRIELU.':':'
PROJETOOÉLEI N2·2.663/03'~Db Sr. Sandro Mabel

:" :,;' :~"_ ,.:.1"'" "':~,: :",,,'ij~"::';:'::"'-1:':" ')"',' I ;, ,,'\)j<-:~.'!ti

- que "obngaosfabncantes de produtos queoonte-
i " I, ,;,' :'., i' ':".,'. ,:~:,,~ ·,r,; "':.: ':,':",' '. I. " :1;', _ ,':, "',' .,0 "~ ,I.-,";':::-":!

nham lactose a Informar: essa característica, nó rótulo
ou embalagerri~"Iil:'!t;'i'i ""' ..:....'!.... ,.: ,1',.

.' .','1,'" " -\,;1 ."."!",!::':: ;'·.i:~'t'~!I"; ": ' 1· ; .J"j,,:,!~'~"'_f·

REl.(\TOR:Dep~adq:!J~IF,lO CAf:\NEIRO ;,'
:;' "", ,-,' ";"", ,I,.:,.'." ...,: ~~, -.!p. _.\.""'" .,'. 'A r,' '>', ;: l "~,o ,_ ;:1" ".,.::.

PROiJETODELEIt-J,~,2;68S.~~3+0~ S~~ Çló~,is ,Fecury
- que "c~ia, ~osMu~icípios,CfeS~oLuís,Paço'doLu~

miar, Raposa e, SãôJosédeRibamar'[lo Esta~o do
Maranhão,o.Pólo de Informática do. M~l'anhão;e dá
qutr,~sproYidê~~i~~:: .,.: .:1"';' .... '" '. ·:i;, , :'
REI2ATOR: Deputado JAIR0€ARNEIRO i.. ,

I, i, ';'- , )'[,1''-:'>:<,,,:. ',t:,· :}': :': -.:: ',';- ),1 ':' ,:".'

PROJETODE LEI N!l2.695/03':" Do Sr;Wilson 'Santos
- que "dá novar,edaçãoaoi'inciso IX do~rt. 1Pda~Lei
n° 9279, de:14'~eTaiod~;1996,que~egulàdireitos
e obrigações rel~tiyo5.à p~opriedade industriaL"!"
RE4\TOR: Dep~aª():BERN~RDO ~RIS:rON,I,',

PROJETO DE LE.I."Nº2.7~olo3"';oh S~.iAIrt:li~.~oura
- que "dispõe S()b~e asociedadeurtipeSsbal.'~ll

RE4'TOR: Deputâdo:LUPÉF;tCIO RA""OS,;J'J1
..." ' ': . .•.. '" • 'j'

PROJETO DELEIN.\l2.741/03 - Do Sr~ LuislCarlos
Heinze -que "alteras Lei n~9.503, de 23'desetembro
de 1997, que institui:ocódigo de Trâflsito Brasfiêiro,
para disporsob~emensagem deadvertêncià:impres-

, jl ":' '.,' ::' ,i'- .-!- , " ""!:: ': i> ,I- .:' ".' :; .'.:.' ,,' :~

sana embalagem!dos prodiJtosde':telefonia:celular
comercializados no País.'" ':.

:1"
RELATOR:.Deplrtado.GIACOBO

~~bstitutivo(Artj119, 11 e§12)
. .

ItSPROPOSIÇéESABAIXO SOMENTE RECEBE
hÃÓEME~D~S~~flESENTADASPQR MEMBROS
EJESTACOMISSÃO'

, ". t-
j=>ROJETOOELEI NQS53/03;,-DoSr;José Divino~que

"dispõe sob.~e o teor~Táxi~oper~itido de e-I~!rão, Ni
coth"la e~o~óxido de Ca~ono (CO) po~cigarro produ
zido e consumido em todo Território Nacional:'
RELATORA:' beputâda '6ED.A."€RUSIUS ..'

DECURSO: 5i SESSÃd . . ,
I' , '_., ,- ,{., ,', ~

ULTIMASESSAO: 01..04-04

Projetosdê5Lei (Art. 119, le §1S!):
, .

PROJETO DE LEI N.!l2;090103 - Do Sr. Zico Bronzea
do~ que "altera aLei do Inquilinato paradispor sobre
o pagamento de tributos." ,
RELATOR: DeputádóRUBENS"OTONí

PROJETO DE LEI N!l3.082104 - Do Sr. Milton Cardias
, : '" :-: ,_.' - -~h - t, ',1 '. 11

-que"dispõesobr,ea provisão rnensalderecursos para
o pagamentododécinl0t~rceiroSalárioedo adicional
de férias, cria o Fundoder:Provisão Salarial - FPS e
dá outras providências."! ..

PROJETO DE LEI NQ;2.843/03-00Sr.ChicoAlen
ca~-que "dispõesobr,e ap~dronizaçã(),pel() rJod~~
Executivo,. dasdenorninaç6esesiglasdos serviços
bancários oferecidos 'aos clientes." .
RELATOR: D~pUtadoMAXR0SENM~NN,- r· iiil "".' ' " j,: ,~:,:: "" '-~~' 11 " :,:" ,-- ,:': 1',

.PRO:JETOOE LEI N!l2:952104- DO' Sr. Max Rosen-
rTlal"lfl-i~ue "acr'escentâparágrafoúnicô :~o art. 105
da Lei ~8.0!8, de 11.'de seterytbr~ de19~O(êódigo
'd' ·D·f·"·,j 'd"C "d )"m ..,v,·',e e esa o o"suml o.r .r::(' , '. ._
REl.f'",:OR:DePutâ~0'~t~CE~0G,UI~~tESFILHO

PF,lOJET,ODE LEIN!l';3";029~O~ ... ~()st· .tRtollioC;ar~
los MefldesThame-que"altera dIspOSitivos da Lei nll
9.660, ~e16iaejuflho de 1995:' .. ,'." .•.

~E~,.OR:Oep~a~o~~ULOBEfl~~RD0

iCOMISsAo DE!DESEt-JVOL~IMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA!e CbMÉRCIO

'ii· li" ,li::
AVISOS!'t"

.- ,I':" .

, ,j i -. :,', : ,~:: i~ ;;:; ': ,.:> '·j:i li:·: !'<", "

PROPOSiÇÕES EM:FASE DE RECEBIMENTO
, DE EMENDAS (SSESSÕES) "

DECURSO: 2i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06~4-04

ProjetôsdeLei(Art.119, le §1S!)
"'1

I II I I ""IIH 11: I!II,
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PROJETO DE LEI NQ2.749/03-Do Sr. Salvador Zim
baldi - que "institui a obrigatoriedade de todas as in
dústrias automobilísticas a produzirem carros movidos
a GNV - Gás Natural Veicular!'
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA

PROJETO DE LEI NQ 2.771/03 - Do Sr. Milton Monti
- que "obriga empregadores a manterem berçário ou
creche e e dáoutras providências!'
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI NQ 2.803/03 - Do Sr. Carlos Nader
- que "estende aos consumidores proprietários de reci
pientes transportáveis de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
o direito de livre acesso ao enchimento em distribuidoras
registraclas na Agência Nacional do Petróleo (ANP):'
RELATOR: Deputado RONALDO.DIMAS

PROJETO DELEI NQ 2.816/03 - Do Sr. Luciano Cas·
tro - que "concede benefícios fiscais para os proclutos
que especifíca e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI

PROJETO DE LEI NQ 2.818/03 - Do Sr. Geraldo Thadeu
- que "altera a Lei nQ 9.317, de 1996, afim de que as
empresas inscritas no SIMPLES possam optar pejo par
celamento cios débitos para com a Fazenda Nacional!'
RELATOR: Deputado GERSON GA8RIELLI

PROJETO DE LEI N!l2.839/03 - Do Sr. Eduardo Paes
que "obriga a criação de centrais de consulta de cheques,
pelas instituições financeiras, e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO .

PROJETO DE LEI NQ 2.847/03 - Do Sr. Carlos Eduardo
Cadoca- que "dispõe sobre a formél jurídica dos empre
endinwntos e estabelecimentos que explorem serviços
de hospedagem!' (Apensado: PL 2867/2004)
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER

PROJETO DE LEI NQ 2.894/04 - Do Sr. Carlos Nader
- que "'Dispõe sobre a concessão de empréstimo fi
nanceiro a pessoas jurídicas que desejem empreender
e gerar emprego e renda":'
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI NQ 2.919/04-DoSr.Carlos Nader
- que "'Acrescenta dispositivo ir Lei nQ4.591, de16
de .dezembro de 1964.""
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA

PROJETO DE LEI NQ 2.982/04 -' Do Sr. Manoel palvia
no - que "disciplina a respopsabilidacle subsidiária do
avalista no título de crédito~dáputr'fis proviclências!'
RELATOR: Deputado SERGIO CAIADQ

PR9JETO DE LEI NQ 2.997/04- Do9r. Antonio Carlos
Bisc~ia -' que "dispõe sobrepregi~Eliurídicoaplicável
àslpiasde conveniência eclá 0H~ras!providênCias!'
RE4ATOR: Deputado LÉOALCÂNTARA

PROJETO DE LEI NQ 3.044/04 - Do Sr. Jefferson Cam
pos - que "permite pequenas. empresas prestadoras
de serviços e profissionais autônomos a manter como
sede de sua empresa sua própria residência:'
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO

PROJETO DE LEI NQ 3.045/04 - Do Sr. Fernando Ga
beira - que "altera a Lei· nll 8.884, de 11 de junho de
1994, que 'transforma o ConselhO Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) em Autarquia, dispõe sobre
a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem
econômica e dá outras providências"!'
RELATOR: Deputado CARLOS EDUARDO CADOCA

Substitutivo (Art. 119, 1/ e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃo EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI NQ 1.333/03 - Do Sr. Carlos Nader
- que "'Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo de
Apoio à Microempresa a ser administrado pelo BNDES
- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social.!'"
RELATOR: D.eputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI NQ 2.149/03 - Do Sr. Coronel Alves
..:.. que "determina que as .indústrias de cigarros com
pensemos entes públicos pelos custos despendidos
com os atendimentos m'édicos no Sistema Único de
Saúde - SUS, prestados aos portadores de doenças
associadas ao tabagismo:'
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON

PROJETO DE LEI NQ 2.449/03- Do Sr. Rogério Silva
-que "acrescenta os a.rt. 79-A e 257-A à Lei nQ8.069,
de13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente!'
RELATOR: Deputado ZIGO BRONZEADO

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-04c04

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI NQ 2.52.5/03 - Do Sr. Cabo Júlio
- que "altera o Decreto-lei nll25, de 30 de novembro
de 1937, exigindo a necessida.dedo estabelecimento,
no.município, de uma coorgenadoria de defesa civil e
de uma tropa do corpo de bombeiros militar para efe
tivação do tombamento de bens imóveis:'
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PROPOSiÇÕES EM. FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR'DEAMANHÃ1[\' '

([)IAO~04!2()04)

, p~ojeto~dec~e,il(A~.119, le §t2):::r:,' .
: , '·.'t, .' '" '. .:,' .. :

PROJETO DE LEIN~3:031104-Do Sr. Luiz t-.ntohio
Fleury ..;:que "instituiODiaNacional do'EletricliáriC):'

;;: :" " ,::!' " . ,,:' I, '.' ,,' ' " ';;~" ,:~L .' ':: i\':, " :
PROJETO DE L:.EINIl3.120!04-Do Sr. Eds()~ Ezequiel
..;que ""Estabelece'oforneéirnentoperiódicO'de UmKit
desaúdedentá~ia;aos'alunosda rede, públicade:êdu-
cação fundamehtal,e dá'o'utras p"rovidências."" )

..•• .'. '. <' .. ..... .... :' i, ... ,. '~' ' .'. . ; ,

PROJETO DE L.'EIN~3.136{Ô4,~o6!Sf.Robert,oPes-
soa- que "dispõe sobr~àc~iação do Dia Nacionàl do
Espiritismo." J."

PRO.:J1:Te DE LEI NIl3.169/0~ - DaSra. Rosede Freitas
" ,'I>', ,:",,,:,,,' .:-:Ii:l!! " ' .

- que "cria o Monurnehto Natural da Pedlâ do Penedo,
no Muniéípiode Vila Veltlà; Estado doE8pfrito Santo:'

f,l ...• ' '.' .', .. i'.:

,PROJET~D~L.EI N~~3.1?~~04...;00 Sr. Dani~1 ~ITei
da -que "mstltulo Dia NaCIonal de Combate alntole-
rânciá ReHgiosa:.~ .
",' "

J>ROJET;ODE LEI. Nll,3.1~~Ô4- DoSr6 Car,IosNader.
- que ""Dispõe sobre a criação deespaçã reselYado em
casasde espetáculos, s1i~lNs, teatros,'cinemas ~sirTlila
res para deficientes frsicos e dá oUtras 'providêHciâs:'"

1,,': " ' :' "'-:"',' , :" :1; , ,',:~ ~ . >'i

PROJElp DELEI NIl3.200/04 - Do.Sr.Tadeu Filippelli
.:. queiidispõe;sobre o"~êer,J~deobras' de arte perten
cente aUniãôí=ederal:.$ob~e o Museu NaCional éciá

~ :- :: : ,. , .. .,',' '" ,,', i-l >'., ' :" • :~. !~ " . " I" ~

outrasprovidências:r",cc{: '"
',. :{;.: .". ,'" ," ~~:d' '1'

PROJETO DELEI N~.3.210{P4 - Do Sr. Marcelô Castro
- que "institui o Dia do,'Ij'õga:'

SUbstltutiVOi~(Art.119,'1I e~12)

AS P8QPOSIÇ(.jES~éAtXO SOMENTERECEBE
IilÃOEMENDÁS ~piiESEN:TADASP/:JRMEMBROS
DESTACOMisSAO ',: '~; , ,

PROJETO DE LEI N2 7/03.t Da Sni~laraBe~ha~i
que"dispõeso6rea~ri~hçãode Programa de ,0rie~ta
'çãoSexual"de·Prev~nçãodas Doença~Sexualmente

, Transmissíveis eddUsodeDrogas:' ".' , ,,"
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO

PRdJETODELEIN2 1j.V/03 - Do Sr. Carlos Nader
..:. que ''''Estabelece a gratuidade de livros didáticos.,'
para alunos da rede públiCa"."
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO I

~~ PFJ0!10S!çeES ~B~/XOS01v1E~"'EFJECEBE
fiA0 EMEf':JDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMissÃo, .

PROJETO 5Ê u:rNIl207/99 - Do Sr. Alberto Fraga
~ que "estabelece ascont"Jições dequhli'çãodo finan
ciamento da casa· pr6priaao término.dO,contráto."
(Apensados: PL2172A:1999 (Apensado: PL 2475/2000)
aIPL 2764(2000) '[ ..; ..... .
RELATOR:Oeputado'~~RYVANAZZI
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, PROJETO DE LEI Nll 2.624/03 - Do Sr. Vieira Reis COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTUR~
-que ""Proíbeofuncionamento de siríà.liz~dÓres sono- AVISOS

~ \"" ," '. i:"; _". ",' '::,;;",,", '".:,~".:, ~:I~':-:., ,{t,,--: "'.( : ',.." ";' '," ,,';- I "';; •

ros de entrada e saída'de.ga.ragemdurante o horano
tompreenClido entre 22:00 às 08:00 ti6rãs, em todo

"'.f "'~ ,'i", ,'" i.;" t" " ! . , " :> " <

Território NaC:ionar':~ . . . :,
"-<'.'~~~, "d',· ..~:' ,,:- i;,;,>~i,"":~~h,,. -.,i,,: ! ,.' ","':.<'., ,::,:

.PR0JETODE LEI f\f' 2.647103 - Da Sra. Mariângela Duar:-
te~qu~~ac~eSéerliao §~aoa~ig040dk~eirf10.251,
.de1Ode Julho de 2001 .1;EstatUto da Cidade.'';

PROJETO DE LEI NIl2.658/0S:" Do Sr. JoãO Castelo
.' ' ;,:",,,',',, ~ '00'" . I", , J • '
~que "dispõe sob~e a concessaóde uso especial para
fins d~ moradia prevista pelo §111 do art. 183da Cons-
:i,::;""" : .:,'J;""'",,i{',,, ':. ';~i!:,';"~J::' ~":':"'I'",,'" .>_': ,::/..,:: .....,::~,:"', ' ,

tituiçãoFeéléral e!da outras provldenclas7
, ! ,\; ."",<':.:;?:!ii:-~'· ,,:,:',]!r:·"'r:··!r,,,1"""JiL:>'<::,j,",,"::.',., ;U-!:'i!~ji'" :~:,~,,':'f' ,,; ,

PROJETO DE. tEI NIl2.797/03i - Do Sr. Pastor
, , ," ': .. (" ': '::". " ".: . .'ii';, ":' .:' ',:' , '~':' .', :', ,,,--" t:":i!':?i, I:"",:: : " ',:, ~ . , ." ".. I

Fr,ankember,gen,- que '~proíbeia cobral)ça de tarifa
pela pérmanênciade~eículosdeconsumidores em

• ',I~I" ,!" ml ,1 "11' i .. , " , ~;.', "
estacionamentos de centros ,comerCiais e da outras

I :,: ',i:;"" .. ' , ' "',~':', :" ~':::" . ' "'1,1" '!~/:' !': ""ill', ,

pr,o~.idê~ciâS." :'!f, ','
!i".. :<t:, : "}I,,"", I" ,:, I"~ "','_', ,,', l,:" ""'>"" .. '

PROJETO E>E LEI Nll 2.805/03 - Do' Sr. Carlos Nader
...: que ....~6d~cadisposit~,o~daLei ~:h 9.745,' de 15
de dezérribro de 1998:m k' "

PROJET& bÊ LEí Nll'~.81 0~03 - Da Sra. Neyde Apareci
da "':que"altera a Leinll10.~57, de 10 de julho de 2001,
Í11cluindo~ amorização:urbana no PlanoDiretor:'
'i':, ',,:, :',. ) :;.,. :;: ': .::,..,:,::;"'"J,','.: t,: ,:':", '"'i:,, ::,;,; ... ~" \
P.ROJET;O DE LEI Nll,2.917':04~ Do Sf. Ca~os Nader.
-que ""~odificadis~~iti,~()da Léi ~ 1r9~8; de 11 de
janeiro de 1990, e dá outras providências":'

P~0jET0DE lEI N~ 3.05~;04i fjoS~. Ed~n Ezequiel
- que ~;Proíbea'oori~trJçã~de aeroportos comerciais

"..; ",~i:''':'!I:: '::"I":_;r,'~',J,:,~,,,iil:r~' '~,fi:i,,"",,-;:, !"~~:'" '~~;;" ~:' .:';,: ~~

no penmetro urbano,:edáoutras provlé:lenclas.""1
},' '.", ~:<fii/ ': ,~::-:-,',',<:J,:":' :)1<· ":"';["!;':'I "':':::':'~~~i,, ~:,:r'i ,~',,: ,:,r~

PROJETO DE tEI! Nll 3.069/04 - Do 'Sr. Geraldo Re-
~ende' ":':!!:qlJe "disp~e sobre ·~tendimentÓdiferenciado

<I;, ': :'li', ',,\;:':':1'" :,:."L·(: "I' .",J"""·:I~" j,I':·:,\I1.';: . .r/' "'~ ',"'.'! :"-,

à mulhe~lchefe de família nos prógramas habitacionais
,,;!:I']~ '. ,,:" ~I, : ,,' ;,','!': '."..' ,":', ;:,~:,:",,;:,:;·':':ll:.: ';""/., • ~j"':' " .. "

populares, e dá outras providencias."'
;. "I" . f'c. 'i' .

I I



AVISOS

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 2 )

A ~ Da At'láiise da Adequação Financeira e Orça
mentáriae do Mérito:

A."" Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária é do Mérito:
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PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO PROJETO.DE LEI NQ 279/03 - Do Sr. Léo Alcântara
DE EMENDAS (5 SESSÕES) - que "altera o art. 320 da Lei nQ9.503, de 23 de setem-

oecuRSO: 5ª SESSÃO bro de 1997, quanto à destinação da receita arrecadada
ÚLTIMA SESSÃO: 01-04-04 com a cobrança de multas no trânsito;' (Apensados: PL

744/2003, PL 1365/2003 e PL 1706/2003)
Substitutivo (Art. 119, 11 e §12

) RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE- PROJETO DE LEI NQ 1.263/03 - Do Sr. Leonardo Mon-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS teiro - que "acrescenta alínea ao § 3Q do art. 18 da Lei
DESTA COMISSÃO nQ 8.313, de 23 de dezembro de 1991, alterado pela

PROJETO DE LEI NQ 4.047/01 _ Do Sr. Givaldo Ca- Lei n
Q

9.874, de 23 de novembro de 1999:'
rimbão - que "altera o art. 16 do Decreto-lei !1º- 236, RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS
de 28 de fevereiro de 1967, para definir os horários de PROJETO DE LEI NQ 1.435/03 - Do Sr. Wilson Santos
veiculação e a duração dos programas educativos." - que "altera a redação do art. 3Q da Lei nQ 10.200, de 14
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES de fevereiro de 2001, que "acresce e altera dispositivo

da Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994, que institui
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO a Cédula de Produto Rural, e dá outras providências";'

RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI NQ 1.544/03 ,... Do Sr. Dr. Rosinha
- que "altera a Lei nQ 8.313, de 23 de dezembro de
1991, dispondo sobre a criação do Fundo Estatal de
Cultura (FEC) e dá outras providências;'
RELATOR: Deputado MARCELlNü FRAGA

PROJETO DE LEI NQ 1.928/03 - Do Sr. Carlos Nader
- que "dispõe sobre incentivo fiscal para viagem de
intercâmbio cultural, nas condições que especifica;'
RELATOR: Deputado VIGNATTI

PROJETO DE LEI NQ 1.961/03 - Da Sra. Marinha Raupp
- que "suprime o inciso I do § 2Q do arL 14 da Medida
Provisória!1º- 2.158-35, de 2001 ,para estender a isenção
da COFINS e do PIS/PASEP às empresas da Amazônia
Ocidental e às situadas em área de livre comércio;'
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI NQ 1.999/03 - Do Sr. Narcio Rodri
gues -que "dispõe sobre a PessoaJurídica Rural;'
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

PROJETO DE LEI NQ2.161/03....; Do Sr. Coronel Alves
- que "dispõe sobre financiamento para casa própria
aos integrantes dos órgãos de Segurança Pública;'
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE

PROJETO DE LEI NQ 2.486/03 - Do Sr. Carlos Souza
....; que "~ispõe sobre. a abertura de conta corrente ban
cáriapopu1ar edá qutrasprovidências."
RELATOR: Depwaqo ANTONIO CAMBRAIA

PROJETO DE LEI NQ2.526/03- Do Sr. Moacir Miche
letIo - qUe~'acre$centa pl3-rágrafo 4Qao art. 8º- da Lei
nQ 9.250, de26 de dezembro de 1995;'
RELATOB: pepptad~ CORIOLANO SALES

PROJEl[C> ,DE LEI NQ2.535/0G __ Do Sr. Jefferson
Camp()shque "dispõe sobrededyçãq integral, na de
claraçãodo imposto de renda da pessoa física, das

pROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-04-04

Substitutivo (Art. 119, 11 e§lQ)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI NQ 6.679/02 -Do Sr. Augusto Nl;trdes
-que "acrescenta ao artig02Qda Lei!1º- 9.317, de 1996,
que instituiu o SIMPLES, inciso__estendendo o prazo
de permanência no programa para empresas quevenham
a superar o limite de receita bruta nele.previsto:'
RELAT9R: Deputado JOSÉ MILlTÃO

DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02-04-04

PROJETO DE LEI NQ4.22~/98 - Do Sr. Inocêncio Oli
veira - que "altera a LeinQ9.424, de.24de.dezembro
de 1996." {Apensados:Pl- 43111999,PL 4880/1998,
PL 467611998 (Apensado?: PL5195/2001 (Apensa
dos: PL 4045/2001 e PL6052/2002), PL 4758/1998
e. PL 7:4711999), PL1244/1998 (j\,pensados: PL

.4280/19:98 e PL 4763/19~8 (Apensâdo:PL 1/1999»
e PL 13p12003) .
RELAT(:;>i=I: DeputadoLl.JIL! CARLOSHAl.;JLY
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despesas.co~ cu~sos. pr()f,issiollaliza~~es,. cursos de
idiomas e cursos deinforrriática."'~

RE~TOR:DepUta~o~N'tONIOC~~Í3R!,\IA

PRofiE!0 DE LEI N2 2~53â/03 - DO~S~~,Refnâldo Betão
-que "aiJtoriza a quitação de firla~éia~e~tosimobiliá-
rios com precató~ios." . . '. ...r '~ii;i:

.RE~rOR:,Deputado JOSÉ PlfIIIEN~EL>
'{.,: ';i :" . "~o '. , _ , " " '; '~:' "~' i~', ,!,., , "-:-'

PRd~ETO· DE LEI NO. 2.544/03- Do Sr; Leandro Vi-
"':~' ':, <,' ':,', ,:.,'1. _ "-;',,_ "'" ':, ,_.: - "~'" '~" , -".', .. "W ,'o W :<

leia;;" que "concede isenção do hnpostO soore Pro-
dutos Industrializados (IPI) ~a aquisição de ~~ículos
destinados âotransp0'1e' escolar:'. (~pensaéJos: PL
2769/20039 PL:'S134/2(04);' >' .
'RE~,.ORA: Deputadéi'l1,EDA CRUSIUS' .. '

PRO~ETO'hELEIN2 2~5~8/Jà-Do Sr..ConfúcioMoura
- que "altera alei~1'o.~~8Jide 17de"s~~e~bro de 2003
que diSPÕêsob~~~1:ac~,ia~ão.desubSidiá~!aS integrais
do Bancodo BràsilS.~.paraatuação no segmento de
micro.finarlçase cons6rcioS':"... ,,:
REIt\TOR: Deputado FRANcIsco DORNELLES

',i;;;:: r;" '-',:', ". ' c', .:.!::,' :;íl:' : ,,', '::'

PRCXJETO DELEI N!! 2.58310.3-.' Do S.r... Ca.rfos N.ader-que., .. ..,' .. '. '.. . ~

"'Estabel~dedução doJl11pOsto de Renda dévidopelas
pessOas.físicas ejurídicas)'Ctas doações~oFu&lo de R
nanciaJIl6l1to do EstUd,ante dO Ensino Superior~ FIES":'
RELAT0~: Dêputado"ENIY~LDo,jlRIBEIRO

P~O~~(":)DE LEI No.~.5'~~~03 -~DoSr.~âX Rosen
manll -que"altera8'Lel ~i~O;147;de21fdedezemb~o

, de2000,quedispõesobte a incidência da contribul-
Çã.o..•. p.a.. ra.o. ..P.lst.. p.....~SE.p.... e.d.".a 'cofin.s.'.,n.as o.p.eraçÕes de,. '+, :. -', ,',,'A.· I o',:,. ,_o , " I,"

v.endados produtos:que especifica.",
"~o " ' ',' I· ,. '~!:.:" :' :', " ", '.. , ' :

8E'l'~0~:DeputadoFRtN:€ISCOo.0RNELLES

PROtlETiO DELEI Nl! 2:60'1/03 - Do Sr.Medeiros~ que
'''aerescen,taalínea:h aoi~ciso II doartigo Bllda Leinll
9.250,deiI26 d~dezer1"lb;~o de '1995." (Apensado: PL
2686/2003) i, "~'<I ..' , .
REM.·.· tIi..' 0.,R=.. OeP.,ut.,ado M·.A.. ~ RC.10.R.EIN•. ALO··. O M.O.. R.EIRA.' i" '" '.: I .;, ',' ~:: 4,1: ' ,: I'I

PROJETÓDE LEI Nl! 2.~14/03 - DoSr.Colbert Martins
- qUe "âlt.ê~aa Leirf8.666, de 21 dêju~hode;1993,
e d~ outras provid~ncias.~ .... ". ,::
RELAT0R:pépútado~IRGrLlO GUIMARÃES

PRO~Ef~DE LEI: No.~,.G41!03 .:. Do ~e~adoFederal
'- que "alt~ra.o Dec~eto~Lel~ 73; de21 de no"embro
de.1.996,' atribuindo privilégi.o '~specialaoscredores

, . . : '1," • '.' "I .' '~"h' '. ..
por, restituição de prêmio 'de, seguro."'.. ,
.RmT0~:DePutado IIDELFIMNEljT0

PRo1ET0DELEI'N2..2.7()O/03-Do..'s~. Homero Bar
reto - que!:acrescentàa alÍl1ea "h~ ao art. ~âa Lei nlI
9.250, de 26de deiél}l~ro~e1995;que trata sobre o
impostoderellda pessoa física:' . I '

RELATOR:DeputaêJo,~IRGfLlO GUIMARÃES .

PROJETODE LEI N!!2.719/03 - Do Sr. EduardOC(mha
- que"aêresce diSpositivO'ádartigo12 d8 Lei n.íl 9:250}de
26 de dezer,nbro de 1995,altéraalegislaçãodon:rP9~2 de
renda das PesSoas físiéase dá outras pr~idênci~."ji;
RELATOR: Deputado C.f-RLOSVVILLI~N:: '

PRoJ80DE LE!N!!2:i20103- IDb SrJEduardo Cunha
- que "atterao incisO maó§~doárt1àdaLf)fr1.29j49,
de 26 de ~ezembro de1995,qu~~ltera a legislaçãodo
imposto der,eridams pessoasjuridicàs,bern cq~da
côntnbuiçãosocialSobre luc('()líquidõe dáoutrasprovidên~
cias,eacresce dispos~ivoaoárt. 55, Lein.~.4.506de\30 de
nove~rôde 1964.qu~:disPõêsob~e oi'~Postoq~êFi
sobre 'as.~e~das ~P~~l)tos(je qualque~P,8tu~z~!'f

REl,ATOR:':Deputad()!'CARLOSV/ILLlAN:! '.:

PRodEr0f()E Lt=1 N~A!90~~Ç4 ~jD?~~. P6rT1pê~de
Mattos-:que"ac~escel)ta ah~ea,(~o II)CISO 11 (j0e.I;t. 82

da Lei~9;250;de26!dedezeTl)~odet995,incluin

do asdéspesascornpedágio riaséledlJçÕes~elati~as
aolmposto de Re~d~:~ . .L' ,:f '
RE~~()~: D,ePutaao~~X ROSEN~~~N ,"

PROJETO DE.LEI Nl! 2~91 0~04 ~ Dbi:;S~;, PomPeode
Mattos -:que"co~cedeisen~o dolmPostoso~r~Pro

dUtos .lndustrializados(IPI)l~aaquisiçãodecaminhões
·para· uso .•em,traQ~pOrtedecargas"por~.pr~fiSsio'l1ais
autôrlomosi'~ítimas,defurto()u roubo.'1 (l'pensaaos:
PL 2983J20Ó4e'i'pL 300212004):; , .. ",~ 'I 'i> <,
RELATOR: DePêltadoJOSÉ PIMENTEL ,li

",' ': ". " .. ,: ~:,: <"~O : :,<,i.t" • ": :!' I 'J,,,',",.->"
PROJ.ET0 DE LEI ~l!2.911/04i-PO~r. Porripeo de
Mattos -que "concede ise~çãoaolmpostosôbrePro
dutoslndustrializàdo~(IPI)1 nàaquisiçã() de máquinas
e implementas, industriai~ P<>t parte de.PrefeiturasMu
nicipais::nas con(jiçõJs.quàespecificà."~ ." .. :
RELATO~A:Dep~ada~~P"CRUSIUS,i! '.....

~ROJET0;';DE' ~~I~. 2~,91~04~~riS~ Po~peo~e
Mattos - qtie"Veda () Iim~e de',despesaseomeaLicação

: .' ,", :,ql, .,',,'" : '0_'" '.:"",,: ,:"', :[':~'(' "",, "':v:' ': ~~t o,' ~'

supe~ior, par,a~lclJlodo,lmP9stode Repda(dagessoa
Físicaealteraiaredaçãodaalínea,"b~,do inciso 11, do

-": J. ,<.":,, r: '. "": .''' ':. " ""','" ,I" .,0,,, ,.' ' :n ":'."! ","" ":_:".'.

art. BlI. daL-:i ~ederci.I,~9.2?0,,(je2~,:,d~deze'"!'b!p ~e
1995 (redaçaodada pelaLel~:,10;45~.de ~O de maio
de 2002) ..... .'. •.... .,iL.>,;,
RELATOR: Dep~ad9t~3.0NI0 Ct~~Rf'lt ,.,;'
PROJETO DE LEI N~,2c987/04~DôSr.Fráncisco Dor
nelles -que "altera aredação do incisbvrdoart.3llda

, "",," , lll: r ,,, ,," - "" ' 1111" • , ' ",,-I,. ~ '
Lei nl!10.833, de 29 de dezembro de 2~,autonzando
asempresas IOcadorasdernaquinas e equiparn'êntos a
descontarem créditoSdo Pls"à da COFINS relatiVosà de
preciação das"rnáquinas e.~úipamentós:alugados:'
RELATOR: DeputàdÔJ0SÉPIMENTEIii;. i:; ..,

, : ',' , '".,' , " :",,:', :: ' I :-. """ ': i,," -~ ::.~':t',":: -" I I,;, .".:

PROJETO DE LEI r-.J~ 2.988/04 .... Do Sr., Francisco
Dornelles - que "dispõe sobre'o desoorlto'de créditos
relativos ao pagamento 'dos juros sobre ocapitàl pró
prio ria deterrlliryaçãódosvaIOres'das!oontribuições

" ,I "i;
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não-cumulativas da COFINS e do PIS/PASEP de que
tratam as Leis nQ 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e nQ 10.833, de 29 de dezembro de 2003:'
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI N!l2.990/04~Do Sr. Francisco Dornelles
- que "alteraa redação do inciso 11 do § 6!l do art. 3!l da Lei
~ 9.718, de 27 de novembro de 1998, com o objetivo de
eliminar a bi-tributação das corretagens de seguro:'
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO·
PROJETO DE LEI NQ 2.991/04 - Do Sr. Francisco
Dornelles - que "dispõe sobre a alíquota da COFINS
não-cumulativa estabelecida na Lei r#1 0.833, de 29
de dezembro de 2003."
RELATOR: Deputado WASNY DE ROURE

PROJETO DE LEI NQ 3.018/04 - Do Sr. Carlos Na
der - que ""Dispõe sobre inclusão dos gastos com
equipamentos e medicamentos entre os abatimentos
do imposto de renda da pessoa física e da outras
providências.""
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI NQ 2.740/00 - Do Senado Federal
- (PLS 258/1999) - que "institui a obrigatoriedade de
prestaçãode atendimento cirúrgico-plástico a pôrtado~

resde defeitos físicos causadores de sofrimento moral
relevante:' (Apensado: PL 612/1999)
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI NQ 99/03 - Do Sr. Romel Anizio
~ que "dispõe sobre a garantia de alimenta.ção escola.r
nos períodos de férias escolares:'
RELATOR: Deputado FÉLlXMENDONÇA

PROJETO DE LEI Nº-365/03- Do Sr. RogérioSilva
-que "altera o caput doart. 4Q. da Lei nQ. 7.827, de
27 de setembro de 1989, que "regulamentabart.
159, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal,
institui o Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte -FNO, o Fundo Constitucional de~inan
ciamento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitu
cional de Financiamento do Centro-Oeste -~ FCO,
e dá outras providências" ."
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

PROJETO DE LEI NQ 657/03 - Do $r: Babá - que "autori
z~ o Poder Executivo a instituira Universidade Feder~1 do
Oeste do Estado·do Pará e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DELEI NQ 1.289/03 - DoSr.Alberto F~aga

- que "institui o seguro de "lida para.PoliciEli§ e Bom
beiros Militares, Policiais Civis, Policiais Federa,is e
Policiais Rodoviários Federáis:'
I1gLATOR: Deputado JULIO CESAR

PFlÇ)JETO DELEI NQ 2.30q/03- T!ilBUNAl., SUPE
RIOR DO TRABALHO - que~'dispõe sobre a criação de

cargos efetivos e em comissão no Quadro de Pessoal
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região:'
RELATOR: Deputado FRANCISCO DORNELLES

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

LOCAL: Anexo" - Plenário 12
f-lORÁRIO: 10h
REUNIÃO

A-Trabalhos de Comissões:
Discussão e aprovação de roteiro de trabalho e
assuntos gerais

B- Requerimentos:
REQUERIMENTO NQ 21/04 Do Sr. Fernando de Fabi
nho - que "requer a realização de Audiência Pública
para debater a legislação dos legislativos municipais
com vistas a subsidiar a PEC 353/2001 , entre outras,
que tramitam sobre assunto .similar:'

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 02/04/2004)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 2)

PROJETO DE LEI NQ 2.837/03- Do Sr. Eduardo Paes
- que "dá nova redação ao art.1Q da Lei nQ 9.427, de 26
de dezembro de 1996, transferindo a sede da Agência
Nacional de Energia Elétrica para o Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM

PROJETO DE LEI NQ 3.104/04 -Do Sr. Daniel Almeida
- que "altera o art. 2Q da Lei nQ8.001 , de 13 de março
de 1990, com a redação dada pela Lei nQ 9.993, de
24 de julho de 2000."
RELATOR: Deputado LUIZ BASSUMA

PROPOSiÇÕES EM FASE DERECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-04-04

Projetos de Lei (Art. 119, J e §1 2)

PROJETO DE LEI NQ 4.373/01 -- Do Sr. Félix Mendon
ça - que "faculta aos consumidores ou usuários de
serviços públicos instalarem. medidores para aferir o
quantitativo gastona utilizaçãodos referidos serviços:'
(Apensado: PL 867/2003)
RELATOR: Deputado NELSON MEURER

PROJETO DE LEI NQ 1,018/03- Do Sr..José Divino
- que "altera dispositivoPi'l Lei nQ 9.478, de 06 de
agosto de 1997, que dispõ~sobrea Política Energé-



.1'.;'".;

PROPOSiÇÕES EM FASE DE ,RECEBIMEN:rq
. 'DEEMENDAS(S SESSÕES) ,.

DECURSO:1uSESSÃÔ'"
ÚLTIMA sessAo:. 0~i04-04,

Projetosdô1lei (Art: 119, I e§12)<' ..
.,.:".::, "'"'' iX,;':;:" "'!':"""'. '.: .:.: ':',1 ;':.

PROJETO DE LELN!23.115/04-- Do Sr:Vicentlnho
•...... "'" '.!.", •.••. j. .• .. ,' "",!, '.'"

... que"dispõe s.obre a obrigatoriedade de~ofertaide

in,sta"laçõ~s.s~~itáçiâs~~ P~P?~Ção ded~~s~'uf,lida~es
de uso fernl~lno para pada!iu~ldadede uso masculino
nasedificâçõêspúbliCas e'prlvadas doP,aís~rnárea
construfda'superiorls·quinhêrílos. metrosqt1adrad6s:'

r::, ,'~:-. :,,'" '. ,:-,'l,~/" ..~f,<~,':',<,!f ,,o ,:,:>~:;I ',:.1:] '~: ,,: ~,:: j~,:'

I?ECURSO: 2u§ESS~P) ( :.,',. ,)
ULTIMA SESSAO::06-04-04, , '

~ t.- I

ProJet6s.det,ei (Art.119,le§1~r

PROJETO DE LEI~3.005/04-Do S~.'S~~desrJlJnior
-que"altera oa~ig01.726~aLein~.1().406,dé.1áde

. Janeiro.de:2002!i-Códig()Civil, p~ra disporsobre a
conversão "datiriiã6estávelerri casamento.":;· .. '

~;;'_;i" J-: "".., ,"c,l:; .. ''',· L",,': ":::>iL'·.. ~:,F T ;' '"i~";:" ;.f-, - 't" !: ~

PR()JE"r0 DE L~I N~ ~.0891,0~,FO? S~~~it;to~ R()veda
- que "altera aLei.~8.~42,'de ~ de dezeO)bro;,~e1993,

para a,tri~uir:r~~09~apin~~deãl Upião p~ló pag~~ento
doauxnlo-funeralafamlhas .carentes:' ..•..•. : .' ,

,i :( ·i, :~~:' :::!'''' '.:):::::: ",',:: ': ~~":, ", :,:\:r : ~'::

PROJETODEt!EI N1I 3.133104 .;.. 8a Sra. Luiza Erundi-
;, ' , ",,' ::.':,,,' ",: ' ,." '" '.'!ll!' ; . '" : ! ~'" " ',' :1" 1'1 .'

na - que "dispõe sobre ()direito da gestantla ao conhe-
, cimento'e avínculaçãoEtmaternidade ohde receberá
assistência n6'âmbitodo Sistema Úhico'(te SaúCfe.n

• I
DECUÂSO:'SISESSÃ0" •

" ," . ' "" ,!",,::_, .', "Ii~;:, .:',

ULTIMA SESSAO: 01:~04~04
:':'! '.-:'., ::,' , ,:' '!

Projetos de,tei (Art~i119,I e §12)
o"! " ,

PROJETO DE. LEI N1I3.223~92~0N~IRE'{ESMbiJ
R~ -que "dispõe sobr~: ~ atitorizaçãoparaase~tida

desdespo~i~~f)'p~()~o~e~er1'l cbncursos'~ sOrteios de
brindes:' (Ap19nSados:. JilU:'323112000, Pll. 454211994,
PL5315/2001 ePL.: 1?20i1996)f : '.'

PROJETO DELE:I NlI.1.Ó73/95 - Do Sr. Paulo Uma
... que"incluipârágrafo3~ aô artlg025 daltei nll.8.810,
de .15 deabrild,e1994:para'especificar, a forrna.áe
contribuiçãopar~a seguridade social das em'presas
prestadoras de 'serviços na'área rural."!
RELATOR:DeputadoARNALD0 FARI~ DE SÁ

PROJETO DE LEI Nlt~.826tOt;'" Do Sr.PomPeode
~attos - que.·'torna.ob~igat6rio o fornecimento, por
parte dos Hipermerckdose similares,'de cadeira de
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ticaNacionale as atividades relativas ao monopólioCOMISsAoDE SEGURII?ADESOCIALE FAMrLlA
do Petróleo" '..... ••.• ~' 1(\+ ':;, ..';;
RE~TOR: Deputad~JOSÉJ~NEN'E ,i;

_;'" i~',' ""-', :. ,'",.';~>' ".: :' , ,":',",-: iJ~ ,>.-' .."r ." I, .:".,:;" .

PROUETODE LEI N1I 2.750/03 .:.. Do Sr.Salvadoli lim-
baldi -qúe "estabelêcedu~~e~ciente(jas4guasedá

:~;outrasproyidê~cias:~ . ...t:rol

), REl..(1.TOR~~DeputadoV,l\D~O ~OMES .'

.PR~~TO IDELEI~ 2.~51~OO - Do Sr: SaIVadc>~ZirrDaldi
.;..que"eStatJelececonvêniosentreo Póder.PúblicoFederal·
(Conselho Nacionl:il ê1~ ÉnergiaNucléar)e Municípios:'
RE~r,()R:Depótado LUIZSÉRGIO,;,;

PR0~Er0DELEI.N1I2.S30/03~· DoSr. HalnUton Casa
ra~que "dispõe sobre a obrigatodedàde dei existêllcia
préviade levantarnentogeológicopara a aefinição de
áfeas que tratarri'i'o inciso mdo § ~ do ar.;t. 9.1,inciso
lII]do § IlIdoart!~225':e<> art; 231, da Constituição Fe-
,ri"" ... i.· ..'; :,\"'.", ,,; .,' .• ';' :;,.J ..... , '
deral, e dá outrasprovidencIas:' , ,", :
RELATOR:Deputadd!6ERVÂSIOSILVA. '

"{~ :::1'· ~, ., ",' ..;,'.::,- .':' .'. ",::~; ,:<,:,-p~:':rnl~;r,,-',:,,:,,~" ,', '<-~"f" ;.:". ,:

PROJETO DE.LEI. N~12.881104-Do Pôder Executivo
. .1que"i~stituio."Sistema dêl;)~oteç~o ao'jP~ogran;i~
f\Juclear,Brasileiro~ SI~RON e revoga o [)ecreto~l!el

~1.809,de7dêolJtutitó de.HlàO~,
BE~TOR: DeputadoLUll SÉRGIO '.
'.'il"··_"';:'.:a('-" :,-,.-,~, -",'. ":, ..,,, ·,,>:1,:."": :: :,.:,,,,::,>,,,,::,~:', ,,"~":" .>, :;-i.. . .... :

f?ROJEl"0DELEIN1l2~888I()4.~DoSr.LobbeNeto~que"

DispãesObre aObrigàtori8dâtJede'ofornecedo~de gáspara .
c:ozi~héldisJ?onibil~a~bala~çàafe~peloIN~ET~Opara
veriflcaçãodo,peso·dopróduto·peloconsumldo~flnal:'
REl.:.ATOR; DeputadoDR HELENO! I; "
~i;:',:_ :~~,,::,:,,: _ .,'-:·,,: .... :"'-/'.i:.'::L"·,:',,:;'.'X·;'~:"-_l:'.:',_,.~,.,::';,:::: :. ""';;::'" ~" _.:

PROJETO DEEEI'N!2 3:043104~DoSr.Antonio €arlos
~e~deSrrhartle":7qüe.~dispõêsob~ea'p'r§ibição de se

~i:~~~600~~.;r~ld1ri~~;J~~t~:::~~.~~~~~~r para
RELATOR: Eleputado EDUAFmOSCIÀRRA

····•••.••··.~()MI~S~qDESEd(,RANÇA~ÚBiICA
E COMBATE AO CRIME ORGA,NIZADO .

AVISOS
'. '. .,11'" .'

PROPOSIÇÕÉSE,i~AS~DERECEBIMENTO
DE EMENDAS(S SESSÕES)

DECURSO:1uSESSÃO
ÚLTIMA SEssAo:o~.:o4~04

c- "'. J;':. '.,,' ,,' "",;,~,,'; :':, : ,',,, "" '.,,"
Substitutiv<>(Ar:t.119,1I e§12)

. A~ eROpOSIÇ()ES~fJ~&O SOMENlE RECEBE
. fiA0 EMEND~SAPRESEN.TAD~SP0RMEMBROS

bESTA COMISSÃO!" . . .' .

PROJETOÔE l.~i NJ 2'.459/03 -bó Sr;P~ulo Pimen
ta -que~Acrescenta inciso ao art. 24 da Lei rf 8.666,
de 21 de junho de 1993; para permitir a contratação
direta na situaÇão queidentifica."'; .
RELATORA: DepUtada' lULÂI~" COBRA
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rodas para a utilização pelas Pessoas Portadoras de
Deficiência - PPD's, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI NQ 6.158/02 ~ Do Sr. Robson Tuma
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação
de Nada Consta das Justiças Comum e Federal para a
realização de cirurgias plásticas que descaracterizem
ou impeçam o reconhecimento da pessoa:'
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI NQ 6.254/02 ~ Do Sr. Dr. Heleno
- que "altera a Lei nQ9.503, de 23 de setembro de
1997, que "institui o Código de Trânsito Brasileiro", para
dispor sobre a identificação dos veículos utilizados por
pessoas portadoras de deficiência física:'
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI NQ 6.815/02 - Do Sr. Dr. Rosinha
- que "dispõe sobre o direito ao benefício de aposen
tadoria por idade em caso de perda da condição de
segurado do Regime Geral de Previdência Social e dá
outras providências:'
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIADE SÁ

PROJETO DE LEI W 592/03 - Da Sra. Zelinda Nova
es - que "institui Programa Permanente de Incentivo,
Educação e Aplicação de Alimentos Alternativos:'

PROJETO DE LEI Nº 703/03 - Do Sr. Pompeo de Mattos
-que ''torna obrigatório a inclusão nas bulas de medica
mentos, de recomendações e advertências sobre seu uso,
em linguagem braile:' (Apensado: PL 2861/2004)

PROJETO DE LEI Nº 877/03 - Do Sr. Carlos Nader- que
'·'Dispõe sobre o acesso de medicamento para os Ser
vidores Públicos, Federais, Estaduais e Municipais:'"

PROJETO DE LEI NQ 1.732/03 - Do Sr. Coronel Alves
- que "institui a obrigatoriedade de reserva de assentos
para pessoas portadoras de deficiência ou com mo
bilidade reduzida em toda frota de ônibus do sistema
d~ transporte coletivo interestadual e internacional, e
dá outras providências:'

PROJETO DE LEI NQ 2;528/03 - Do Sr. Wilson Santos
-que "dispõe sobre prQpedimentos pe segurança para
emissão de receituários e carimbos médicos."

PROJETO DE LEI NQ 2~579/03 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Adiciona-sedisppsitivo ao Decreto-Lei n.Q 5.452,
de H-de maio de 1943,~dispositivo à Lei n.Q 8.112,de
li de dezembro de 19~0, e dá out~asprovidências:'"

PROJETO DE LEINQ 2l605/03- Do Sr. Carlos Nader
-que "" Isenta os port~doresdo vírus da Hepatite C,
dq Imposto de Renda ria fonte:'"

PROJETO DE LEI NQ ~.642/03- Db Senado Federal
- que "altera a Lei nº 9.~34,de 4 defevereiro.de 1$97,

que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes
do corpo humano para fins de transplante e tratamen
to, e dá outras providências, e a Lei nº 9.656, de 3 de
junho de 1998, que dispõe sobreos planos e seguros
privados de assistência à saúde:'

PROJETO DE LEI NQ 2.660/03 - Do Sr. Sandro Matos
- que "estabelece critérios para a adoção do Passa
porte do Idoso:'

PROJETO DELEI NQ 2.672/0S - Do Senado Federal
- que "altera a Lei nQ9.313, de 13 de novembro de
1996, que dispõe sobre a distribuição gratuita de me
dicamentos aos portadores do HIV e doentes de AIDS,
para incluir nesse benefício os portadores dos vírus das
hepatites; os doentes com hepatites crônicas e com
fibrose cística:' (Apensado: PL 2092/2003)

PROJETO DE LEI NQ 2.680/03 - Do Sr. Paulo Gouvêa
- que "institui o Programa Família Guardiã:'

PROJETO DE LEI NQ 2.683/03 - Do Sr. João Lyra - que
"dispõe sobre a obrigatoriedade de oSistema Único de
Saúde - SUS fornecer medicamentos de uso contínuo
nas situações que especifica:'

PROJETO DE LEI NQ 2.716/03- Do Sr. Silas Brasileiro
- que "institui o Programa Nacional de Defesa Biológi
ca e dá outras providências:'

PROJETO DE LEI Nº 2.763/03- Do Sr. Milton Monti - que
"exclui os hospitais especializados no tratamento de cân
cer do teto da tabela do SUS e dá outras providências"

PROJETO DE LEI NQ 2.770/03 - Do Sr. Milton Monti
- que "isenta do imposto de renda os rendimentos re
cebidos da previdência privada:'

PROJETO DE LEIW 2.792/03 - Do Sr. Giacobo - que
"institui o ano de 2005 como o "Ano da Pessoa Porta
dora de Deficiência·Física":'

PROJETO DE LEI NQ 2.793/03 - Do Sr. Leonardo Mat
tos - que "altera a lei nº 10.260 de 2001 que "Dispõe
sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do En
sino Superior e dá outras providências":'

PROJETO DE LEI Nº 2.831/03 - Do Sr. Hamilton Casara
- que "dispõe sobre o recadastramento dos aposenta
dos e pensionistas do Instituto Nacional de Previdência
Social - INSS e dá outras providências:' (Apensado:
PL 3007/2004)

PROJETO DELEI NQ2.835/03 - Do Sr. E;duardo Paes
- que "dispõe sobre incentivo fiscal à contratação de
mães solteiras:'

PROJETO DE LEI NQ 2.840/03- Do Sr. Chico da Prin
cesa -- que "altera a Lei.nº 10.048, de 8 de novembro de
2000:'
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PROJETO DE LEI NIl2.885/04 - Do Sr. Paulo Baltaza~ nitivadacorraereialização ~~,da pmdução deflledica-
_ que~alte~aa ~edação da:[Lei ~ 8.069'Clue':~!spõe mentos por parte das i~dústriasfàrrTlacêuticas~" .,,'
sobçe. o EstatutOdaGr.i.ar.,ça e do td,ol.escenl}~ii' PR&JErODE ~EI N1l2.977/04~Dois'r~Edu~rdoCunha

, ", ' ,,~ 'p' I' B I -.', que "cn,'aa .obrigator.'"iedádede realiiação de '.eXam.,,',esPRO,'JETO DELEI Nll~.886/0,4-DoSr. au o a tazar I~.· .; ti t' b .,. f d
,'_,o·qu,e. ,"alt.e. r.".a,.d.. isp.".os,it.iv".ps.. da.. ,i'!I,:,L.ei.n."... ~",." 8.•.2.. 1,,'3,.. de 24, d,e. j,ul.h,o rnédicos:tnmestralspara os a e as. rasl elros a ., Im e

" ' lO, ,verificarraSáúde,~criáaComissão Esportiva de~re-
de,1991que"dispõesob~e 6s Plarios de Beryeflclos da yençãoe ~ssistên6ia;de~cidefltesDespo~~os~'CE-

, P~i,~idêrCia Social;.'" .., .,I, ... ,;:1 ,." ,,", 1?ft:~D:' (tpe~sados:PL2995/2004ePL 29~t~i2004)
PR0JEJODE LEI N5l2.915/04 ..2"DoS~rl8do Federal RROJ~ODE LEI Nll 2.984/04';'; Do Sr. JO$eDi~ino
_:iq'ue ~~Iteraa Lei· rf.· 8.080, .de:19 de .seter:nb~o de 4. ~,:!e "a:~~,esc.e~ta .. inciSo'.ao~~~:'373 ~·t' da,Co""soli-
1990,para ,garantir,Eis parturientés,o direito.a'[presen- daçaodaslelsdoTrabalho::".it ,!" .i'"

ça de acompanhante duraht~o trabalho de pal1o!parto PROJETODELEI N2 2.989/04- Do t r• ,Francisco
e pós-partoiniediáto, nO âmbito,i;doSiste~a l!Jnico de Dor~enes~que ~alteradaredaçãodoinCiso XIII do
Saúde:':;f .',"'. ,'. art.;10daLei n:10.833,de2?d~dezembrode 2003,

PROJETO D~ LEliNIl2.92~1/04"-- DoSr.:tincóln ,Por- fes~~erirro1d~r~:~~e~lo~:~f~~i~~ t~g~~! estabe-
tela -- que"illstituiÓDiaNaci6flal élo Sonoe'dáóutras,:;,t ···.i ,I~ . i. C··.. ..,

i pnlvidênCias." "." .." PR0~El:ODELEIN23.~17/04,~DoS~.CarlosNader
.. .••. •. " .' .'. .•.. '. •.•... .. •• .... . '.. ···1 . - 'que~ornaobrigat6ria a presençadàa~T1Í)ulância é'

PR0J~ODE LEI Nll 2.932104 - DoS~. Joaquim ~ran- de profissihnais':daá~ea de saúde ~os 'postos da Po-
cisco-que "dispõe sobre a'co~cessã()decadeilfi de Ifcia RoéloviáriaFederal:' .::! .. ."

~odas às peSsoas car.e~iespoJlfado~s dede!iciência PROJETO 6EtElt\I!13:Õ30io4~ Do Sr.Àntonio Carl6s Men.
~fsifa:'(tp~~~~d~: PU:2966~2004) :',c deSThame -que,~'acrescênta paráglClfas ao ar.L~ dâ'Léi
PROJETO DE LEI N° 2.936/04 - DoSr~Nilton Baiano - nf 9.055'Jí.de1~dE3 ju~~.de'~9~,5!afiT éle li~it8teTt~nta

.qUe.. "a.. cr~sce... n..t.,.a..'.pa...,.rágrafo.à6artigo211dá Lei n~8...560,de horas semanaIs e seIShorasdlanasaauraçao dOti'abalho
29 dedezembro de 1992, para Pel1Tlitira inverS8odoô~us rlasâtivKJaooseoPeràções Com asbestólamianto~' ..
é:Ia Pl'i.ó..v.. ,.a. e.m".".,', a.. ça'.-...o •.d..e.·. inv.,est.i..g.a,ça..,.-0. '. d.e pa... '."t.êr,.n.'.'.ida.de:' "', " """·"·"'",.",'i:;"~II· ·' "i.ir 'i", .'11: '.,.

1I ,I p.R.O.JET.,O•...DEL..E.. IN2 3 03l,/.. ,.04.'. - 00 Sfi.:,r..·.· .. €.'.a.. ~lo.S. Nad.e~p~dJETq~bE L~IN2~2:i941i,04-; Do S,~;~I~er1()Fraga - que ""Per~iteo Go~"erno:Feder:alad~~a~,medidas,de
-:-que "per~ite p abatl,~er-td,~a. 9~c1araçaotl1ual do ap~i~Aa()~ se'?!,~élor.~st,espop.s~~~is; po~IiP(),Jífad()~es:éle
Impostode:';Renda da'i'l~essoa Flslca, de gastos com def'clencl~sflslcasem13l1tals .•• '. ..•...........•..............• :.'
custas' judiciais'le 1horyôrãrjos :ad~ocatícios. ?aadoção 'PRO:JÊT0,?ElÊIN5l'~.050/04~Do:Sr~Drj-léli~;"~ue
de crianças e adolescentes:' ; ~"'... ,I "concede'remissãototàldas~ívidaspreVidenciárias das
.1' .... " .... ' •..•.•... > Ar, ,... .t ,. ·1 Irm'ahéladesil'dasSantasCasasde Mis~ricordiâ:"

PROJE"fO DE LEI Nll 2:942104'-':Do Sr,~lberto Fraga I . '" "" .•... . I!I.. . ••...• ••..•. ~""d"
- que "i~stituio Dia Nacionàl para0 Controle da De· PROJETqDE LEIN~3.osá/04.":DoSr.'Mário Heringer
pressão,!e da~~siedade'''l{ ••.. ..•.. '-que"a'lte~aLei.1)J9.6?6,de3de~jU~hb.d~1998,
PROJETODEitEI N° 2.95El/04~ DoSr.WalterPinheiro ' que "dispõe sobre] os •planosesegu~os p~vados ide
-que:"a'ispõe{~~~~a ó9ryg~toriedade'ida i1jstalação assistê~9i~;~sa~d~r;~élálo~~s p~o~idê~êi~~:', .
de placas publlcltanasde carrapanha perma~ente de PROJETO DEtEIN1l3.0!4/04;- Do'Sr:.Wilson Santos,
corytbate à AIDSe.as.doenças'sexualmente trcmsmis- _ que '~ôry,a()brigatcSr~ a inclusãod13 sUJ)sM:nciaarnarga
síyei~ ~0~b~~~e,1~~~ g9blico~~~ ...:;,'; ,.. 'i' nos prodôtosq~e'~~~~iona:edáout~ protídênelas:'

fl~OJEIOD~L~I,N~ 2.9~0{P4 -:,?oS~:\M~i ~?sen- •..•....!•.•.'.. '.'. SUbst i.'t.i:.~ ,·.:.·..'..".V0.'.•...•..•·.(..~A.·.rt...• ~..11.9.1.1.• ·.e § ~~.)l,:..,.'.. i 'marln~que~dlspoesobreo procedlmel'lto Simplificado . . I..·.. .' . . . " ", .

de.ás.sistência judiciári~igratulta .n.l:l~(causasCle Direito ~~.' RRQi;OS/~{;ES'~B~â«()SOMENJ~E:i~ÊCEBE-
de FslTlnia; institui o.Nucleo de Conciliação e a Justiça l1AO EMEND~S~PR.•,..,ESEN.,".IJ"ADAspe,"...F:l"'~..'.. E.A1... BR,OS
Vola~te;edàoutrasiprovidênCias." . ...• • . .• DESTACOMISSAe.':'·' 'I

~RohETO [lÊ LE'INil 2.9k2J04 ':"00 Sr. SandroMabel pROJETO DE LEINi;2:0717/§6-DoSr.Mar6eldTeixei-
J que:'altera o art:13 dãl~i nf 10.741, de 1~ de ou- (8- quei"dispõesobt~à:contratação!dê paraplégico,
tubrode200~,quedi~põe'sobteo E~tatuto do Idoso, {'Ia situação emque~specifica:' '. " ,..•....•. '
para estender, às [)eferlsorias públicas a prerrogativa R~~T<:>R:Dé'~~t~d()DtRCrSIO PER,ONDI,'.
del!patr<:>cínar,i"o'acordOdealimento, com efiCácia de PROU.ETO 0.E.LEI.. N.. 2 2 1. 3,9/.0.,.3 - 00. Sr. COI'i..o.n.,e.I A

i
.lvestítulo execUtiJoeXtrajudicia.l,.em benefício do. idoso." li I •

. • ' •.. • .... '. '11' . ••.. •.•., - que "institui á êemanàNácionàl de Esclarecir1'lento
(*pe~~do:iPL39E/2004) e lricenti"o à Doação de Órgãos." : :' 1

PROJEl"ODElEIN2 2.975/04- DoSr~Pastor:Reinaldo REU\TOR:Deputado~MAl:JRIROBLEDOSAS-
....;que "dispõe sob~~asuspe~são temporáriaou'defi- QUES;ti ·······;iil!; :
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PROJETO DE LEI Nº 2.472/03 - Do Sr. Pompeo de
Mattos - que "acrescenta incisos I e 11, aoart. 3º, da
Lei Federal nº 10.754, de 31 de outubro 2003:'
RELATOR: Deputado MANATO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 02/04/2004)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DELEI Nº 1.712/99 -Do Sr. Vivaldo Bar
bosa - que "dispõe sobre a utilização das faixas de
terras agricultáveis que margeiam as rodovias federais
para plantio de culturas de subsistência e de aprovei
tamento agro~industrial:' (Apensados: PL 2104/1999
e PL 3083/2000)
RELATOR: Deputado MILTON CAROlAS

PROJETO DE LEI Nº3.941/00-Do Sr. Ricardo Fiuza
- que "dá nova redação ao art. 64 da Lei nº 9.784, de
29 de janeiro de 1999, que "regula o p~ocessoadmi

nistrativo no âmbito da Administração Pública Federal"
e acrescenta o § 3º ao art. 34 do Decreto nº 70.235,
de 06 de março de 1972."
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.074/03 - Do Sr. Maurício Ra
belo - que "obriga a contmtação d~ seguro para os
empregados das empresas de comunicação social
em missão de risco."
RELATOR: Deputado JOVAIH ARANTES

PROJETO DE LEI Nº 1.101/03 - Do Sr. Paes Landim
- qüe "dispõe sobre diplomas, certificados e· registro
Pé;l$ ,exercício de profissões regulamentadas por lei."
(Ap~nsado: PL 1346/2003) .
RgLATOR: Deputado LUCIANOCASTAO

PROJETO DE LEI Nº 1.563/03~DaSra. Vanessa Gra
ziiÓtin - que "acrescenta artigo à,Lei nº 8.078, de 11
d~ *etembro de 1990, que "dispõe sobre a proteção
do consumidor e dá outras providências"." (Apensado:
PL 2933/2004)
RgLATOH: Deputado PAUtO ROCHA

PROJETO DE LEI Nº 2.160/03 -po pr-90ronelAlves
- que "institui o Programa deJ9c$ntiyo~~ofissional $upe
riorp~ra os servidores da área'de p~~l,lrançaPwplica."
RElJIiTOR: Deputado PASTOR FRANfISPOQLí~PIO

PR?~ETODE LEINº2.369/03;c-[)o~r. ~é;luroPªssos
~~~, 1'disPiõe sobre o assédioimoral'pas relaçõe$ de
tral:lfllho." (Apensado:, PL 2593{2003)

RELATOR: Deputado VICENTINHO

PROJETO DE LEI Nº 2.485/03 - Do Sr. Átila Lira - que
"dá nova redação ao ar1.12 do Decreto-Lei nº 9.295, de
27 de maio de 1946, que "cria o Conselho Federal de
Contabilidade, define as atribuições do Contador e do
Técnico em Contabilidade, e dá outras providências.''''
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI Nº 2.490/03 - Do Sr. Carlos Alberto
Rosado -que "dispõe sobre a transformação da Escola
Superior de Agricultura de Mossoró em Universidade
Federal do Vale do Apodi e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA

PROJETO DE LEI Nº 2.577/03 - Do Sr. DI'. Hélio -. que
"altera é;lS Leis nºs 9.608, de 18 de fevereiro de 1998,
elO.748, ·de 22 de outubro de 2003, para ihcentivar
a inserção no mercado de trabalho formal de jovens
recém- formados em cursos superiores."
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA

PROJETO DE LEI Nº 2.611/03 - Do Sr. Leandro Vilela
- que "autoriza0 o Poder Executivo a criar a Univer
sidade Federal do Sudoeste Goiano (UFSOG), por
desmembramento do campus avançado da Universi
dade Federalde Goiás (UFG), em Jataí, e dá outras
providênqias." (Apensé;ldo: PL 2612/2003)
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DELEI Nº 2.740/03 - Do Sr. Joaquim Fran
cisco - que "qispõe sobre a responsabilidade técnica
pelas pesquisas estatísticas, mercadológicas, de opi
nião pública e assemelhadas."
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

pROJETOOE LEI Nº 2.782/03 - Do Sr. Carlos Sampaio
- que "cria o Prêmio Universitário de Políticas Públicas
e dá outras providência."
RELATOR: Deputado LUIZANTONIO FLEURY

PROJETO DE LElNº2.875/04- Do Sr.Paulo Pimenta
~ que "modifica a Lei rlº 4.95D-A, de 22de abril de 1966,
que "dispõe sobre a remuneração de profissionais diplo
mados~m Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia
e Veterirária", Pé;lra estendê-laaos Tépnicos Agrícolas."
RELAT()R: D~putadoCLÁUOIOMAGRÃO

PROJETO DE LEI N~ 2.889/04 - Do Sr. Eduardo Val
verde __ que "acrescerta os artigos 6º E e 52 F na Lei
nQ 5.85~, de 11 de dezembro de 1972,. que trata da
p.r.ofissãodeempregpdoméstico e dá outras provi-I ...., . ,

dência9.", ••. ..••
Fl.ELATQRA: p~putaQaVANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DELE! M- 2.891/04 J... Do Sr. Eduardo Val
verde -{que '!~lteraq,artig05Qda Lein!! 5.859, de 11
ele elez$mbrotle .197'? .que tr~tadaprofissãodeem
prego qoméstipo e d~9utras providêncié;ls"
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RE~T0R: Deput.a.do CLéM.,I,SF.ECU.•...~XI PROJETODELEIN23.033/04-00Sr. AlbertoFra-

~FtO~E-rODELEI :~1l2.89~04:DOSi~~Edua~do ~al- ~riho~:;~:6~~~~;edaçãoà. Lei~7c',479. dê 02· de
\,e~de - que "altera o ~~ig012da lei ,nf5,it~59 ,de11de RE[ATOR:Depútado ~t-RCEL0 C~ST.R0

dezerrlbro de 19?2,quetratada profissãode emprego PRO:JET.O DE LE.I N~ 3.0.3.4./04-...08 P..od.e.~ Exe,cuti.vo
;',)doméStico edáoutras providêncÍl~s.": . ..' , . " . ,;, " ",." -que"autorizaa Uniãoaooncede~1i~denizaçãopor

'i:i:REEt~?~t:~ep~âdaYtNE~StG:Rtzzl8~IN.. '. danos.morais e..materiais aos ocupantesde ill1Óveis'
PROJET0~:,I?E LE~:N2 2.961(04;00 Sr. Ca~los Nader residenciaisael,a'perte~centes" na localidàdederyôtni-
_ q.u.. e ".acre."sce.,nta'.:artigo à l:.ei ~.",~ .. 8.666.,de 21 de ju': .nada"tidadedoiM~ni~os'~;que te~halTl sido,expostos
nho de 1993":;; il' !~: "'·,1irll . à comPostosorgànoCldradosr '. 'HJ,!, .'

, RELATOR':'De~tit~dJ oER\(AL:HEPAIYp. , . =~~~~: ci~PL~i~~~~~~/~~~thDs~ ~t:~[~~~ra
PRO~ÊTODE LEIN~2.9?i~;-DOSt. ~~Iso~ Pellegri- ~ que "altera. a Lei .~1o.779, ~~e2~ 'de' ~~~eTb~de
f.lo -qué"altelflá Lei~,~;644;de18ld~:deze~brode 2003, paradlspor1S0Dre a hablhtaçao do, pescadór ar-
1987, para dispof, sobre aatividade de,Pai Soéiat:' tesanal. ao.benefrcio"do.seguro. desemprego,'durallte

,~~~~~~~~J~r~::.r7~rMtt:A;:~:Sda de Je- ~~~~~~~~~~~;~;PEDRd:éOR8~::',· ',' '·,.J,i

SuS ..,eiúe 'álieraâ ti.in~8'o3<l;dell d;'~k, de.1990. t~~~~Tt}~!citr:"~~~eT ~~~1fd~I~~~
"que.dispõe.~b~~.o, ~qb~~~ei~~T~ti~!~rlT~~Po de março de1991;iq~edeterrnina quêas. Câmaras Muni-
Se':'(lç()e da o.ut~SP~()~ild,~,~~las,~":P~~,i:,~e~mltl~,a .To- Cipais sejam Obrigatoriamente Ilotificadasda liberação
vimentaçãodo saldo da't:ontavinculadapelós titulares derecursc>sfederais pamos respectivos Municípios e

dJCó~tas'atin:gi~o~porcâlamrdadepública:' . ~~~.~~b.M'pid&.~."~~~,,'bDE'~.O.sI 'i 'I.!" ,
RE~toR:Deputadols~r~s'l:sIL'?tES~RE"
PRO~ÊT0DE'LEI,N23.00S/04- D6Sr:Tadeu Filippelli PROJET0 DE I..EI~Il~'!054104__ Do Sr. D~niel~lrnei-
'::'que "di~Põe Sbbrea ~1t~rJção da Lei~ 8.987, de 13 da - ~~e "ac~~~~e~ta i~ci~?iao a~.4~3 daCLli' afim
de f~vereir()de 1995edáio(Jtras provid~ncias!' perrnltlr,a auseDcI8 doe~pregado ao trabalho, na
RE~1:0R:DeputâdoÉRle0IRIBEIRO,.. datade seu aniversário dêi'rulscifl'lento, ,~êI1lP~ejuízo

;"">',;"':, .•.•.••......• ,i, .....: !,! " desalá~io~"f'i" .L,p '. ,.:,:~i ,i '...:1[
.PR09,~T()DE,~~1~23.0P9!94,7~S~7LeônidasCris- RELI\TOR: gep~ado·~I.~~C?~ç;f~DI~,~ ., .;,
tino .... qUe ..alte:ràa:,~e~id~·P~0~iS6ria~2.165-36. 'de PROJETO DELEtN~3.059104-:10oSenado.Ffederal'

, 2~d~,~g?~~(),~~~~O?,t( '~~e~i~~ti~~i,~~uX~i()-1ra~s~~:. -que"alteraaLei~3.419,'tde 5 dejulhb de 1958;'e
dlspo~;~b~!~~I:'pa~~~:~to;:â?sml.I~.a~~~ ~'dos·se~l- determinaóutrasprÓyidências:~ i.. .

dor,e~ld~, Pócl~rr~~q~~~ ..rfede,~~I!:] l~clusl,;e. de sqas 'RELA.I..,oR: Deput...aâ."o.,..·,~,.,.:Rli.. ,O..,•. ,.. ,.0.'. RIG.....,.0.·•., rvt.·I..:..f"...':..,.'f...•
autarq~i~s.fund~çõ~s,empr~~s pÚblicas e sociédades ~' . .'
deeCo~oMia[mista.!~:~á',~frt~s~~~,\"idências:' . PROJETO DELElr':J2~3.063!04:-Do F,>ode~ Executiyo
RELAT0R: DeputadóJOVIN0 CANDID0 - que "concedeauxOi? especial aosdependentes le-

i' .•.. "i <..,>"~!!J!' .",(" ..,.,. gais dos seJ:Vidores'd() MinistériodoTrabálhole Em-
PR0~.E!0,~l:'~~I;tf"~·q~~Np1- pc> S~.f>astorRei~al- prego, assa~lnatJos Clurante:açãofiscal.e dáloutrâs
do -~~~!7~'~~~S9~Wj~'r'{ersao do ôpus da prova providênCiàs~~!;:\' .••.·.•••·.....•. ,!;ti!J;, '..... , .:
em aça()t~ab~I~,~~~~,!','ii!,.!I~:,! '. ,; RELATOR: Oeputad()jS~rAS' SILVESTRE !

RELATOR: DepUtadóWASRINGTONLUIZ':':" ':'kl: .'!': i ..
>'»,i ;, ,i!w:i";! •...... ..••• . . ,i; PROJETO DE LEINll~.Ç66!04- lpoSr,; Carlos,Nader

PRO:JEIO DE LEIN2 3~0,19~04- Do Sr: José Unhares - que ""P~olb~, acob~Qça,~.d~,";lultas:,e ju~ossob~e
- que "dispõe'sobre a[assfnatura das carteiras pro- atrasos no pagamentode,debitos.nosfcasos que es-
fissionaisidos'trabâ"lh~~oreáruràis e dáoOtras provi- pecifica:"':;;,.,. .... . ,i . ,'.
c:Iênci~s!' 'i)!':::, .' RELATOR: Dep~adoC~RLOS ALBERTO LE~ÉI~

RE~1pR:8eP0~~~~~,€lt~OC~S1RO ....'... PROJETO DE LEI NIl3.'OO7/04.JDoSr:Carlos Nader
PRO~ETODE LEI.~ 3.020'04 - Do Sr,José Linhares . - que "altera a L~i~6.5313;de 2~ de.Jimho de 1978;
- que'''dispõe' sobrea!asslhatura dascarteirâspro- dispondo sobre auti'lizaçãodos seJ;Viçôs'daEmpresa
fissi0r:'aisdos'trabalhadoresrurais e dá outras provi- Brasileira de COrrei()~e1elégraf9s:lpara transpo~ar
dências:':. .i, • '.' .....,..'. ; mantimentos,yestimeptasimedicameptós 13 afins pará
REu;..T0R:!DepUtado P~STÓR FRANCISCooLfM- Municípios em:estadoid~ êalamidade'pública:-I
PIO L,' "i:~ . , . RELATOR: Deputado CARl:.OSISANTANA, :



Projetos de Lei (Art. 119, I e §12)

PROJETO DE LEI Nº 985/95- Do Sr. Paulo Lima-que
"estabelece o piso salarial profissional para professores
do ensino fundamental e médio do País, previsto no
inciso V do artigo 206 da Constituição FederaL"
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

PROJETO DE LEI Nº 324/99 - Da Sra. Angela Guadag·
nin - que "altera dispositivoda Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, para permitir a ausência ao serviço
a cada seis meses, por motivode doa~ãode sangue,
sem prejuízo salarial;' (Apensados:PL1705/1999, PL
2641/2000, PL 4105/2001, PL 156/2003, PL 277/2003,
PL2739/2003 e PL 3079/2004)
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

PROJETO DE LEI Nº 5.593/01- Do Sr. Neiva Moreira
- que "dispõe sobre a prestação de contas de recur
sos públicos a inscrição de inadimplentes, e dá outras
providências:'
RELATOR: Deputado ISAíAS.SILVESTRE

PROJETO DE LEI Nº 5.710/01 - Do Sr. Fernando Ferro
- que"acrescenta parágrafo ao ar. 543, da Consolidação
da Leis doTrabalho, a fim de dispor sobre a indenização
em caso de rescisão do. contrato de empregado eleito
paracargo de dirigente sindical ou suplente;'
RELATOR: DeputadoARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETOOE LEI Nºp.6()4/()2 -po Senado Federal
- que "acr~scenta oart.41-AàLei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, pa.ra esta.b~leçer que até que seja
publicada alei que institui diretrizes nacionais para o
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PROJETO DE LEI Nº 3.097/04 - Do Sr. Carlos Rodri- PROJETO DE LEI Nº 3.139/04 - Do Sr. Carlos Nader
gues - que "altera a Lei nº 9.702, de 17 de novembro - que ,o'Acrescenta dispositivo ao art. 472 do Decre-
de 1998, que dispõe sobre critérios especiais para alie- to - Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, e dá outras
nação de imóveis de propriedade do Im:;titutoNacional providências;'"
do Seguro Social- INSS e dá outras providências" RELATOR: Deputado PAULO MARINHO
'RELATOR: DeputadoARIOSTO HOLANDA PROJETO DE LEI Nº 2.017/03 - Do Sr. Alberto Fraga
PROJETO DE LEI Nº 3:098/04 _ Do Sr. Sandro Mabel - que "altera a Lei nº 6;645 de 14 de maio de 1979;'

RELATOR: Deputado MARCELOCASTRO
- que "acrescenta parágrafo único ao art. 444 da Con-
solidação das Leis do Trabalho, paradispor sobre a li. PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
vre estipulação das relações contratuais de trabalho." DE EMENDAS (5 SESSÕES)
RELATOR: Deputado VICENTINHO DECURSO: 1ª SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 07-04-04
PROJETO DE LEI NQ. 3.099/04 - Do Sr. Sandro Mabel
- que "altera a redação do dispositivos da Lei nº 10.748 Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 º)

de outubro de 22 de outubro de 2003" PROJETO DE LEI Nº 3.185/04 - TRIBUNAL DE CON-
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA TAS DA UNIÃO - que "altera dispositivos da Lei nº
PROJETO DE LEI Nº 3.100/04 - Do Sr. José Divino 10.356, de 27de dezembro de 2001 (Plano de Carrei-
.,.. que "acrescenta dispositivos à Consolidação das ra do Tribunal de'Contas da União) e dá outras pro-

vidências."
Leis do Trabalho-CLT para estender ao prazo do se- RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
guro desemprego o direito de a trabalhadora guardar DECURSO: 5ª SESSÃO
sob vigilância e assistência os seus filhos no período ÚLTIMA SESSÃO: 01-04-04
de amamentação;'
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

PROJETO DE LEI Nº 3.108/04 - Do Sr. Paes Landim
- que "estabelece alternativas para cumprimento do
disposto no art. 7º da Constituição Federal;'
RELATORA: Deputada LÚCIA BRAGA

PROJETO DE LEI Nº 3.126/04 - Do Sr. Eduardo Val
verde - que "altera o artigo 15 da Consolidação das
Leis do Trabalho e dá outras providências;'
RELATOR: Deputado CARLOS SAMPAIO

PROJETO DE LEI Nº 3.127/04- Do Sr. Eduardo Valver
de - que "acrescenta0 artigo 455 - A na Consolidação
das Leis do Trabalho e dá outras providências:'
RElATOR: Deputado LEONARDO MATTOS

PROJETO DE LEI Nº 3.128/04 - Do Sr. Eduardo Val
verde - que "altera o Artigo 7 da Consolidação das
Leis do Trabalho e dá outras providências;'
RELATOR: Deputado CARLOS SAMPAIO

PROJETO DE LEI Nº 3.129/04 - Do Sr. Eduardo Val
verde -'- que "altera o Artigo 6 da Consolidação das
Leis do Trabalho e dá outras providências;'
RELATOR: Deputado HOMERO BA.RRETO

PROJETO DE LEI Nº 3.131/04 -- Do Sr.Eduardo Val
verde- que "altera o Artigo 13 da Consolidação das
Leis doTrabalho e dá outras. proVidências;'
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI Nº 3.132/()4 -'- Do Sr. Eduardo Val
v(ilrde-que "altera o artigo 455 pa Co~solidaçãodas
Lei)3 do Trabalho e dá o.utrasprovidências."
RELATOR: Deputado VADÃO GOMES
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. estabelecendo sua sede nas cidades de Petrolina,
Pernambuco e Juàzeiro, naBahiá~:
REl!}.TOR: Deputado DANIELALMEIDA i··

PR()~ETODE LEINlÍ 1.~l1/03iLDo S~J[Ca~losNader
-que ""~cresce9tadisPositivo~aoartigo473daCon
solidaçâo das b~isdoTrabalflo,aprdyada peloDecre
to- Lei n,2 5.452 de 1ll.dernl:!io de 1943, e dáoutras
providências:'" .....' . Ji. .' .
RE~,.OR: DeputadoLUIZfNJc>NIO 'fLEURl,l:
PR0~ETODE LEI N21.836103~DoSr. OrlanãoFan
tazzini -,que "acrescentaa~Grt~429 da Consolidação

. dastieisdo Trabálho ...!:CLT, (p~ovada pel08ecreto-lei
1"125.452,~e:'1.!! de ~aiodeJ9~3'~los pa~ágraf()s 2~ ao
~, fixando penalidade e dáoutras providências~Jl

RE~~OFt:De'putado tfO~EROB~Â~,E1Ó ".
:1' ", , ,-', _ !r»' ; ,,11, "I '" , <'

PROUETO DE LEI N.!!1.921(03:- 00 ,Sr.Wils0r'l San-
tos...; que "alterao§gdo art. 843daiCÓnsolidação
das Leis doTrabalhoparafâhuttá~:a substituição do
empregador! na,audiêncià·dejUlga~e~to ape~às'por
empregado!;'!.> •,,<'I::; ',,,,,
RElfTOR: 8~Pllt~d~.jOI~tt8t~,N~ES .. ' , .. '. .
PRqUETO DE LEI,N~2.1~1/03!FDoS~:Paulo Bernar
do';'que"dispóe sobre o, in~estirTlento:erTlações 'oom
recurso~.depositados':erTl dÓ~tâs'Vi~cuiadas'db F'undo
de Garar'ltiado !e~pOdeSe~.i~(FG~S):' ,
REL.ATqR:gePutadoS~NDR~:Me-BEI.. . '., .
PRd~E!0 OEtEIN~2h85/03dfuo Sr. ~lmi~Moura
- que"a~e~disp()siti~~:.~~~()~,sRIi~aç~o;~~as Lei~ do
Trabalho .... CLT; flxa~doc~tenosparaa ~Itaçao da parte
reclamadano',pr()cessotrabalhista:": ' . , . i,;

RElf~O~:D~p~adot~Nt~DOEfRI~DESt
PROJEI0 qE LEIN~2,.~69{03~.Do S{Rogé~loSilv.a
.... que "acrescenta§ 3llao~rtl389,~a Consolidação elas
LeisdoTrabalhop8ra prevb~.opagam~ntode:indeni-

_ -: "'i' ", ",,:" ~'" :t~!. :"11:" "'nL,,:f:i": ", '~", " ',"~'.'Il ,; i ,0

zaçao po~ ~esc~~pnwelJto,dedlsp()sitl"'r0 legae'
REL(>.Tq~:.()eput.ad~:,J9~~,I~t~~~E~
PROJETODE LEI N22>gO/03~ Do Sr; AlexandreCar
doso - que."profbeautiHzação~esisterha deaUtoma
ção q~e,a!~~e:id~,formasig~ificativaa ~~~ecadação da
segundade soc,al"ri

,' ;JI,'.?'> '
RELA10R: Deput~d~~1S'J-lIt-JG-r;9~ E81Z
PROJETO DE LE!'N~ 2:a83103"'; Do Sr. Ca~los Nader

'. ",.,., lij" ••.... ' '' ... "
... que "ácrescenta parágrafo ao art. 625-E da Conso-
lidação das Leis ~o Trabalho 7 CLT:'
RELATOR: Deputadd RICtR80'BIQUE

PROJETO DE tEI NIl2.51~103~DoSr. NeucimarFra
ga - que::'a~el'a o inciso I d4ià~ig~23d~ Lei ~8A~9,
de 02 de Junho de 1992, quedlspo~sobreassançoes
aplicáveis aos agentes públicos nos casosde eni'ique
cimento ilrcita noexercfciode"mandato, cargo, emprego

I .' ',- I" ,

saneamento básico, as concessões para exploração
. dessesei,viço serão feitaserncaráter não'-oneroso e
defi~e outras condições mfn(mas."1~ ,
RE~10R:DepUtadOJo~fIR':tRtN]ES .'
PRO~H:rO8E LEI N.!!40~q3';'80S~:":'as~~!deRoure
- que."dispõe sobre p~esunção de ve.rdade!1as ano
tações da ca~eira de trabalho par;aefeitos dos direitos
previdenciáriose.das relações trabalhistas!'
RE%r10R:Deputado~ILTO~CtRDltS .. "
PROUETO DE LEI N.!! 42(03~ Do:Sr.Wasny de Roure

:,. - ".' - "',, _""'.- ' " ' ,j "oi. ,; ij~, ~'" • "

- que "dispoe sobre a gratuIdade de transporte coletIvo
,. ., ..."... .' . ~',

urbano pelotrabalhado~:desempregado."

R'ELtTOR: 8éPlJtado':1IGEN]I~HO

PRobETO.DELE.I.·N1I2~8{p3iÓoSr'fffo,:,so·Ca~argo
-.que "dispõe .sob~e·a iconcessão·do'Vale Transporte
Desemprego ao trabalhado~desernPtJgado, e' dá ou
t~as pfo~idências;(~pensado:PL265112003)
RE1{10R:8ePlltadO~~SHING~ON LUIZ
PRO~JE:rO·· 8ELEIf\J2!SS7103L- Do Sr. Paes Landim
- que "á~er;aa~edaçãodâSeçãoXU'rartigos 317 à
324ldaConsoUdaçãodas Leis'doTrabàlhO:'(Apensa-
do:PL1835!2003); .'. ,.,
RE~TOR: 0eputa.do~RIOS10 HO~ND~

:.:i Y ·: :' > "':"il.·', i 'ii" ,"- :." I !

PRQUETO DE LEI N2,1342/03:- Do Sr. PaesiLandim
., . ',' -I .' ,:':' _' .. ' , ,_'~, '-:, ,I· , :i!' , ' .;' -,., ;,: .. , ,,'o

-que"alte~a ~edaçãÓdo€aprtulo li do'rrtulo U, :arts.
57:' a 73,' da··C<>psolidação das Leis'do Trabalho,"
RE~TOR:Deputado LUCI~N0CASTRO

:1:, ':', - " ',' " " ", i/' ,"' , :;.: :, .;<,:~ :
PRQ~ETO DE LEI N2 1.116/03 .... Do Sr. Carlos Nader.

. ·.1: "'. ~ ""J" " .. ",'" ',- ;' ." ", iôfl<_ ;-, -;1'''' '" .. ~'~i'" ..,' ,. - :

-que "modifica a 'Consohdaçao das LeIS doTrabalho,
aprovada pelo 8ecreio~Léi nJl- 50452, de' 1.!! de, maio de
1943~paradisp()~sbbre.aestabilidadedo,empregado
por;tado~do,!:,f~s'HI~!e dá oUtras providências:' (Apen
sado:PL 2195{2003~ . ...•. .." . :
RE~TOR: DeputadoJ0VAIR(\R~NTES

.,: ,.... """'",' 1":',
PROÜETODELEIN~1:1'9,1/03~hDo!~r.CarlosNader

.~ que ""~c~escerltainciso,eJP~rágl'afoÚnico à Lei n..!!
8.036, de 11 de maio de1999!~ .'.
RELfTORf: DeplJtadaDR~.CU'.IR

PRO~E10~:DE\EIN.!!1.~~:~{03~DOS~.Bispo~án
det:'lal-;.·que"altera' ~Lelre' 8.p36,de11 de maio de
199b,pára,permiti~!odep6sitodosaldo das contas
vinculadas erTI::ful'ld~s de'pensão:'
REI{>TOR: DEtF!~ad6 P~ULÓ ROCHA

PRobs:o 8E LEI N~ 1.45~/03 ~ Do, Sr. Carlos ~bicalil
- que "dispõe ~b~e'a criaÇão dá Fundação Universi
dade: Federal~utô~Orra)dos •PovosiIl'ldfgenas.Jt

RE~T0Rt-:Deputada'V~~ESSf'GRAZZIO~IN

PRO~ETOi'DEitEIN.!!1.460/03-00 SnEdson Duarte
! ,I ':, -} , i- -,,:: .': ,'" " "~:,' :' ,:1 ", "'~

- que"alte~a Lein~i10.473,ide2l de~unho de 2002,
queinstitulfâ Universidade'do Vale' do São Francisco,

" , ' '" 'I
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ou função na Administração Pública Direta, Indireta ou
Fundacional, e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI NQ 2.537/03 - Do Sr. Durval Orlato
- que "dispõe do sobre a criação do CNCP -Cadastro
Nacional de Compras Públicas e dá outras providên
cias:'
RELATOR: Deputado ISAíAS SILVESTRE

PROJETO DE LEI NQ 2.540/03 - Do Sr. Gilberto Nas
cimento - que "proíbe a cobrança por uso de instala
ções sanitárias de uso público:'
RELATORA: Deputada LÚCIABRAGA

PROJETO DE LEI NQ 2.548/03 - TRIBUNAL SUPE
RIOR DO TRABALHO - que "cria e transforma no
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho
da 4ª Região, os cargos que menciona e dá outras
providências:'
RELATOR: Deputado TARCISIO ZIMMERMANN

PROJETO DE LEI NQ 2.549/03 - TRIBUNAL SUPE
RiOR DO TRABALHO - que "dispõe sobre a criação
de um cargo em comissão ede funções comissiona
das no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região:'
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI ~ 2.550/03 - TRIBUNAL SUPE
RIOR DO TRABALHO - que "dispõe sobre a criação
de cargos efetivos e em comissão e funções comis
sionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região."
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI NQ 2.553/03 - Do Sr. Rogério Silva
- que "dispõe sobre a jornada dos profissionais que

. trabalham em terminais de vídeo:'
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

PROJETO DE LEI NQ 2.562/0j - Dó Sr. Asdrubal Ben
tes - que "dispõe sobre o Programa de Modernização
de. Carga (Modercarga) para a compra de caminhões
a fim de renovar a frota do modal rodoviário no trans
porte de cargas:'
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI NQ 2.572/03 - Do Sr. Jorge Pinhei
ro .- que."dispõe sobre a gestão da Área de Proteção
Ambiental (APA) do Planalto Central! e da outras pro··
vidências"
RELATOR: Deputado JOVAIR ARAl';JTES

PROJETO DE LEI NQ 2.574/03 - Do Sr. Pastor Reinal
do- qu~ "dispõe.sobre~i?stalaçãqicj~equipamento

elimiof\dor de ar na tubu[a~ãpdo si#tlpmadeabaste
ciment() de água e dá outrélswovid~~cias."
RELATOR: Deputado RICARDO RI~lJJE

PROJETO DE LEI NQ 2.581/03 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Estabelece a publicidade nas transferências de
recursos da União e dá outras providências:'"
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA

PROJETO DE LEI NQ 2.598/03 - Do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "dispõe sobre o atendimento ao cidadão
no serviço público federal e dá outras providências."
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR

PROJETO DE LEI NQ 2.615/03 - Do Sr. Bispo Rodri
gues - que "isenta do pagamento dataxa de inscrição
a todos os candidatos a concursos públicos, na esfera
federal, na Administração Direta e Indireta, Empresas
Públicas, Fundações, Autarquias e Universidades ou
Centro de Ensino Federais:'
RELATOR: Deputado TARCISIO ZIMMERMANN

PROJETO DE LEI NQ 2.619/03- Da Sra. Almerinda
de Carvalho - que" Altera a Lei nQ 5.859, de 11de
dezembro de 1972, para assegurara todos os traba
lhadores domésticos o direito ao benefício do seguro
desemprego:'
RELATOR: Deputado TARCISIO ZIMMERMANN

PROJETO DE LEI NQ 2.633/03 - Do Sr. Ivan Ranzolin
- que W'Altera dispositivos da Lei nQ• 9.472, de16 de
Julho de 1997, que dispõe sobre a organização dos
serviços de telecornunicações, a criação e funciona
mento de um órgão regulador e outros aspectos ins
titucionais, nos termos da Emenda Constitucional n!!
08, de 1995:'"
RELATOR: Deputado· LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI NQ 2.634/03 - Do Sr. Dr. Ribamar
Alves-.que "dispõe sobre a alienação de imóveis de
propriedade .da União,· administrados pela Câmara
dos Deputados:'
RELATOR: Deputado ISAíAS SILVESTRE

PROJETO DE LEI NQ 2.674/03- Do Sr. Átila Lira-que
"altera0 art. 1Q do Decreto-Lei n.Q 1.040, de21.de outu
bro de 1969, que "dispõe sobre os Conselhos Federal
e Regionais de Contabilidade, regula aeléição de seus
membros, e dá outras providências:'"
RELATOR: Deputado VICENTINHO

PROJETO DE LEI ~ 2.675/03- Do Sr. Átila Lira - que
"autoriza0 Poder Executivo a instituir a Universidade
Federal de Parnaíba Estado do Piauíe dá outra pro
vidências."
RELATQR: Deputado ARIOSTO HOLANDA

PROJETO DELEI NQ 2.681/03 -Do Poder Executivo
- que"tr~nsforma aFacl1ldadede Medicina do Triângulo
Mineiro t FIV1TM emUnr'ers,dade Fecleral do Triângulo
Mineiro h- UFTM,e dá~utraswovidências."
RELf\T<PR: Deputado I$AíAS SILVESTRE



227; de 28defe\lereiro de 1967,alterado pela Lei nll
9.314,de 14 defloyernb~ode1996:~ , .... .....
RELATOR:·Dep~adotAt-J,~LDO ..Ft~iltDESt.!"t:"
PROJETO DE~EI~Il;~.~84{03'''';Do Sr. ~flt?~~,0c.ar~
los Mendes~hame,-::,que "altera oart,.j1a6 da,Lel;nP

.a.11?, de 11detleiembrode 1990, qúe dispõesobré
o .regi']1e jU~ídiS(). dosl'~é~~!~o~:~spú~licos,da~9ião,
das autarqUias e das.fLif,ldaçoes.pubhcas,federals}e ,o
art. 151 daLei'n~a.213):dé24de junhode;199Üque
dispõesobreosI~lal)osde,Be~efíciosdaPr.~~idêflcia

'. Social ,e dá,outráspt~yidências:' .... i.i·I' •

RELATORA:Deputad~1D~~.CY:IR . r

\ROJ~ODE LEIN~12.7~'9{~3tDOS~. ,ªli~~5~á-
,Xlmo Damasce~o ......:que"dlspoe:sob~ ,a vedaçao\da
concessão de patrocínio a eventos que impliquem em

.', " " ': ";',:, r~, "". :Iir ,';-"''-:: . ""Ir';' :.:, ~ .' '.' .' ' , ::. ':.'1'_ ,;!''-.:' _'i':'-. :'1

atos deabuso',.m~us7tratos":if~~'91el'ltol ....mut'laçaoi()u
sacrifício, bem cOToqdalque~IOW~,o,:tipo de sófri'l,len
to aanimais''':i;i'~;,. ,"+Iil:.:,·> [;:j!;

REl.f'TO~~:.Deé0~da ~~~E~7fiG:~t~I~~I~:"
PROJE1opE LEtl,N~2'19~{~3.;.:-'iDo:$r~~obso~~yma
- que "dlspoe sobre a'coiícessaodo adiCionai de insa
lubridade paraos:ir8baIHadores'herâmista~.?i'

REtATOR:Dep~a#o~I,~10NG~~D1~S'. ; :':
PROJETO DE LEI~~2.81W03~D()§r.Carlos Mota
- que"aUtorizaC?p<>de~,EXeêuti~o a,i~i$titui~aUn~er
sidade Federal. dosVales do Jequiti~honha:e Mucuíi
e dá outras providênçias',"" '..,i :1:' t.
RELATOR:Dep.êit~ª~ Isff~SSIL~iES1RE,., ",'
PROJETODELEIN~2.820/~3, __ D,O Sr)bntonio Car,los
MendesThame --qpe"ibstit'ui a"tei'da~ransparênCia
Tributária':, disporyd,o~obreforn,ecirnentdde Informa
ções, r~lativàsà~r~#C?ad~Çãoi~ib~~tia! ~ederal.'i .:
RELATOR:"Deput~~~J~YIZ,t~"~ONI,O,FLEU,Ri":'

PROJETODE~EIN~2:822{p~~h D()S~.Sa~droM,âbel
- que "acrescentaparagrafo unlco a():a~.1~d 'Con
solidação:dasl!.eis:~o Trabalho; para idispor:sobre a
boa-fé nas relaçõesdetrabalho:'" i!

RELATOR: Deputa~oLU~I~NO G~STRO .. 1 .i "
PROJETO DELEI.~~2:8~5~,o3-D~' s~.•sa~drol~~bel
- que "ac.rescel"lta()sa~s.if!-t?~6-~~Lei ffi'1i21_0,
de11 de Julho deJ984ittueflnstltuI a [lei de, EXecuçao
Penal", e dá outrasproyidênClas:', ,',; . I :

RELATOR: DepUtad~ILtJCI~NOC~S]BO .' :
PROJETO DE LEI N1l2.a36to3 -DÓ:SnEduardo Paes
- que "dispõe sobre aprofis!ãode Inst~ut0r!deForma
ção de Condutores de Vêícblos Automotores."!
RELATOR:Deptltad6J~RCISIO:ZIMMERM~NN .

; :' ':, --' ,:, '; ',...'. ", ,:;, ' 'I :i;: '!.: ~: !, ' . . I

PROJETODE LEI N~ 2,87!1/04 ...; Do Si'. Ronaldo Vas-
. . '." 1.0: .. , .. "r' .'''.' .... j ' '.' , .

concellos - que "acresce'nta ,parágrafo" ÚniCO ao art. "
790-8 da Consolidação das Leis'd~'rrabalho~ CLl; ,
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, .PROJETODELEI NIl2;693/03-DoSr.'RobertoGou
•veia e out~os-que "regulanl~nta a negociação coletiva
. detrabalho no seto~públi?o:' . <. _ .
,~~~10~,:~ep~ad~·9'{UDIO~tGR~p ... '..•.

;:}jJ:>R()9EJ;ODE:LEI N~?708/03 ~.• [)? Sr:iJosé,Cha,;,es
'~tf que ~dispõe sobre a criação~de uma Fundação Esc... ·óla

,. 1:' .. , .. ,' _ .: ',_ " " " -: ,I,::, ,(:~. " ' -'i: '.' ,~ 1,('(-" , , .' - .'"1' -., ._. '.' - _.

'~in:écrliCEj Federf'lI.,?~Rf3... 9ião.tg~este ~e~idionaldoEs
'tado:dePern~mbu~o,no município'de Garanhuns:'
Ra.ATOR:[)eputâdoPEDR0CORR~

',!"'> "'," ." .')". . ... "

'f?J:td!JE1~,I:>ELEI't.J~:~.~~11!~3.- D08t, Ya~der~Lou~
•bet .. ..,.; qúe."dispõe' 'sobre o'registro do,'certificado de

" :,' ' •. ;, .: '. ",i ';,' ,~," 'i, ,;' '-': ., .' ", "':' • '.,.' ..", "".' .,,. '!'!' -' .i!' 0'.," , ,,: • -,: :' - ',:í ' ~

.oonclusãoidecursoprofissionalizante l'laCarteirade
Trabálhoé'pn:wi,dência Sociai"';CTPS.;'> '

REL,f10~~: 9~p~àda ~Fl~; 9~II:f. .;,"
~~():JE1(:?i!P~:t§I~~2.~~~~O~*.DoS~.~i~gmo.Gui:
I1l8rães ..:. que "acrCSlscenté! 'rlciso \lllaoartlgo ,32- da lei
.~ 9:311 ,de,,~4'~~outüb~tode19~6:' ·.,'·I,
~Ett10R:'DCSlPlJtado J:~~tlnt~~t.J~ES
R~0~ETO DE,LEI Nll 2;~2~/034DôSr. Jefferson Cafll
~s7.qu~"di~p'õesob~e~!~~iculaç~0 .de.f1lel)sage~s
lkJucatwa~~as, fatura~!;dec<>brança e.nacorrespon-
~~~Cia~~?{g~()#'~~~~~~Dj~t,~#ç~()P~blicàF,~CSlrale
de empresas concesslonanasde serviços publlcos."

... '" ." ,,,,,",.r ''', '1'1"" '. "!"" ';' ,

REttTOR~: De~~~~a,I!UCI~iB~~~ .. '

PR9~,E10il~P~~EI"'~~i" 2;!,,~P3 ~'iP():Sr,. Luiz· Carl?s
H,a.. u.. IY:I.~." que. ~pro. lbeo re.ceblm.ento.depresente.e br.l.n.-

I, , ,JL"L" " '.:' ""'1:." .i' 1<.,,",1 ,-r',' .',', 'ír~" .ill.' ",0 'r.". 't -. " __ -.' .'

des po~integrantes da'~dmirilstração Pública e dáou-
.. ',: '.. ;:, ,.-..A :-i' II;~'C'-''',_ ,',;:'?!:- "'::':'T;:!i~!: ",::~~,:; ;,

traspro~ld13I1~,la,~~;:";;idi),i:iii"iCi '.' .' _
~~lfT()i~:,?~~~ado,f'1tUPI? ~~GR~O .

,~.RO:, .. ;:J.I.''',',.E.,T.,..,.,.r9,','.'.'.. : ..[).E"., .•.L~.'.I•....f.N.' ~..•.~~7i.I.·~~.>..?'./..'.O3, - D..0.. S~..•......,.~v.,.an.;Va.,I.~~t.. eeoutrosi~'que~autorlza ,~Poder, Executivo a tnar'a
Unwersiaade FeCfeml;áarFlegiãoi'tfo Grande'ABC, ho
Estâ'dõ deSãó:PaÜlo)i'e dáoutl'a~providênciãs:' .
RELe.TOR:DeputadoMEDEI17\0S, Ii
'il~ ''1'.,., ". ' '"'' ,,'","''' ,.,' I!i"" ,i "j, ., i.' ' ...,

PJ=l09El;()DE,LEI~~2,!~4~03.... Do'Sr,SalvadorZirTl
baldi':':qúe~criaÇão~e~onselhos de JLlIgamentojunto
às AgênciasReguladoras:',. . .
REEATOR:Députad6.Ú.JCIANO CASTRO

", ':. ".} ',:';' , (-"<" I 0,,,; "li!" ;~:'".:." > ,::

PROJET0DE LEI~1l2.76Ó/03-DoSr. Eduardo Val-
verde-que"estàt)ele<?e~or~as gerais"para as ~gên
riias Reguladoras de Serviços Públicos e dá outras
providências.":: i:".;~ ..' .', . '
RE~TOR: Deputado LUCI~NO CASTRO

,li"~:,; ,;,,1"',";; .. ,':,,--:, ,".":"": ':. ;;,,"':::.-1,',·,',: ,':.;i: , 't', , .: ' . '

PR0~ETO, DE LEI' NI!2.~64/03 -.Do Sr. Milton .Monti
-;', que;~aÚtorizaa movimentação do saldodas:cohtas

;. .."',, ,,,"~t ',: ' , ~i':,;::,~'!~"""!~' -"" , .. ', .'. " .,4'_
vmcul~das,ao FGllS para,'pagamento de prestaçoes

. HábitacionaiseT '~traso;',i~:' . . '.
~Ett10~:D~puta(f()pfULO. ROCH~

PRO~E10.DE ~EINIl2:~~~!03 - Do':Senado Federal
... ":'que"revogao inéisoVII'!dd':art. 38 do Decreto-Lei~
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a fim de dispor sobre o pagamento de honorários pe
riciais caso a parte sucumbente seja beneficiária de
Justiça Gratuita:'
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE

PROJETO DE LEI Nº 2.882104 - Da Sra. Iriny Lopes
-que "altera a Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993,
para incluir a categoria de amarradores e atracadores
de navios entre os trabalhadores portuários:'
RELATOR:Deputado WASHINGTON LUIZ

PROJETO DE LEI NQ 2.884/04 - Do Sr. Eduardo Paes
- que "acrescenta parágrafos ao art. 3º da Lei nº 9.784,
de 29 de janeiro de 1999:' .
RELATOR: Deputado MEDEIROS

PROJETO DE LEI NQ 2,893/04 - Do Sr. Carlos Nader
~ que ""Dispõe sobre a obrigatoriedade de manuten
ção de registros atualizados, na Internet, sobre o an
damento das licitações na esfera federal :'"
RELATOR: Deputado ISAíAS SILVESTRE

PROJETO DE LEI Nº 2.913/04 - Do Sr. Neucimar Fraga
- que "dispõe sobre a criação de Universidade Federal
na Região Norte do Estado do Espírito Santo, no Mu
nicípio de São Mateus e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI NQ 777/99- Do Sr. AlbertoFraga
-'- que "institui as normas gerais do regime prividenci
ário dos militares do Distrito· Federal, dos Estados e
Territórios e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ISAíAS SILVESTRE

Substitutivo (Art. 119, II e §1 2)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADASPOR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI NQ 49/03 - Do Sr. Alceu Collares
-- que "acrescenta parágrafo único aoart. 72 da Lei nQ

8.987, de13 de fevereiro de 1995, obrigando asconces
sionárias de serviço público a prestarem atendimento
não automatizado gratuito aos usuários:'
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR

PROJETO DE lEI N2 766!03+--Do Sr. Pauderney Avelino
- que "revoga0 artigo 32 da Lei n.Q

;10.522, de19de
julho de 2002, que "dispõe sobreoyadastro Informa
tivo dos créditos não quitados de ó~gãoseentidades
federais e dá outras provid~ncias"." •
RSLATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N2 1.767/03- Do Sr.Neucimar Fraga
- q/Je''fixaprazo para conclysão dérçâo fiscalizatória
do rril;ll-lnal de Contas da União reali~aqas em obras e
ed~icações e dá outras proyidênciaF
RE~AT()R:DeputadoLUCIJi\NO CAFiTRO

i

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:5ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-04-04

Projetos de Lei (Art. 119, le §12)

PROJETO DE LEI Nº 604/03 - Do Sr. Carlos Nader
- que "acrescenta dispositivos à Lei nQ 7.853, de 24 de
outubro de i 989,de modo a incluir o desporto nas ações
de apoio às pessoas portadoras de deficiência:'
RELATOR: Deputado JULIO LOPES

PROJETO DE LEI Nº 1.941103- Do Sr. Júlio Redecker
- que "dispõe sobre o cadastramento obrigatório dos
empreendimentos ouestabelecimentos que explorem
serviços de hospedagem:'
RELATOR: Deputado RICARTE DE FREITAS

PROJETO DE LEI Nº 2.706/03 - Do Sr. Bernardo Aris
ton ~ que "institui o Selo de Qualidade Nacional de
Turismo, no âmbito do Território Nacional, e dá outras
providências:'
RELATOR: Deputado ENIO TATICO

PROJETO DE LEI Nº 2.964/04- Do Sr. Wladimir Cos
ta - que "dispõe sobre a .criação do Vale Turismo, nas
condições que especifica:'
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS

PROJETO DE LEI NQ 7.414/02 - Do Sr. Jovair Arantes
- que "dispõe sobre o trabalho escolar de estudantes
de nível. superior que participem periodicamente de
competições desportivas ou exerçam atividades ar
tísticas itinerantes:'
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

COMISSÃO DE. VIAÇÃO E TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06-04-Q4

Projetos de Lei <Art. 119, I e §1 2)

PROJETO DE LEI NQ 2.596/03 - Do Sr. João Caldas
- que "altera alei nº 5.917, de 10 de setembro de
1973, que "aprova0 Plaop Nacional de Viação" de
modo aincluir, na RelaçãoIDescritiva das Rodovias do
Sistema Rodoviário Federé!l, a interligação das rodo
vias federais BR- 101e B8- 104, onde os extremos



, ''-~

I - Definição do ~oteiroHe trabalhos; e
li-Deliberação C1erequerill1entos.

A - Requerimentos: .

REQUERIMENTONlI.1/04'D()'Sr.Pomp'éo de Mattos '
- que "~~quer! queseja:r,ealizado~udiênciaP~blica
desta comissão no dia 15 de!abril do corrente ano na
Assembléia Legislativa do'Rio Grande 'âo Sul,:pa'ra
debate com a C0'v'ERSUL:' .. ' ..' '. '
REQUERIMENT01~2104 (RETIRADO PELO AUTOR)

t.

, . COMISSÃO ESPECI,ai DESTINADA
;iA PROFERiR PARECERÀ PROPOSrrA

DE;EMENDAÀCONSTITUIÇ~O Nll1 01 jA;~ DE
2003, QUE"DÁ NO)!~RED~ÇÃOAO § 42

DO ART~57DAiCONSTIIUI~AOFEDERAL"

(AUTORIZAN80J~REELEIÇÃO DOS MEMBROS
:1' DAS MESAS DIRETORAS DA CÂMARA bos
1 DEPUTADOS ,E DO SENArDO FEDERAL). ,

. AVISO

'-PROPOSIÇAo EM FÂ'SE DE RECEBIMENTO
, DE EMENDAS (10 SESSÕES) .

DECURSO: 61 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-04-04

: , ,". :~" , ,,:1- , ,':l

LOCAL: Plenário 13do Anexo li,
HORÁRIO: 09h30min .

'REUNIÃO ORDINÁRIA
, .:.' i. .'1

l-Discussão evotação da.metodologiaaserJadota-
da para a Conferência Nacional da Juventude (conti-
nuação}. 'j;'.'
11- Deliberaçãodê requerimentos.

A':'; Requerimentos:

ÀEQUERIMEN,.ONll 54/04 0'0 Sr. R~:gi~aldoLopes
- qu.e "solicita a realização, por e'sta Cômissão, da

• . "" ."..... j
Conferência Nacional da':JUventude:'
RÊL\fóR: D~pJtadoBENJÂMIN MARANHÃO

" ,.' -t, "",!' : ";1 '-'.,Í',,' ," <'
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sÉÍo()s .muni6ípios de São José .da·Laje (tL}.e Novo Proposta de •.Emenda à Constituição (Art.202,§32)
Uno (Atl},passa~dopelas cidades de.lbateguara'~e PROPOSTADEEMENDAÀCONSTITUIÇÁONll101l03
Cólõni~ Leopoldina,ambas localizadas no Estado de - Do Sr. Ben.. editodeLira-.que Hdápovareda~oao
Alag6as:':~ o:; . ' . § 411d()8':í.5Tda CopstituiçãoFederái."(~pe~sado:

~! . 'i: . .... ....' PEC 126/2003) '. }. . .'. . . "":"
I.... . .•.. ,Sub~fitutivo (Art~119, ne§1

2
) RELATOR: Deputado PAES LANDIM ..;!

~S '?FloFj'oS{çêES ~B~/XOSOfyfEf:J,iT;E8E(~EBE- . C0MISSÃO ESPECI~~DESTINAD~ :' ,
~O EMEfjD~S ~Pf3ESENTAD~S'f!eflMEMBROS 'f. PRO~ERIR PARECEf\ A PROPOSTA DE .
!JESTAeOMISSAei!i ,i i(": J EMENDAA CONSTITUIÇA0N2115-A. DE 1995,
PROJET06'ELEIN~2.155/03-DoSr.C()roneIAlves DÓ.SR'GERVÁSIO.OLlVEIRA,·QUE"MODIFICA
.0. ..., " ..• '" . "1;" •. ; 'f·.· 'i 'OPARÁGRAFO'AllDOART;225 ":
-, que "dispõe sob~ea obr,igato~iedadé deâi~ulgação Dl\ CONSTITUIÇÃb FE8sl;l~L, INCL.UINDO":,
dos valores arrecadados átítulo de multas de trânsito OCERR~DO,NAHE~Ç~p"DOSBIOMAS,; 11

I edá'outraspióvidências:'·. o..' CONSIDE,~~DOSPATRI~ONION~CION~L".'.

fELAT~~I:~=:~~~U~~p~tt:~:0! ... ~V,I~OI i :

'. COrv,lISS~OESPECI~LDÉStIN~D~ PROPOSIÇAOEM FA\:iE DERECEBIMENrO;
1(ACOMPANHAR EESlil!:JD~RP~OPOSTAS DE EMENDAS (10 SESSÕES) :;:

DÊ P0LfTjrc~s PÚBUC~S PARt~?U;YEN~iJDE S~~~~S~~;~X~~~~~4704
;'; .··li·· . . .; , ..•. ;

Proposul de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º)

PROPOSTADE EMENDAÀC()NSTI!UIÇÁONdl15/95
- Do Sr.GERVASIO O~I"EIRA__ que "modifica opa
rágrafo i411 .do'art.igo .225;t~a Cb!)stituição Fede~al,. in
cluindooCerrâdo na relação dos'biomasconsidérados
patrimõnionacionâJ:,i(fpel)sa~os:PEC60~11999. PEC
131t1999, PEC150~1995(~pe!"sados: PEC 13,1,"~003
e PEC 100/2003}'e,PEe188/2003} .,;
RELATORA: Deputádá NE~,[)EAP~RECIDl\ '

. ,COMISSÃO ESPEC!~l dE~·T;lN~DA A
PROF~RI~: P~RECER_ÀPROJ;lOSTAÓE.,

EMENDA A,C0NSTI1;UIÇA<,? Nll 353~~, DE2001.
QUE "DA NOVARE8AÇAO AO INCISO IV

DO ART; 29 D~~/CONS"TIITUIÇÃO FEDER~t
QUE DISpdE SOBRE/>.. .COMPOSIÇÃ0

DAS CÂMARASDE~EREADORES .
E DÁ ot:lIiR~S PRaVID~'NCIAS'~

~, • -'o .:,':1, ",:_,::.:'Ir"~i:,::,.:~,:" :!:, !:T'~:t' ",'1;1. ~ :·,1 >

LOCAL: Plenário"O dO,Anexou'! .
HORÁRIO: 1()h'

REUNIÃOORDINÁFUA

, , I' I.~



REUNIÃO ORDINÁRIA

LOCAL: Plenário 08 do Anexo II
HORÁRIO: 10h

Eleição do 1Q, 2Q e 3!l Vice·Presidentes;
Definição do roteiro dos trabalhos e;
Deliberação de requerimentos.

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO NQ 1/03 Da Sra. Perpétua Almeida
- que "solicitaque seja convidado o Sr. Luiz Fernan
do Corrêa, Secretário Nacional de Segurança Pública,
para comparecer a este órgão técnico, em audiência
pública a ser agendada, tendo como tema Proposta
de Emenda à Constituição 534/02, do Senado Federal,
que atribui aUnião competência paracriar, organizar e
manter a Guarda Nacional e determina como finalidade
das GUARDAS MUNICIPAIS a proteção da população,
bens, serviços, instalações e logradouros públicos dos
municípios e as proposições apensas:'
REQUERIMENTO NQ 2/03 Da Sra. Perpétua Almei
da ~que "solicita que seja convidado o Sr. Wlamir
Mota c;ampos, Especialista em Gestão de Políticas
Públicas e Defesa Nacional, para comparecer a este
órgão técnico, em audiência públicaaser agendada,
tendo como tema Proposta de Emenda a Constitui
ção 534/02, do Senado Federal, que atribui a União
competência para criar, organizar e manter a Guarda
Nacional e determina comofinalidade das GUARDAS
MUNICIPAIS a proteção dapopUlaçãq, bens, serviços,
instalações e logradouros públicos dos municípios e
as proposições apensa:'
REQUERIMENTO NQ 3/04 Do Sr. Eduardo Va!verde
..,... que trequer sejam convidados, para participar de
audiência pública a esta .Comissão; os Comandantes
da Guarda Civil das cidades de São Paulo e Rio de
Janeiro."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

COMISSÃO EXTERNADESTINADA A DISCUThi A
FEMINIZAÇÃO DArOBREZA NO BRASIL.

LOCAL: Plenário 3 do AnexoU
HORARIO: 10h

, AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)
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REQUERIMENTO. Nº 3/04 Do Sr. Daniel Almeida - COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
(PEC 353/2001) - que "requer na Comissão Especial PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
PEC.353-A,de 2001 ,que seja convidado para partici- EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ 534-A, DE 2002,
par de reunião de. Audiência Pública desta Comissão QUE"ALTERA O ART. 144 DA CONSTITUiÇÃO
o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral -TSE, Dr. FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE AS
José Sepúlveda Pertence." COMPETÊNCIAS DA GUARDAMUNICIPAL

E CRIAÇÃO DA GUARDA NACIONA~'
REQUERIMENTO NQ 4/04 Do Sr.lvanRanzolin - que
"requer a realização de Audiência Pública com a pre
sença dos presidentes da União dos Vereqdores do
Brasil e da União dos Vereadores do Estado de São
Paulo, para falarem sobre a composição das câmaras
de vereadores no Brasil:'

REQUERIMENTO NQ 5/04 Do Sr. Ivan Ranzolin - que
"requer a realização de Audiência PlÍblica com a pre
sença do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mi
nistro José Paulo Sepúlveda Pertence, para falar sobre
a composição das câmaras de vereadores no Brasil."

REQUERIMENTO N!! 6/04 Dos Srs. Jairo Carneiro e
Jairo Carneiro - que "requer seja convidado como ex
positor o Senhor Ministro José Paulo Sepúlveda Per
tence, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral,para
participar de reunião de Audiência Pública sobre a Pro
posta de Emenda aConstituição NQ 353-A, de 2001 ,e
suáapensadas, PEC 452/01 ePEC 71/03."

REQUERIMENTO NQ 7/04 Dos Srs. Jairo Carneiro
e Jairo Carneiro - que "requer seja convidado como
expositor o Senhor Ministro Nelson Azevedo Jobim,
Vice-- Presidente do Supremo Tribunal Federal e Ex
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para partici
parde reunião de Audiência Pública sobre a Proposta
de 'Emenda a Constituição NQ 353-A, de 2001 ,e sua
apensadas, PEC 452/01 e PEC 71/03."

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-04-04

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃONQ 353/01
- Do Sr. Augusto Nardes :-que "dá nova redação ao
inciso IV do art. 29 da Constituição Federal, que dispõe
sobre a composição das.Câmaras deVereadores, e dá
outras providências:' (Apensado: PEC 45gt2001)
RELATOR: Deputado JEFFERSON CAMPOS
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A- Instalaçã'olEleiçâo: ....' .
.. f' : ···ir.·•..•·· ." .... .' .

Instalação da Col1lissão eEleição do Presidente e dos
Více-Presidentes!f '

UI-COMISSÕES MISTÂS

COMISStO,MISTA.DE·PLt-NOS;ORÇ,t.,MENTOS
f, PUBLlCOS·E FISCALlZAÇAO

" J, , , " ,.~", '.< "<'

REUNIÃOORDINÃRIA '

~~:~~:I~Ó~ri02,An~~0 ,11

A - Relatórios

PROJETODELEI Nll 30/2003-CN que,"bis~õesobre
o Plano Plurianual para bperíôd02004l2007"(PPA).

~1~~~~~~t~~D~,ÇÃO DOVENCIDO: Se.n,ador

VOI():': Fa"oiá,v.el, nàJorrna d~substitutiv() .apre.:
~nfadbcdln !;aS alteraÇÕeS) da errata· distribuída em
02/03/2004. ,'! .

I '.' • ,

,t.,~IS0N2Ó08/2002-CN,que, "encaminha ao COI'I:
gresso Nacionálcópia da Decisão ri 261, de 2002
TCU(Plenário), bem cOrno dos resp~ctivosRelatório
e Voto quê.afundarrentam,referente aoRelatório de
Levantam'ento. de·,«üditoria reaniado p~la SecexlBA;
no período de 16al27:.04.2001 , objetivando verificana
execu~o:dasobrás deinfra~estrutura.de irriga'çãode
uso comum adutora da,Serra dBBatateirai BA".·
RE~TOR:IDeputàdo MÁRIO HERINGER.'
VOT0: Peloarquivarnerato da matéria.

AVISONll087J2003-€N, que "encsn'linha ao Córigres
SoNacionalc6pia do e-córdão .~. 940, 'de 2003 .i. TCU

, (Plenário), bem como dosrespe6tivosRelatório eVoto

REÚNIÃOORDlNÂRIA . que o fundarnenta"'!sobreinspeções real.izadas nas
Apreciação do seguinte. requerime':lto: obras de co~~truÇãodepontes.na·.BR~-3.19/Rb.:ê na
'..; '. ." ';. I' v·:, BR~364/RO.~co'lnbaseem·inspeçãoconjunta.aser',
A":: Requerimentos:. . . ..;1.: ,.,;1 . realizáda nai22@Ü~idàde de jh~ra~Estruturaterrestre:
REQUERIMENTON~ 1ÍÓ4DaSra.Luci Choinacki a fim de a\f8liár,a':adequaç~O~dos'~iojetosbãsicps
-que "requerarêalizaçãode Eiudiências públicas nas licitados,. e'~ cJ~fro~toco~os respectivos projetos

" 'cinco grandes ~egiões do país e nesta comissão para executivos;iCorn'ênfase nos'preÇ6s orçadbseoontra-
:dêb~te.~a situ~Çã() deerTlPobreci":!e~to~asTulhe~e~ tados, ,rias J)os~(\fãis'é1isiorçÕes com .os.pr,eços'cql1s-
:~:~~d:sP~~::~~~~ estudodaCO,?lssaO dete~lnJ~ tantes do.Sicro;':~asdiferênças dos quantitativos 'ide "
RELATORA: Deputada LUCICHOINACKI ..' se~içose~as~êpel'Cus~õ~snos valore's ,finais das '

"co~fss;()PAR~MENrARDEINfuuÉRIT() dOM obres, alé~~dê~utr~s e!ertuâisdêsacÓr'dos (1q~,
A FINALl8ÂDEDEINVESTIG,t.,B'A ATUAÇÃO DE 009.6791,2003;9)., ;;"iij~;'. .' .' ....., ......'. •.... ,

bR'~?25~f~~Jl~~J~~S NO ~;g~:~~~~~~:,~~~:~:,;;.~os~
LOCAb:P'itnário07,Àne~0~rn.d~iiiCâmarados cntos ev, ~e~to~~~agaft~o o~amert,o~e200~.:(
Deputados .....'c ',r ; .' MENSI,\GEM~ll19/200~~que"e~caminha8()Cón-
HORÁRIO:10h gressoNaciÓnal,rio§termosdoar1.3S;;{§2ll, da Lei r\ll.

" ' '"' ",,"'" ':' c ': :" '.. ,,' . ,"I ",:1,: " ,":' ", ,~ ': ' "'" "'~

REUNIÃO ORDINÂRIA\ 1O~524rde25dejulh()de 2002, <> defllonstrativo das
Operações de Crédito.'Pendentes deêonirat~ção~~'
RELATOR: Sel1~âo~iF~RN~NDO BEZERBA,''í)·
VOTO: Pelo arquivamento,da matéria:. ..:;"

~' :' " /:>>. ~l:'~r:1 ':":'::"~";<::.:;' .. , "<':.':.:,; :: :~:" .', .:: 'li'" > ,;' ~:

AVISO Nll.06/2003:CN;q~e Mencartlln~aaoCongrésso

Nacional, de aC0reI0 cOI1l artigO 56~'ckput,da L~i Com
plementarnf 101';d~2ÓOO'~Lei dê Resp0f.lsabilidade
.Fiscal,', a prestação I de coritas doTribunal 'ide 'Contas
daUnião,ido ex~rpíciode2002i'.. ;"'~!, ..... i

RELATOR: •. Deputado'dOSÉ.·ROCHA.
VOT0:.Pelo 'arquiVamento da matéria.

" "'~:: ,:;,',:>i;:HI~:::~;:'~.',-');i:,:"',;",, :,:,;.;;::: ::'::,,'-:~:::' :; , ." :' .
AVISO N~ P9212~03-CSN, que:"encaminha ao. Con-
grésso N~Cionât ~?pi~'~()~~ó~dão' ~~'37,1, de,2~03
-(Plenáno), bem'como.dos'respectlvos Relatonoe.

; .. ' ' ',"," ',', ,:-,""Wlf.,:',.:, • "," :{i~lt" ;""i I " ,:"i:~",' ,r,,' ":,:,, ,u, :,:.'., ,r, I~'.,

Voto que ofun~amentarTl'refere~te'aoLevantamen-
todeAuditoria: ení~66hi d'erampliâÇãodos:molhês do
pOrto dêJ;liohra~Hê~drâg·ag~tT1âe.aprofUhdamento ' :

.. do canal de àcês~;llbEstado'éfo~io GrandedoSul
_ (l"C1n2011:252120Ô3~or'. ." ",: f. . .'. "

REL,4.T0R:8eplJt~~.~~R910 REI~1P?O~OREIRA. :
VOTO: Pela autorlZaçao da execuçaodosi recursos
../ "'.",,';" ,jl" '-'1""1' ,,:IJI"i i';,: 'i,):!':' "",1;.,:,1', .," '. "'. 'fl!:,', '. .,1 ''\~'.

Inscritos em restos'aF:1l:lgar.~a formado Projeto de
Decreto Legislati,,6anexo:: ';.' r:' ,

:" ::'~':i',i::i,"i:!i!,::,;,";'lll"::i:',::,;,,::;,,,,',> '., ,:~"~.;,~:" ... ,, _ ,,:':. .

~"ISO Nl!041c2~379r;J,qu~Mel)cal'l'li~ha.ao GOr,lgresso
Nacional as Demonstraç?es Contábeis do Fu~do Cons- '
titucional do No'rdeste-FNE,'referente aoiexercício .

',' ,',: ":, I~I: ' "', L ": .! ' .",,' f ~ >'~. '''..' , d', .. :! ,: : i. ' , •

de 2002,.de acoí;dp;~~partig020,parágrafo 4~, da
Lei 7.827. de 27i'desetêmbro de 1989".

•. ..1; ••• <..."_' '. _ ,
RE~TOR: DePt.rta~oJOAOLEAO .
VOTO: Pelo arquwamento"dá matéria..

OFrCI0Nll 02l2pd~~~~,i.qU~"e~ci.~inha~o C6ngres-'
so NaCio~al emcÚwptilJle'~toa~a~igo20;,parág~afo
42, .daLel~7:8,~7~1,a~~l2,q:deseteT~ro de 1989,para
efeito de fiscahzaçao el'controle, copIa do prQcesso de
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prestação de contas do Fundo Constitucional de Fi
nanciamento do Norte (FNO). Alusivo ao exercício de
2001, onde se encontram, entre outros documentos,
os balanços do Fundo, devidamente auditados".
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

OFíCIO Nº 09/2001-CN, que "encaminha ao Congresso
Nacional, nos termos do artigo 20, § 4º, da Leinº 7827,
de 1989, as Demonstrações Contábeis de 30.06.2001,
devidamente auditadas, do Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste - FCO".e o
Aviso nº 115/2002-CN, que "Encaminha ao Congresso
Nacional as Demonstrações Contábeis de 30 de junho
de 2002, devidamente auditadas, do Fundo Constitu
cional de Financiamentodo Centro-Oeste-(FCO)".
RELATOR: Deputado Anivaldo Vale
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

OFíCIO Nº 17/2003-CN, que "encaminha a~ Congresso
Nacional o Balancete Patrimonial e a Demonstração
do Resultado deste Banco Central referente ao 1º se
mestre de 2003".
RELATOR: Deputado Dr. HÉLIO.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria

AVISO Nº 100/2003-CNque"Encaminha ao Congresso
Nacionalcópia do Acórdão nº 1811, de 2003 - TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto
que o fundamentam sobre o exame dos' relatórios de
gestão fiscal dos titulares dos poderes e órgãos da
administração federal do 2º quadrimestre de 2003,
previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TC nº
016.725/2003-3)". Ofício nQ23/2003~CN, que" Enca
minha ao Congresso Nacional, em atenção ao Ofício
nº 780 (CN),. documentes referentes ao Relatório de
Gestão Fiscal do Minist~rioPúblico da União, relativo
ao período de janeiro a dezembro de 2002". Ofíci.o nº
Oi/2Q04-CN que" Encaminha ao Congresso Nacional,
com base no artigo 5º, inciso l,daLei nº 10.028, de
19de outubro de 2000,0 Relatório de Gestão Fiscal
-- institl!ído pela Lei Complementarnº 101 , artigo 54,
inciso 111- referente aoterceiroquadrimestrede 2003".
". Ofício nº 02/2004-CN ~ue" Encê3.minha ao Congres
soNacional, cumprindo det~rminaçãoexpressano
artigo 111 da Lei nº 10.70~, depOde julho de 2003,
os demonstrativos que corT1põernoBelatório de Ges
tão Fiscal do Ministério P~blic~da União, referente
.ao período de janeiro a t1e2fernbfo de 2003". Ofício nº
03/2Q04-CN que " Encamin~aao.Congresso Nacional,
em cumprimento ao dispostQ nO;3.rtigo 54 da Lei Com
plementar 101, de 04.05,29PQ,npartigo r, ippisol, da
Lei 10.q28, de19.10.20qoi~nQ l;lrtig(;>101,incisol,da
Lei 10.524, de 25.07.2002-+LiOQ/2003, o Rel~tório de
GestãoiFisc.al da Câmara. d0.l s.Deputados,. refe.rente ao

.. . . ';' o.' 'I,' . .

período de janeiro a dezembro 2003, aprovado pela
Portaria nº 01 . de 27.01 .2004".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

B - Requerimentos

Do Sr. Virgílio Guimarães, que "Requer seja instalado
o Comitê de Acompanhamento e Fiscalização da Exe
cução Orçamentária e Financeira".
Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame, que "Solicita
sejã convocado o Sr. Ministro da Previdência Social
para prestaresclarecimentos a esta Comissão Mista
sobre o impacto no Orçamento Geral da União de 2004
(Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), das despe
sasrelativas aos débitos decorrentes de diferenças de
benefícios previdenciários, suas irnplicaÇ\ões no supe
ravit primário e alternativas para o pronto pagamento.
(Ministro Amir Lando).

C - Recursos

Do Sr.·Ricardo Barros, apresentado "ao Plenário da
CMO da decisão de sua Presidência emanada no
Requerimento nº 03, de 2004". (contra decisão do
Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, pelo despa
cho do dia 16/03/2004, que indeferiu o Requerimen
to nº 03/2004-CMO, de autoria do Deputado Ricardo
Barros).

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (8 DIAS)

Decurso: 22 dia
Último Dia: 07/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 001/2004-CN, que "Abre ao Or
çamento da Seguridade Social da União, em favor do
Ministérioda Saúde, crédito especial no valor de R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais), para os fins
que especifica".

IV - COORDENAÇÃO DE COMiSSÕES
PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA
ÀS COMISSÕES

EM 31/03/2004:

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:,
PROJETO DE LEI Nº 3.110/2004 .
PROJETO DE LEI NR 3.143/2004
PROJETO DE LEI Nº 3.166/2004
PROJETO DE LEI Nº 3.167/2004
PROJETO DE LEI Nº 3.171/2004
PROJETO DE LEI Nº 3.179/2004
PROJETO DE LEI Nº 3.180/2004
RECURSO Nº 117/2004

,..".;..' /.,"
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.Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania .

. I -Relatório

A presente Proposta de, Emel)dap~etendeda~
nova redação ao a~. 29 daCo~sti~Uição Fêde~l,defi~
nindoo númeromáxirno deyereadores em relação à

população do ~nítiicí~io~tP~~~siçã~P~~y~ q~e ~ad.a
câmara de vereadores tenhaum mínimo de9 e o ma->-. ',.' , ;', "J, ':t;" " ,;',-- ,:" '::'~: :h:--. '1' ", .''- :, . :''"'"

ximo de 55 vereado~es ..·i'.i~i.,i. ,. '. ..:.
.. Em suájJstificáção,;'os i1ust~êSauto~esargurnen-

tam que "a~tual ~edélção'~o i~q!So .I,'{:do~~ig~?~ da
Co~stituição Fedél'éll;ao estabelece~ias Iimite~mí~imo
e ~áximo da cO~tx>siçãoda~~â~J~sllije~e~eado
res'; não.detalhou que pe~entuaisseriarTl:utili~adosna

sua composição. Esta falt~ d'~ definiçãopálo I~gislador
constituinte criou diversas lacuna~,ondeascâmáras
locais foram fixandd'j(j:total de{suac:bmposiçã6~$~m
qualquer:lpa'râmeiro~aê'rêferên~ià.'i. 'T: .... ': ,li:'

~ ' ;' , -: ' , :i '!!'- ' ;, ': ": ! ' ,,' __,,' '!',:, li" ': " f: ,. ''':!' :;;., ', ':, ' ; . :' ~' ,." , !I' :.' '

Destacam. aindaquei~~'com.relação aos muni-
~',~:1"'"' ',,~Ifi"'-''' ,,' ';J::':~'i' ,':I::!~".,'~,":"', ,,: ':,', 'i ',,":::l!

cípios, O· poder:ide •• fixação donurrie~o dos, rep~esen-
i',' ,', ::; I" , ".' ' ",; .",''', :;:'.1',:, .:~!';j- ,L, .' I, .'.,:':;' >" ,

tantesdaCâmàras deVereadores; ficou a cargo das
, , , "'~ ,~:, ,.:.' ' :, " i" '. il~ .., :11),. ::', ' , 1,1,1 : ,I .. ,I :', , I' , ' " •

respectivas leis orgânicas: que.limitou o total de seus
'.-:: " ,:. ',~_,,: 'I, :i:j;,., "<:',, ''o'' ." ,:: :", :';:j:W,~, ','" :, 'A :" "'" I,' ,'. ,.'::::

vereadores sem qualqueGestudos ou parametro legar'.
Maisadiànte afi'rrríélmqJ~ "~~t~eq\Jí\foê6jdã l~giMaÇão

;': ,'r,'· ',~:".i<Ji~I:'II..;~:llíi":' '-',',.-:" :'::,', .. '~";'; "'o.':" i': ,:"j;1' ";, \, I: ' ::,,:·v,,;~

provocou·i!:,úl1"leras.açõe~~aJus~i~aIIEleito';8I~,~?SU-

premo Tribunal f7ederatacercada fixação donúmero
. .' , ::, :'" :,' '," .... :,' ,', '.'.:' :.:.:,.<i-' ,.,::, ' ':, :" :; :':' , ' . I i! ,i, ~~:";

de vereadoresdas câmaras municipais.", ,i,:)':::
'I :,-:.:t: ' : I,,:- ' : 'ili;!:: ,' :;!~ ' : ,,' '," -' ' :

É orelatório.!l:': '1" .
.' '.::,,',::- ,': <:': ',i' ,

;'i:::::'-;',' i':,',; ,:,::\:,"; i
11-:Voto do Relator

.;. ';1' "~o ,I, ~::::,' :,:,:' , ..,'/: <:~,:,",!' "'~" "."'>',:',)",
Conforme determina o .Regimento.lnterno da

Câmara dos Deputad6s (art. 32, UI, ti e àrt. 202);,cum
preque esta Comissão de Constituição e Justiç~e de
Redação se pro6urycieace~câ.daéldrnissibilidade da
Proposta.deEWé~daà€o~stitUição.~~1,de2003.

, . .~ proposiÇão foi legitimamente aprese~tada, ten-
do sido confirmadas 111 aSsinatúrasVálidaspela Se
cretaria-Geralida Mesa;"núm~ro ~lJpJrior. ao:mínimo

.;:: ,', ,-,..! , , " ,:1' I, ,. , ' , i'II',', :,' ,; ,:. 'I 'I ' '.~ ~.,::.,; .:

exigido constitucionalrnente;i;: '.. ... .."i"
Não vishJmbramôsqualquerafroríia às c1á'Usulàs
•... .' ... ' ,.,"': .•..... ,i t··, ,'. ...... ," ..

pétreas previstas.rlOI§·4~doa~t':60. da,Const~uição
Federal, uma vez· que.n,ão seo6se~,va na•proposição
nenhuma tendênci~para,'aboliçãoda,formâfedé~ati
vado estado, do, ~ot?dir~to"secreto, univ~rsal epe
riódico, da separ,aÇãoefos. Poderê~·ou dos ai,reitos e
garantias indi~iduahi; .'. " . ...•

A técnica I~gislativa parecé-nosacertada e.em
ple~aconformidade combdisPosto naLei ComPlél'llen
tar flll 95; de 199B,quetrata·da elàboração'das\leis,
mOdificada'pelaLeiComplementa~inJl107, de 2001.

':'! I!

éOMlssãES

(Encerra-se a :sessão às 20horas'e 53
minutós:) '!. i· ;'
.' "'.' 1'1, " .

"'I' "I"

PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA:À CONSTITUiÇÃO
N2 71-A,DE2003

(Do Sr. Ivan Ral1zolin e outros)

Dá noJa'redação ao Inciso IV,do artigo
29 da Constituição Federal, definindo o nú
mero máximo dosVereadores em relação à
população do Município; tendo parecer da
Comissão de Constitulção.e Justiça· e de
Cidac:lania, pela admissibilidade (relator:
DEP. RICARDO FIUZA).

Despacho: ~. Comissãode Constituição
e Justiça e de Redação. .. . .

Apreciação: ~roposiçãoSujeita à Apre-
ciação do Plenário.,!· .

. Comissão<de Desenvolvimento Econômico, In
dústria e·Comércio:
PROJETO DE LEI N2 3.189/2004.

, . ~.' .

Comissão de Educação e Cultura:
PROJETO DE LEI NIl3.154/2004

.PROJETODE LEI N!l3.169/2004

P.... ROJE1:O.•...DE LEI .. N.1l.;.....3.174.. l~"2.. 0.0.4...... .PROJE1,O DELEI N~ 3.194 004
PROJ§]O DE LEIN~ 3.200 004
PROJEliO DE LEIN!l3.21 O 004

Comis~~o de Rei~ções~xteriorese de Defesa
Nacional:;,. .,;~
MENSAGEM NIl120/2004'i.
t-.:1ENS~~E~N,~12112004;·,
~omis'São.deSegu~dadeSocial e FamOia:
PROJETO DELEI N!l3.213/2004
" ", " " ,',' ">':;""',,' i~

Comissão deTrabalho, de Administração e Serviço
Público: .·.i. . ... ;. •. .•. .• ..•

PROJETO DELEI,N2 3.025/2004
PROJElpDE LEI N~3.130i2004
p;ROJEl;0PE LEI· ~!~ 3.20~{2d04
Comiss'ãodeV.iaçãoe Transportes:
PROJETO DE nEI N!l3.147/2004

1 ,,' ,,',,,', <. ','-': .':"., . .";:'~', ~

ComisSão Especial destinadaa proferir parecer à Pro-
.pOsta deEn1e~daàCo~stituiçãO'~353-.A:, de 2001,
que "dáno"aredação ao inciso I\'(doart. 29 da Cons
tituição Fatleral, que dispOesobre a composição dás
;··Câmaras de Vereadores e'dá.outras providências".:

i;':,':: ,:~:. ::, .: .i,!' ,:'J;' ': ::J- :: ': ;:f:.,.;:, , '::'" ',;, ,:' :',;:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 353/2001,

,I I I
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Face ao exposto e considerando que o país não está
em situação de intervenção federal, de estado de defesa
ou de estado de sftio,. nosso voto, é pela admissibilidade
da Proposta de Emenda à Constituição nº Z1 , de 2003.

Sala da Comissão, 03 de Dezembro de 2003. 
Deputado Ricardo Fiuza, Relator.

m- Parecer da Comissão
A Comissão de.Constituição e Justiça e de Ci

dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela admissibilidade da Proposta de
Emenda à Constituição nQ 71/2003, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Ricardo Fiuza.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Maurfcio Rands - Presidente, Antonio Carlos

Biscaia e Nelson Trad - Vice-Presidentes, Alexandre
Cardoso, Aloysio Nunes Ferreira, Antonio Carlos Maga
lhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Carlos Mota,
Darci Coelho, Dimas Ramalho, Edna Macedo, Eliseu
Padilha, Gonzaga Patriota,lldeu Araujo, Inaldo Leitão,
Jefferson Campos, João Paulo Gomes da Silva, José
Divino, José Eduardo Cardozo, José Roberto Arruda,
Jufza Denise Frossard, Jutahy Junior, Luiz Carlos San
tos,Marcelo Ortiz, Mendes Ribeiro·Filho, NeY' Lopes,
Odair, Osmar Serraglio, PastorAmarildo, Paulo Maga
lhães, Professor Luizinho, Roberto Magalhães, Bubi
nelli, Sigmaringa Seixas, Takayama, Vic Pires Franco,
Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wagner La~o, Ze
naldo Coutinho, Celso Russomanno, Colbert t\I1artins,
Coriolano Sales, Ivan Ranzo/in, Jair Bolsonaro, João
Leão, Léo Alcântara, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Neucimar Fraga, Robson Tuma e Washington Luiz.

Sala da Comissão, 30 de março de 2004. - Depu
tado Maurício Rands , Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 2.349-A, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Disciplina o recolhimento de multas
em veículos licenciados no exterior"; tendo
parecer daComis$ão de Relações Exterio
res e de Defesa Nacional pela rejeição (re
lator= DEP. FERNANDOGABEIRA).

Despacho: às comissões de relações
exteriores e de defesa nacional; de viação e
transportes; e de. constitUição. e justiça e de
cidadania (art. 54Ricd)

Apreciação: proposição sujeita à aprecia
ção conclusiva pelas comissões art. 24, 11

Publicação doparecer da comissão de
relações exterioresede defesanaci<:mal

I -- Relatório

A iniciativa em tela destina-se a, alterara redação
do art.119 da Lei n9.9.503" de?3 de. setembro de 1997
(Código deTrânsito Brasileiro),acrescentando-Ihe um

parágrafo, que passaráa ser o parágrafo segundo do
dispositivo, renumerando-se o atual parágrafo único
para parágrafo primeiro.

11 - Voto do Relator

O dispositivo cuja alteração é sugerida, através
do acréscimo de um parágrafo, encontra-se no Capítulo
X do Código de Trânsito Brasileiro, que se intitula Dos
Veículos em Circulação Internacional. Sua presente
redação éa seguinte:

! "Art. 1Q As repartições aduaneiras e os
órgãos de controle de fronteira comunicarão
diretamente ao RENAVAM a entrada e safda
temporária ou definitiva dos veículos.

Parágrafo único. Os veículos licenciados
no exterior não poderão sair do território na
cional sem prévia quitação das infrações de
trânsito e o ressarcimento de danos que tiverem
causado abens do patrimônio público, respei
tando o princípio da reciprocidade".

A inserção que se deseja fazer, por outro
lado, tem a seguinte redação:

"§2Q OS vefculos licenciados no exterior,
figurados naprática de infrações de trânsito em
território nacional, serão retidos até a quitação
e recolhimento dos débitos e multas:'

O dispositivo atualmente em vigor é muito se
melhante ao texto proposto e, se acolhida a propos
ta, teria de ser renumerado, passando de parágrafo
únicoa § 19..

Há duas diferenças entre o texto atual e a pro
posta feita. No atual dispositivo, prevê-se a retenção do
veículo na fronteira, até que as multas sejam pagas e
danos causados a bens do patrimônio público ressar
cidos, respeitado o princípio da reciprocidade, que é
praxe no Direito Internacional Público e indispensável
a normas desse teor.

Já o dispositivo que se deseja inserir não prevê
o ressarcimento de danos causados a bens públicos
e, de certa forma, colide com o dispositivo em vigor
ao prever a retenção doVeículo, não na fronteira, mas
em qualquer lugar, apósOcometimento da infração, o
que parece ser de aplioaçãocomplicada, já que cria
suporte jurfdico para atetenção doveícu/o estral'lgei
ro por quaisquer autoriclades de trânsito, mesmo for,a
dos postos de aIfândegfle da fronteira e, em face da
colisão com a norma de) parágrafo único atual, que
passaria a ser §2Q

, não poderia com ela coexistir no
mesmo artigo.

De resto, já há C~rt?S casos de possibilidade de
apreensão de. veícu/o,?()fl1o é o caso do condutor em
briagado e de outros crimes de trânsito previstos no
Código Penal- seja o\léfbulo procedente do Brasil ou



" ','" "o. ' • "t i
' " ' " . :": ".,,;'.!; " ; j"":-'i' "", :,>, ': ,.',,;,.. '

zeado, Zulaiê Cobra) ~ntonio'Carlos MendesThame

e LeopfJ~~r~oP::~~~~~o'n\~~o,',~~~'~J•..j~;,~J;ç~· ••~·e
2004;:;.. bep~,él~o~~~í?~~elles,,~~~~ide~te",i~ri';,

'PROJETODELEI N.2 2.852:'A, DE2003 i ,

.(06,Senado Federal) . ".
,;'i PLS"N2 53412003,
" :,/,: .. ;,,;.',".,1 I,. .•.. ' ,.,' I ... i:, :,r

"Co""alidâ.a Resolução n~7, de,2002,
'do Senado Federal,que unifica as tâbelas

':",' .":. ",;, . ,', , :.' , ,'!'
de vencimentos básicos e os demais com-'
ponEmtes'da e~trúturaremunerat6~I'a apli
cávelaos cargdsde provlmentóefetivo' in-

'·'r'. , •.... '" . .' I. !

tegrantesdo Quadro de Pessoal do Senado
~". "~, ,'"", ,; .,, "", " ,,' ' ,!,' "

Federalede'se~s 6rgãossupervisionados,
nos termos doarl.17da Resolução~9,de

, " ',::' ',' , ,,' ,': '.' :;,-:: ,:...', ," ',' '" !"~'" ,
1997,:do~enad()Federal; tendo parecerda
Comis~ã()d~Constitlllçã~eJUsti?~e.de
Cid~darilâ;pela.C:on~titucionàli~ade,IJlJridi
cidad~;té~nica'legislátivae,no'mérito, pela
8provação;c?ntl"a0~:"otos dos..Dep~ados
vice~.te·Arru(ja,A~to~i()Car'l~s.·~isCaia,
~()s:~o rç~~f~.e i~oY~ldNUne~~~r~~'Ijl(re
lator: D~~.SIGM~R~~9A~EIX~~):': .. ". ' ,

Des~acho:A COT.issão deConstituição
e Justiçae"defledaÇã~: ..... ' .. :1': ,.,

Apreciação: proposição Sujeita À~pre-
. . _ " '., .;'i ,11

claçaoDoPle'1a~o"i;..'. . '
";:":",,,,,,,.,,,< , ,I!I, ,:': '<:',::1;":0"":' 'I,,!

Publicação dó ParecerdaComissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania;

,1'::,Flel~t~rlo .
, , " '" ." ,:" '-'.""',', I ,~' , ' " .,,; 1'.>, ':. :',": " :

Originária ~o.. Sena~~Federal, onde tramitou como
PLSn~534/20q3,ápr~posição sobexame, 'recebida e
numêtadanéstâ.Gàsll·~com9 ~rojeto'dê!Lei'~j2.852,
de2003;trâta'C/e';cóllvalldâr:'()'conteúdoe'ô$ 'efeitos
ju~rdicos daReseIU~~I),~?,"d~2?t>2,~aquela Câma
raAlta, a.qualdlspoe'sobn:~.a ,umficaçaodas.tabelas
de vencimentos bá~icos'ie'id6s denlais.cOmponentes
daestrutU'ra,remuneratóri~doscargos de provimento

:' ; ,-" , "" ' :, ' . :", "'I!:' :,.,' ';' ,- ",.,' , , " ",.- ,~ " ':

efe~i\,pi~teg~~t~~d6quad~~ .de ~essoal'do ;Senado
Federal e de seus 'órgãos supervisionados, de acordo

, ~". ' ' ,,' ":" , ..,'" : '"1, ',' , ," ,''' C," "1~! li' " ! " ' , ' I

c0n'l odisposto ~o al:1.17: da.Resolução~ 9, de 1997,
do,SenadoFeêf~rat': " .' ..•..:.. .,..... :

1.2 f\jesta'CaSa': a l11a!éria n,ão rec~beu len'len
das e foi distribufda paralexarne por.esta. ComiSsão
de Co~stituiçãoeJustiçaed,er;tedaçãoenl regime de
tramitàção com prioridade (a~'i151 , li, adoRegimento
Inter~o da Gâin~rad9sDepUt~dos),sujeita. aitlda,à
deliberação peloPlenário.: .... :
'Éo Relatório. :I" ;
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não, devem'as providências policiais pertinentes ser
tomada~, é'mcaso'de ilícito penal. \;.,:
";' A norma que se propõe é;'portanto, maisbrar:lda
quãmba~~s~à.l"Ci~e~t3~e da~?s~;desejá'~e~f,!:lais rf

:: gida,quamo a ap~,e~~~aodo ~elc~los.To?a~la;Jesbarra
,nos preceitosdo Direito Internacl0r:lal Pubhco'r.~fe~en
,Ies à {ecipiocidadeer:lté ós p'afsese cra ~eg~jurrdica
de aplicação cO':J:lplicáda nodià~a-dia das,~est~adas, ao
permiti~, que qualqUe~, vefculo estr.ángeiro seja retido
em qUalquer lugar,' sem que haja hiPótese de de~esa

;.; ":;"'.", ,_' , , ,~" ,". '..;;; . ·,r ,~I: ,. "'. " ,', ,; ',', , ',':- -i

,antes da apreensao; prevendo-se, apenas, pagamen-
td;de multaS'pàra' a sJ~ libéração, o que poderia·:êsti-

I' , "I ' i", ., ",

mular, inclusiVe alguma tentativa de suborno ...;nosso
pafs é. ~lUito ~~ra~~e~!há A di~e~sidade de auto~dades

,estadUaiS e federais de transito'e sempre poderá haver
alguma.falhaem alglJm.iugar!'oual'guérTl que se faça
passé~ po~ auto~;:idade>bu:qu~ se dispribha a receber

"alguma vantagem em trocáda não apreensão;' o que;
eventtalmênte;Pôdefá,i inclusivê,criariàlgum inCidente
diplbf!látl~o:idélicado!li";'! ":: .

,: .'"Co~qU?~t~ s~j~ lo~~~el!~ai~,~e~ção quê ~~~u
o autor da IniCiativa, parece-nos que sua preocupaçao
já se enContraco~lemplada 'há norma atUâlmente em
vigor,no C6liigo d~rrãnsitôBrasileir(),oombirladacoin
q ,,·'··i";"'I!'.-,"'. ",,,,' ',:,:, ': '";'"i!",,,"';:'i~."'>'·it.:":,',' ,i .. ':',,:,'~ ';'.' ":':', ."' ii! ," .'>:,~:I:!!I" ,';l-

os dispositivos penais existentes. "~, ':i "
, VOTb;1iidestâ~forma; pela' ~ejeição dh Projeto de

Lei ~!~~~.?,·de ',2óo~fsuge~i~Clo sej~ t~~sfo~t~a~
em mdlcaçao,ao Poder Executl\lo para a elaboraçao

;J,.",',:,tU,::","I!(','" ... ".,:,1, ,:' ":':':""";'::"'~\"':[!'''.:.-"""" "~:"::~' " "... "_,,r,I.- .. ,; :-. '.'~1!1"

de um acordo de,transito para os palses americanos
que~elhor;,:discipline,tànt6 ãquestão 'dedireÇã6 'pe-
r,i90~, ?Om~pa~,à.~,eaii~~ç~o d~ca~pan~asibt~r-
naCionaiS <i>muns de respeito ao trânsitoe.educaçao
~;' ",'" ,:i:i<","'c-.;':"Jffi':-';""'i!:~,::::",-,:,' ",",,",,,,1.,,. 'c. :'",", ~ ",': :.: ,,::':' """"."''''':'''';;'.,.: '-",:" .

pa!;8:o t~âps~o <iotu~lstae~ palsesttEl~gelro, o que
certamente tarnbém,beneficiará a atitude de brasileiros
além itiak nosSas' fl!Onteiras, .tornando-os mais cuida-

1";11, ,::.",",'::-:,'1:11" ,,-:,.,;>, ":'-,':'!:!'.:"::::,": ,... ',:: ",', ,':::!,:; :',,:
dosos ao volante.I:"i>:: ,> ,,',,: .' ;' ,

, ",,:")'lr,"',:'I" ,,,,,":';'l~:,-::h"f:"'\':,,,, '-:',:'""j1n, ;:,', ,:"",;~ ,.-,
,Sala,i~aComissã(j.10,'dedezembro de 2003.
: ::: ".. :: ,.' "", :' 'ii~ ,: ;, ",' :." ê'ii~rJ " ! ': ' ,"".' , .,' , ' , '" ' ' ' , "I>I~: ;

- Deputado Fernando Gabelra ,Relator.:

111 ~Parecer dàComissão

't;: 'comissã~d~Rela~õ~sÊxte~ior.~~ ~ de Defesa
Nacional, em reunião'ordináriá realizada hoje,rejeitou
unanimerné'nte d':ProjJto'de.Lêi ~ 2.349/2003, nos
térrri~ d6Pàreder, ido iR~lator, ,Deputado; Fernando
Gá6eira. " , 'i" : i

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
; Carlbs Mallas':'" Presidente.'Maninha, Marcos de

Jesus e ~(ld~~ zacharo~: ~,~ice-~r~sid~ntes,:~~rno~
Beze~ra, ~tila' Lir'ls, Edisor ~~d~i(lo;~ Feu Rosa, Fran~

cisco jiRodrigues;'" Ivan'Ratizôfln;!Jair Bolsonaro;,João
Herr:~nn(Nêto/Jd~~ T;hdl1lai::~o~ô, Lincoin 'PÓrtela,
Pasto'rFrankembergen, '(ieiiâ Reis;'Zarattini; lico Bron-

lillll II UIII~: 1 IIII
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11 - Voto do Relator

2.1 A competência desta Comissão para o exame
da presente matéria decorre da disposição do Regi
mento Interno da Casa, estatuída na letra a, do inciso
111, do seu art. 32.

2.2 Quanto ao mérito, o Projeto, ao determinar
a convalidação das disposições estabelecidas na Re
solução nQ 7, de 2002, do Senado Federal, nos termos
de seu art. 1Q

, validando, assim, "as relações jurídicas
já constituídas ou dela decorrentes", objetiva confor
mar a estrutura remuneratória definida por aquela Re
solução à interpretação dada pelo Supremo Tribunal
Federal à Emenda Constitucional nQ 19, de 1998, que
teria suprimido a prerrogativa constitucional daquela
Casa do Congresso Nacional quanto a poder aumen- ,
tar os vencimentos de seus servidores por meio de
respectiva Resolução própria.

2.3 Conforme a Justificação do Projeto, a men
cionada Emenda nQ 19/98 foi apreciada pelo STF na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n Q 1.782-2, no
que concerne à citada prerrogativa de autonomia le
gislativa quanto a aumentar os vencimentos de seus
servidores, prerrogativa essa que ambas as Casas do
Congresso Nacional passaram a ter com o advento da
Constituição de1988.

2.4 De fato, conforme transcrito na referida Jus
tificação, nossa Corte constitucional assim manifestou
seu entendimento conclusivo a respeito do tema:

"Por expressa previsão constitucional,
apenas as Casas do Congresso gozavam da
prerrogativa de aumentar os vencim~ntos de
seus servidores porato interno de suas Mesas
Diretoras (artigos 51, 1\1;" e,52, XII, na redação
original), [...]. A nova redação dada aos artigos
(citados entre parênteses) não alterou esta
situação, porque as Resoluções do Senado e
da Câmara foram recepcionadas como lei:'.
(negritos neste parecer)

2.5 Prossegue a exposição justificativa da me
dida ora examinada:

"Nesses termos, o,~upremo Tribunal Fe
deral torna claro que as A~soluções anteriores
à Emenda 19/98 foram'(ecepcionadas como
lei, mas que él partir d4>.advento da referida
Emenda Constituciona/bão mais se admite
o aumento de. vencirn~ntos por ato interno,
estando, assim, inCJuina.~a.. de vício. formal a
Re.solução ftJ 7, 2002.: ..

;,;,:,,':' ',',' : ..,:'
O prese'!te Projet~cleLeiçorrigetal fa-

Iha,jungindo ao manto i~a.~egalicfadeo plano

de cargos e salários dos servidores do Sena
do Federa!:'.

2.6 A fórmula adotada no presente Projeto - a da
convalidação por lei do conteúdo de outra modalidade
normativa infraconstitucional-, conquanto não usual, é
absolutamente legítima. Equivale, para fins exclusiva
mente comparativos, àfórmula da conversão. Esta é,
expressa e freqüentemente, adotada para a transfor
mação em lei de medidas provisórias (outra modalida
de normativa infraconstitucional, prevista no processo
constitucional legislativo firmado no art. 59, caput, da
Constituição). É verdade que tal conversão observa
toda umaformalidade processual própria (conforme as
normas do art. 62 da Lei Maior) e se consubstancia ou
na reprodução integral do texto de medida provisória
convertida em lei, ou em texto modificado da medida
provisória submetida à conversibilidade. Seja como for,
os efeitos jurídicos e legais da conversão devem ser
vistos como semelhantes aos da convalidação, sendo
que, nesta, o texto normativo convalidado é apenas
referenciado na norma legal convalidadora. Por assim
dizer, o texto normativo convalidado passa a pertencer
à lei como uma espécie de anexo a ela.

2.78e pode parecer estranho que uma lei dis
ponha, especificamente, sobre atribuir a própria lega
lidade a outra norma que, não obstante de âmbito e
competêí)cianormativa constitucionalmente distintas,
o que poderia ser pensado (e dito) da simples interpre
tação judicial, ou da interpretação tão-somente jurídi
ca, que dão' como recepcionadas pela nova ordem
constitucional vários normativos anteriores a. essanova
ordem, com ela suposta ou, muitas vezes, literalmente
divergentes, ou, ao menos,não explícita ou implicita
mente convergentes? Este é o caso do entendimento
pacificado, a respeito, por exemplo, das' Resoluções
de conteúdo similar ao da presenteResolução do Se
nado Federal nQ 7/2002, oraconvalidada, e anteriores
a esta, conforme sublinhado por mim na transcrição
constante do item 2.4 acima.

2.8 Portanto, segundo penso, as fórmulas da
conversão (expressa) em lei e a da recepção consti
tucional (implícita) de lei equivalem à da convalidação
(referenciada) ernleide outros conteúdos normativos
infraconstitucionais.

2.9 Neste sentido - e no mérito- o presente Pro
jeto de Lei é impecável, tanto do ponto de vista formal
(até por que um texto legal aceita qualquer conteúdo,
desde queconstitucio~al,jurídica e eticamente apro
priado), quanto do ponto de vista eficacial.

2.10 .• Enempoderiaser diferente. Annal ... e sobre
tudo no C"'SQ .... hàqursepr()tegerdireito$ e iqteresses
previ'tlmenteqon~tituíd()s..R~firo-me, especifiqamente,
aos servidore~ do Senado Federal e aos corre$ponden-
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tes direitosdetoda essa respeitadacoletividade làboral,
assegurados pela vontade da autoridade co,!,peteóte

'. e diretiva do respectivo 6rgãoemp~egadorePagado~

e veiculados 'Poli norma jurídicafbntãosuPosta~entt~
legítima' (a Resoluçãe». Imàgine~ser:que agora, depois
do iprorlUnciaTento doSupre'!l0Tribtinal Féderal a
resp~ito da questão .• ~elati\la: à~bo~petência do:' tipo
normativo próprio,. viessemlaqueles ser;vidores a ser

li: ',' ;"~':' ' ','I~i' .. /,,' ·,0' ',', ,'irIl ,-" ',-J'!}r' "",: "_' ,<ll"~-;'" '\!!I-' , ::

J?rejlidicados, pelo fato de a Besoluçaoque C0r;rtporyou
ã'situação funcional-financeira.em que se.encontram
desde o cll)o de 2bo~ se~i~qui~âdl:lde ilegíti~a!' ....•. '

2.11::Ora, não haveriasentidoem iniciar~~enoyo
wocesso .Iegislati~o pá~isa~~~fesse:.t~,ício de;for~;'
se é perfeitamenteilegítlma aformula da convahdaçao,

(!' :> . :q:;-: 'l:i-:" i";' : '''.i:\,,, ,'.) :I~:""_, ;':, :::iF(,'" ,.i

adotada Ila·.espéc!e, f.órlllula essa que te~"a\li~ude

de ~ão in;lplica~lsoluçãot~ecofltil'luidadel)a:apli'Cação
do~ildireitos'jáassEmtadbs desdéentão.:',!

... ~:i2':12 Dopollfo de\listapolítico,a::,questaodiz
respeito àsduas Casas d&Coflg~essof\lacional,pare
tendo~lTle.iflteirarTleflte pet;tinentes ascoflsiderações
'expendiétas!i'nopâreéer;dePI'~náriodaquela·casa,. no

,,' _~~,:'",' ,';./',Y-·,:-.,''':';'m:,,', ,"',,', ",', :::1" :".~ ,'I ,.,,'; ~,:,.

trechoqueaqUlreproduzo po~i:suapropnedade:
"""" ':':~!!.,'" ,;i:;'" ... , ,':" '.:,Y~:",':",,:,: :t,;'>:; fi

.. "~rata~s~,.pC?'!,~d~o,qeU,!,aiP~oposição
I leg!s!~!r~a.Te~/an!~ ~.~~~/w,Senac{o fed~ra.!
toma I aim/c/atlva po/ttlca: (ie acautelar-se lur/-

I' :":'~';:"~" '.t·,.i~,;:r'.I,i",;'.: }",'J!:~' ':':"""::>·:"':i,,,,,,:"·t:I~',: i,".-.; ',i;:. "";':'. ,_:

~~~a!1!e'l~e,.~!!"~0f!l;IJ!~º!~,~~a,su.a poslçao,. a
ser;,defendldanoamblente}propno e em sede

." cJe!~Côntró'e (jeY;~nstituêiônalidaêie, .arespeito
, dà~na'tiJ}ezalge.stàs cdmpetênJias .. êonstitu-

:1~.""'1:' •• !·",i'~I,:,'", 1.,,1;11111 ",.' ""1;:::" :<"',:,~I"; ",,::.·:::~,.':i;,!',:I~f,. ,.,,:,':, ;,,: ~ ,:/

clonals e, especificamente, 'na eS{!eCle, de sua
r' :: " ,I':, ',:,r " :: ,: ' , ',' ' , .1 :', j .:~. , -',I' ,," ,':: " " 'I ~i, ;

competência'para' legislar,.·mediante Resolü-
":"'''~:'',-,' ,,': '.' '!Ii"''. 11:1 ': .:: '.:m· :,,'!"í "i! -"'."" .,ll" ,": " !iiH~ J, 'i" ';11 '. i

Çélo,sobre OS. temas ventilac/0s 110 supracitado
'incisoXJÍt doadJ!52 b&' Estfltutb Supr~mo.

!,~ ':i ,):, "", I' :'" ~,>,:l:::;' ,>il'" ,: ,11~,Ji;i ,.':, ..: ;:,':, ":~:, ~Il,,~: ;, ,I i,,:' J-,ilF: I,~: !:p' -.: ,t ,'," ~ ,~:,: :i

. ';, .'..•{l ptesent~;f!1al1ifesta~onão d,ev,e sig-
• '.' " I", "" :1'11, ',' ":,, Jf I"; ",:," :". "H,,," ,~!, , , ",!,1' ,:-, ::,," :UI, ' "!,,';' :

."If/car, por,tapto, :ique, ossel1~cfp(es ~stamos

n.:os demitind'ô:'deD"osso deJet:I,i:Je velar,pelas
.,rerit3 'atN;a~'ê tófu '.' etéri'Ciasiktó S~nado Fe-,R'HI ,i~),I: ,:;g Y!:'~!:i~","~",;, illl,:, 'R ,':1,;' 'jil.";:' ';." ,:}:"!ji:,:~', ,i',;_ ',_ j

âeral:~ ConstitUI, ao:contrano, a ~expressaolcfo
, "li ''', : ':: ' '" ,,:I~f!,' ,'" '", ;',' ,-,', ; , II~, .:" :'" , ,r,ill ,:, " ", , ",: ~11 " ,,;', ' , ," ": ':

e~tenCJimento de quetodof'os.esforços.devem

~f~:~~g~~;ft~.~:~Ziô~~~r~:r;~i~dí$d~
dáLe!:~a{0~~!:q~et~~psI1nos C~r!!~ro,!!~t~'?l~s
a..respeltalj eexpressaa'nossa,'tl/spOS/ÇéI0iao

:' , . "" ' : ';'" .-" i 'I' ': \ . "I! ' ' ,'.- ',I:': '" " :',':'"I,'" '~ I , !

diálogoii'e·àoe1tendimenloentre. os. Poderes
dalfle'pÊíbfica."~;.,··,:. "',............ r:, .

2.1 á No. furldo, oquesei;exPfi'iTle co~ essas
palavras e, no .• mínimo," um·sentimepfo;de. frustração:
pas5âdosqJin2~e ilrios .daipromuigaÇão·da Constitui-
_', ,:,,'1-1: ,',f." ",11', " :"'i'" ':I( "lIlH", , ':",. "~i . " "','.

çao de 1988,:quando se próduzlramvanas expressivas
conquistas (~alg'~mas reconqôIstas).de prerrogativas
congressuaissuprimida"s,.perdídas oudi/TlinUídas p~la
fOrÇa<io poêfe~ aotô~itário, a história como que seaJ)a-

ga, .. n,ão apenas da Illernór.ia desse· Congresso certa
vez avassalado, mas"agorade sua própria prática de., ....• ~.. .... .,,,,,.'.' , .... " . ',. .

.independência.consciepte, para ceder ao retrocesso.
êuerodizer, que houvêepoca., !1ão taz tàntotemp<>
assim, .quea Câlllarados Deputadoseo SenadoFe
deral dependiaT"aavontade.doCh~fe do.Poéfer: Exe
cutivo para~ons~guir}~tualizar\asituação funcional de

'I::' ' ",i.:'" ';, , "f' >' " .;f", ," ;, '",":1;' " ",'111 _

seus se"Yldorese Ih~da~aurnerltoderernuneraçao.

Quem vil/eu âquele período h~de lernbrar,~se'l:fflsdifi
cUldàdes!:deco~entesdessa relação:cle'dependência.
Póis'.bellj,a p~~iridaeme~dà·~19A·d~'1998!.~eO~
gr~ssodeentao nO~~lTlefltecedeut~rrenop<>htlcoao
Executivo fê~eral';.desSafeita não pela persuasão da

: ,,"'I:!~ "." :,';'" " " ',,' , .",:' "" . " , " , ' " ,: ':

força,rrias; porrUma força de persuasão difícil de ser
::~.,,'. '?':i:!;~' ,:".' '!It?: :!I'T: :;~, ',~:,:, '!'I:' ,:,' .';,

compreendlda:i,·I!: .•..•. ,: ..•...... 'J;. .' •.... '.'
:' 2:14Vejà-se a diferença entre o dispositivoori!

gínal daConstituição de1'98S'e áiaiual,decorre~teda
Emenda Constitucional ~19/98il: ,r~;,:i~::L

, " , -:~ t ',; . -i'. i:; , .. -' .::. ,''I' " " ' '" '

c., i ·:1"Ait.52.cotnpéteprlvatiVamentéilose-, .li.,.". "'il' '. '" . "'.,.. :1' "·'1·· •• lI"' Inado federal:', J'" iI~'i"r' :: ':li'.,
,f ':ill ;>}l: .:':J~~:'j\ ~'~:..,.Jt... ~']:~ ... ~~2.::L •.3:. ~:',~':. }~~:'~ ,i .•.. : ....

:: ',': :,:i,!:-',:!;' _:';' }L' ,:'!i,' :J~~":,!:' ",.-} , i", I' ::" ", '>,
"XJff7"dispojsobresua 0rg~nização, fun-
cionam'êntd!!pollcia,briação,ii; transformação
O~~~!&€~(),i~~sl:lafg?s'':f!lp~êgos ê~~ções
d,e, seus,~~~lço~ ~"iflxaçao qa tespe~~I~a re
muneraç~o" ob[;er;vados os parameti'Qs.esta
belêcidos.na let'~ie dlretri~esor~a'!'.~lJtárias'
(rEJiaçãó •. ô'riginallfor~ispositiVo)~·(sübiintiado

~' ',' , ' • " " 'I" ,__ " ":~'- "d,'., '.":: ",. : 'r .: ~", __ .. I" ',"

nesta tranc~ção) . . ...' '" ..
'. ::;]11", ,.

';' ',' ' I

.,.:~. ~~ ~:,•• ,~'~ 7,•••••• ,~ ~. ~. ",~~. ~ ~' ••• ··r'·~~·······~ ~ ..
..XIII.-:-. d(spor;sob~e sua •o(gafJização, furciona~

mento, políci~i criação,. transformação ou extinção dos
cargos,lelnpregose funções"cfe};eus sei;viços,f~e a ini
ciativa C:JelleipaÍ'a fix~ÇãOda'r~spectiva ff/rriuneração,
obsé'r,vacioslosipáfâ'Í!etrós1r'estabelêciho$ ~a lei de
diret~izes~orçamenláriasr'(reaaçãovi'gente, dada pela
E'me~da êonstitutional'!~19/98) (sublinhado nesta
transCrição). ".~.. "ii,'I,: .I,! ,r
. .,(~snormas aqúireproduzidas,. pertinentes à.
competência 'plivativa.do:Se~a.do Federal, têm idêntica
redação às da'Câ~a'~~o~tD,ep~ados,no.~articular
do art. 51 ,IV, dacon~tltulçaO)~ '., . ••......••..

2.15dlJ~l1dizer7'sel3ntesa autOl1omia legislativa
emmatéria de flxação'devencimentos dê seu pessol:d
era assegunida vian()~mailinterna(obserVadosos pá
râfllet~os co~stitp~io~ais)'I:~e~'~1998~ajaut~~ofllia
reduziu-se a apenas teralmclattVa de lei para exercer
a referidacompeiência~NabparJce:grandea diferen
ça;masé.pelanormaoriginal;! ambaslasCasas do

;.', i ,.,:'." :'1",', 'i'i"" ~' "I'! " ,!i ' " i'" ,~;,~,i:: ", ' , ." _ ' •

Congresso podiam faz~-fo pO(/Tlelode Resoluçao In-
terna (ato norrnatiVoqueinâependeda sanção e foge
da possibilidadedã v.etoâO P~esidente da. República).

I, I1 I ',1,111111'1111, ,,1
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Pela Emenda Constitucional nº-19/98, somente por lei
de iniciativa de ambas as Casas, cuja aprovação está
sujeita tanto à sanção, quanto ao veto presidencial.

2.16 Entendo que não haveria necessidade de
tal mudança, eis que, se o objetivo é o de respeitar o
centro de decisão sobre políticas de remuneração do
setor público nas mãos do Executivo e dar unidade ao
seu comando, o Congresso saberia muito bem.respeitar
tais diretrizes, eis que a Constituição impõe a cláusu
ladaharmonia na relação de independência entre os
Poderes da União. Se, de outra parte, o objetivo terá
sido o de unificar o tipo normativo próprio paraveicular
a referida matéria (lei ordinária), eis que o Executivo
e o Judiciário dele se valem para0 mesmo fim,ainda
aqui foi indesculpável o recuo do Congresso Nacional
nessa matéria, eis que se.a Constituição concede ao
Poder Legislativo a competência para legislarmedian
te Resoluções e Decretos Legislativos, paciência que.
os demais Poderes não detenham tal competência.
Da mesma forma como ao Legislativo é estranha a
competência para editar medidas provisórias, o que
se restringe à competência do Executivo. .

2.17 Em todo caso, esse aspecto da matéria, pelo
menos do polito de vista de sua conveniência política,
está em aberto a eventuais futuras discussões.

Ante o exposto, sou pela aprovação do presente
Projeto de Lei.

Sala da Comissão, 5 de fevereiro de 2004. - Depu
tado Sigmaringa Seixas, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados Vicente Arruda, An
tônio Carlos Biscaia, Bosco Costa e Aloysio Nunes
Ferreira,pela constitucionalidade, juridicidade,t~cnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 2.852/2003, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Sigmaringa Seixas.

Estiveram presentes os SenhoresDeputados:
Maurício Rands -- Presidente, Antonio Carlos

8iscaia e Nelson Trad -- Vice-Presidentes, Alexandre
Cardoso, Aloysio Nunes Ferreira, Antonio Carlos Ma- .
galhães Neto,Antonio Cruz, Bosco Costa, Carlos Mota,
DarciCoelho, Dimas Raml3.lho, Edna Macedo, EI.iseu
~adilha,qonzaga Patriqta, IIdeu Araujo, Inaldo LElitão,
~efferson Gampos,Jo~Q Pflulo Gomes.da Silva"José
Divino, José Eduardo Gar90zo, José Roberto Arruda,
Juíza Denise Frossard,Jut~hyJunior,Lui;z Carlo$San
t()s,Marcelo Ortlz, Melide$ Flibeiro Filho, Ney ~opes,

cpdair1Qsmar Serraglid, P~tor Amarildo, Pétu10 Mag~
I~áes,. Professor LUizinpo, Rpberto, Magalh~e$'1.Rubic
~elli, Sigmaringa Seixas" Té\kayama,vic Pires Franco,

Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wagner Lago, Ze
naldo Coutinho, Celso Russomanno, Colbert Martins,
Coriolano Sales, Ivan Ranzolin, Jair Bolsonaro, João
Leão, Léo Alcântara, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Neucimar Fraga, Robson Tuma e Washington Luiz.

Sala da Comissão, 30 de março de 2004 - Depu
tado Maurício Rands, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.141-A, DE 2004

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

TVR Nº 153/2004
MSC Nº 2512004 .

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educacional de Ipatinga, para
executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de Ipatinga,
Estado de Minas Gerais; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela constitucionalidade, juri
dicidadee técnica legislativa (relator: DEP.
PASTOR AMARILDO).

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54, Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - Ccjr)

Publicação do Parecer da Comissãode Constitui
çã(> e Justiça e deCidaçlania

I - Relatório

Trata-sede Projeto de Decreto Legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
çãO e Informática, que aprova o ato a que se refere a
Portar.ia n° 2.755, de 2 de dezembro de 2002, que ou
torga permissão à FundaçãoEducacional de Ipatinga,
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exClusividade; serviço de radiodifusão sonora em freqü
ência modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Ipatinga, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o ato
normativo; emanado do Poder Executivo, foi apreciado,
primeiramente, no mérito, pela Comissãode Ciência e
Tecnologia, COmunicação e Informática, que aprovou
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto
Legislativo em epígrafe.

É d relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme,drtEirmin~o Regimento Interno da Câ
mara dO$ Deputaçios «3.ft; 32,111, a), cumpre que esta
COrniss~o de Constjtuiçáp e Justiça e de Redação se
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prollurlcieaêe.rcadacovstitucionaiidade,·.ju~c1icidade
e técl'lica legislatiya da proposição e~a~álise.

IA proposiçãoatende·iaosreq~isito~.c()r1stitucionais
for.rnals relativosacompetê~cialegislativada União e

',,; aS'atribuições'do €oryg~essô Naci0f)al;'nos te~Tos do
li;art.223danossaLeiMaior~ •.... .:.':1l .. ' ilt!.iJ .Amatériaé,~·e·d)mpetência exclusiva doCon
. gresSÔ ..Nacio~al; 'se~do:~O .•ProJéto .de.· Decr.eto. Legis

lativoo instrurné."to !~d~uado; confo~~e ~~eceitua o
al1.:109cJo:R~girneritólllterno; . ..•...... 'fik,
'f .... 0bedebido~"o~reqtJisitos constitucionais formais,
"j~ ',-, ,', , " " ' :" . "" ',,:' , .~' - :. '"',, :. , ,: : i': : ,, ''''',', :c

podernoscollst~ta~C1úeo.PrOjetOle~.eXame .~ão~co~-
tra~iapreceitosoupÍ'incípios~da.ConstituiçãoeT vigor,
nacfa.hâvendo,pois::a objetàr,notOcanteià sua oons-

- " -,,: ,,~, Si " ,~ , o': ' ' ; ~" " :', , -:":- "T.: I:,',

,titucionàlidadernateriaL, .•... lfit,. .' .'.•..••.•.,... .,..
A,técnicajegislativae·a retJação'empregadaspa

rece~adequada~;COhfumlando-se ··p~ffeiiamente às
~rrnas~abeleddas peléi,~e!ICo~ple~e~a~'Vr9S, de

·1998,a~er;adap~l~ L~ic<>'WPI~~e~!a~~11p~:,\ae 2001.
Isto.posto,~a~awa'~i,hâ"el'ldoque f?OSSaobstar

sUa traTitação nestaCasa;'noSso~otoé Il~ sentido da
constitu~iollalidâde, juridicid~~e~bdatécn1ca legislativa
d01Pl'Ojet~ 'd~ De~~t~Legi~l1it~"o r;rrt.141 ,de 2004.

;Sala" da c;0iniss~o;.2S.êle (Ta~ço ;de 2004.
·Deputado' Pasto~l~marild(),Relator.

'III-ParecerdaComis~~o

..... .A C0rrlisSãodeléonstituiçãoeJustiça e de Ci
dadanla, e~reunião"ordináriarealizada hoje, opinou
una,:\iÍTlernente pelacoristitucionalidade, juri,dicidadee
técnica legislativa do Projeto deDecreto Legislativo nll

,> ',' . - ''', ,'o ,,~'" ;,. -'," .•_,.> '~!:' ",,',,' -,' ,,', , .:'," ~. ", ", ' '~f"

1.141/2004,nos1ter~sdo Parecer do Relator, Depu~
tado Pastór,~rrià.rildo. ., . .

I '.",' 11:: "~', ':':), ' ,'_~:,,' ':.'. ",~,' '_', ' .. ' ".' '.,' , _,

E~tlYérarilpresentesosSenhores Deputados: .
Maurício RanCls~ Presiêlente,~ntcinio Carlos Biscaiã

,': 'i{;, -,,,' i,l". Y" -, ',',' "o," ,'I.,', ':;(, "., : '" ~:

·e Nelso~ Trad';'" Vice-Presidentes;iAlexandre Cardoso,
A1oysioNunes;Fe~eira',~ntonióCarrbs MagalhãesNeto,

,,>. , '~, ,- _ " , ",lo!,""'"":' , t ~ ,',>0'- '_, -,' >.' -.li! __ . '_

Antonio Cruz, BoSCX)Costa, Carlos,...,ota, Darci Coelho,
IDimasRan,alho;Edna MacêcJ<>, Bis~ú pàdilha, Gonzaga
Palriota,lldeut-~ujô, ,1~1do Leitão,Ae~~ry><>~. CaQ:tpos,
Joao Paulo GomesdaSllva, José DIVino, Jose Eduardo
e8rdozo, Joséi,AobértoAfrueja, JUízá.Denise Frossard,
Jutahy;Junior, Luiz Ca'r1~Sa~tos, Marcelo Ortiz, Mendes
RibeirbfTilho,'N~~tLO~S;()d~iI~. ~~a~ Serrciglio,'.Pastor
Amarildo, Paul0rv1agalhãe~;Pl'OfessorILuizinho, Roberto
Magalhães, Rubi~elli,'Sig~arlnga SeiXas, Takayama, Vic
Pi~es Frc:l~' ~ic~~~ ~~Uda;,~ice~te Cascione;'Wag~,~r
Lago, 'Zenalddcputlry~o,. C.els<> RussolJlanno, Colbert

. Mar1i~s,. Coriol~nibsâles,I~~~Ranzolin, l~iriBolsOnaro,
JOão Leão,l!!~oÃICãrlt~ua, LuiZ C()tJto, MauroBenevides,
Neucima~ Fragdt.RobsonTulTla.f:l Washil'lgton Luiz.

saladaComi~'~dJ'30 derlUlrçO de 2004 - Depu
tado Maurrcio Rânds; Presidente~

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDEN...~bicÀM.ARA .. DOS .. DEPU.
TADOS, no' uso das atribuições que lhe co~fere o ar
tigo1 2 , item I,alínea "â~,;,doAtodaMesa;n~20S;' de

~; " , . "'.." ,': '_'i.,;." ',. i: :' :"- _ i -, , ; , ~ ..:~j!!:: ,,:
28.de.jUnhOde19~0,r.es()I~.et\ ' . ii~ l!

EXONERAR,df:)IEic0rd0.como a~igo13S;lÍtem '1,
da Lei ~ 8.112,det1.,de dezembrodê'1990,;ÂLES-
SANDÂbM()NTf'L~~P~~.~IÜ~~;P6?!o.~..·~ 1~.~8~,
doca..rgo emcomlssaode ASSistente Tecnlco de G.a.bl-

. . .. ".,.,. •• ,. ".' ,~. i.i •. ,'., ..•. .

nete, GNE::09,doQuadroJde~~ss()alda[CâlTlara dos
Deputl:idos, que e~erce'~El •. (;oordenaçãd dé:R~gistro
Funcional/do Departaniento'de\Pessoal. .':. .

~ ,,,,,,""-"i':i't,!~:;"~~'-,';',,,: ,,;.'~, "",; <' ." .,,'- ,"".
EXONERAR,de'~cordocorn o artigo, 3S,itemI,

..'daLei~ 8.112,dett de)ideieiTibro~e1990, ALE-
·.·XANDRE,G0!'"1':S',BA~i~~,.O,pôl'lto.~t1S.~~~do
ca~goel1l cOl1llssaode,~~slste~te Téc~lco de9a?'~ete

·.~dJuntoC, CNE.,13; ~oC)~éldro.dePf:)ssoal daCar:nara
dos 0eputados,.queexel"C~,Jjo Gabinete do.Líder. do

· PartidoColl1únistado'B~~sU:iid; . i.} ' \;
EXONERA.R;:deaçof(j6 ~omoartigo 3S,: item I,

da Lei'~ 8.112,dé1t.de9~zet9brod~i1990,MARIA
FERREIRA DI SANTOS, po~to'nll2.9B5, ocupante de
cargo da CaiegóriaF~,:\ciolllal(je~r1alistaLegislativo
-atribuição Téc~icaLegisl~tivá,Classf:) Especial,Pa
drão 4S, do cargoertl comi~ão;de Secretário Particular,
CNE-09, do Qu~dr~dePessolirdaC~maradosDepu

·tados, qu.e.. exerce.·i..n..·..aS... e.c.re..taria.-.G.. e.·.ra.. ·.f.da .M.e.sa..
I

".
" )t, ,I.• "I' .. ," - \' ,,,~' .,', I "", , ", ' .. " , ,I

EXONERAR,~.deacorcro·9omo artigo;3S,' item I,
da Lei n2 8.112,de,11. de deze.rnbrode 1990;WALTER
NATALINO SORRE~!INO;po~ton~ 1:16.641, do cargo
emcor:nissão'deiAssê~o~Téc~icoAdjunto D,ÇNE-14,

·do Quâdro d~ Pe~bal dacâmàltldos D~putados,que
exerce na Coordena~ode Registro Funcional,:do De-
partamento de'"Pessoat '.. ...•..

O PRESIDENTE DA CÂMARA: DOS .DEPU
TADOS, no usóda#l"atribuições que lhe confere o ar
tigo 12 , item I, alfnea"à[,d() Atoda Mesan.ll20S,de
28 dejuphó de 19'90, e oartigo 62 datei fl!lS.112;'de
11dedezembro de1990,~esolve:. ...• ......• ' .•

NOME~R, na formado ar;tigo~, item'lI, daLeinll
8.112, de 1990, CfN:rIAYAEKOIKEDApara ~xercer,'
na Secretaria-GeraldaMesa,ocargoemcomissão de
SecretárioParticúla~,:'Adjul'lto D, CNE-15, 'doQuadro
de Pessoal da.Cânu!racf0S Deputados, transformado
pelo artigo 3"do"iOda Mesa rf 1S,de 26 de maio de
1987, combinado, com o ~to da: Mesa flll 01,d~ 24 de
fevereiro de 1999. .'> ....."

NOMEAR, na forma do artigo 92,Fitem.II, da Lei
~8.112,de1990, DARio QUERINO'NERV FILHO
paraexercer, r'I8CoordenaÇão de Registro Funcional,
do'Departamento "de~ PeSsoal, o cargo em comissão

,I I1 I I ',1111111111 I, I
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de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Qua
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado
pelo artigo 2Q do Ato da Mesa nQ 58, de 04 de abril de
1997, combinado com o Ato da Mesa n.2 27, de 20 de
agosto de 2003.

NOMEAR, na forma do artigo 9Q
, item 11, da Lei

n.2 8.112, de 1990, JAIRO FERNANDES DO COUTO
MOREIRA JÚNIOR para exercer, na Coordenação
de Registro Funcional, do Departamento de Pessoal,
o cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto D,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu~
tados, criado pelo artigo 1Q do Ato da Mesa n.2 70, de
07 de junho de 2001 , combinado com o Ato da Mesa
nQ 27, de 20 de agosto de 2003.

NOMEAR, na forma do artigo 9Q
, item 11, da Lei

nll8.112, de 1990, MANOELlTO BARBOSA DA SIL
VA para exercer, na Secretaria-Geral da Mesa, o cargo
em comissão de Secretário Particular Adjunto D, CN E
15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
transformado pelo artigo 3.2 doAto da Mesa nQ 15, de

26 de maio de 1987, combinado como Ato da Mesa
nQ 01, de 24 de fevereiro de 1999.

NOMEAR, na forma do artigo 9Q
, item 11, da Lei nQ

8.112, de 1990, VALÉRIA MASCARENHAS GUERRA
CURVINA para exercer, na Diretoria-Geral, o cargo em
comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C,
CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu
tados, transformado pelo artigo 1Q do Ato da Mesa nQ

10, de 28 de abril de 1991, combinado com o Ato da
MesanQ 01, de 24 de fevereiro de 1999.

NOMEAR, na forma do artigo 9!l, item 11, da Lei
nQ 8.112, de 1990, WALTER NATALINO SORREN
TINO para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
Comunista do Brasil, o cargo em comissão de Assis
tente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de
Pessoal da Câmara. dos Deputados, transformado
pelo artigo 3Q do Ato da Mesa nQ 15, de 26 de maio de
1987, combinado com o Ato da Mesa nQ 47, de 07 de
outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 31 de março de 2004.
- João Paulo Cunha, Presidente.
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Roraima
A1ceste Almeida - PMDB
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Dr: Rodolfo Pereira .~j=)DT
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Pará

Amapá•. .0

,. ..:.;
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Dr. Francisco Gonçalves - PTB
Edmar Moreira - PL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
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Isaias Silvestre - PSB
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Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
RonaldQ Vasconcellos - PTB
Saraíva F~lipe - PMDB
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Sergipe

Alagoas
Benedito de Lira - PP
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
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José Thomaz Nonõ - PFL
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Rogério Teófilo - PPS

Bosco Costa - PSDB
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Espírito Santo

Sérgio Miranda - PCdoB
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~irgflioGuimarães ~ PT
Viltorio Medioli - PSDB
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I~ny Lopes - PT
JoSé Carlos Elias - PTB
Manato";PDT
Marcelino Fraga - PMDB
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Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso ..:PSB
Alexandre Santos- PP
Â1merinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - PL
André Luiz - PMDB
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Êlemárdo Ariston- PMDB
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Dr. Helenó~ PP
Edson Ezequiel- PMDB
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JóSias Quintal ~ PMDB
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Julio l.opes -PP
Laura Carneiro - PFL i

LeonardoPicciani - PMDB
LindbergFarias - PT
Luiz Sérgio i~i PT
Maria Lucia - PMDB
Miro Teixeira - PDT
MOreira Franco ..; PMDB
Nelson Bomier - PMDB
Paulo Baltáiar-PSB
PauloFeij6 -P5DB
Reinaldo Betão - PL
RenatO Cozzolino - PSC
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Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
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SioPaulo
Alberto Goldrnan - PSDB
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB
Amauri Robledo Gasques - PL
AngelaGuadagnin - PT i

Arltonio Carlos Mendes Thame - PSDB
)\ôtonio Cárlos Pannunzio - PSDB
,MindoChinaglia - PT
~aldoFariade Sá.- PTB

..... .'...

CarlosSalllpaio -PSDB
celso Russomanno -PP
Cláudio Magrão pPPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto::':PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. i Evilásio- PSB
Dr.Hélio-PDT
Dr. Pinotti- PFL
Durval Orlatol-PT
Edna Macedo,- PTB
ElimariMáximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Gilberto Kassab - PFL
Gilberto Nascimento - PMDB
Iara Bemardi - PT
IIdeu Aiaujo-PP
IvanValente - PT i

Jamil Murad- PedoB
JeffersónCampos - PMDB
João Batista..: PFL 'ii

João HemnannNeto -PPS
João Paulo Cunha~ PT
José Eduardo Cardozo - PT
José Mentor - PT
Jovino.eãndido- PV
JulioSemeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciano Zica - PT
Luiz Arltoni.o Fleury - PTB
Luiz Carlos Santos.- PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundiriá ,;. PSB
Marcelo Ortiz - PV
Marcos Abramo - PFL
Mariângela' Duarte - PT
Medeiros ~~L
Michel,Temer- PMDB
Milton Monti. - PL
~elsoniMarquezelli- PTB
Neuton Lima - PTB
Qrlando Fantazzini - .PT
paulo. Kobayashi - PSDB
Paulo Lima- PMDB
Professo~i Irapuan Teixeira - PP
Professor, Luizinho - PT
Ricardo Izár- PTB
Roberto GoUveia - PT
Robson Tuma -PFL
Rubinelli- P,T
SalvadorZimbaldi - PTB
Teimada Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Valdemar, Costa Neto Co PL
VanderleiAssis- PP
Vicente Cascione - PTB
VícentinhO - PT
WalterFeldman - PSDB
Wanderval Santos - PL
~rattini lpT
tulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Gelcita'Pinheiro - PFL
Pedro Hellry - PP
Ricarte de Freitas- PTB
TetéBezerra - PMDB ]
Thelmade'Oliveirá - PSDB
WelintonFagundes - PL
Wilson Santos .. PSDB



Santa Catarina

Distrito Federal
Alberto Fraga - PTB
José Roberlo Arruda - PFL
Maninha - PT
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tadeu Filippelli - PMDB
Talico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PSB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Talico - PTB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PP
Luiz Bittencourl- PMDB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Chaves - PMDB
Professora Raquel-Teixeira - PSDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandfo Mabel - PL
Sergio Caiado - PP
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Anlonio Cruz - PTB
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo Zauilh - PFL
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet- PT
Waldemif Moka - PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda -PMDB
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PP
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar' Silveslri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo- PT
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Dra. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo -PL
Guslavo Fruet - PMDB
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
José Borba - PMDB
JoséJanene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Michelello - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Oliveira Filho - PL
OsmarSerraglio - PMDB
Paulo Bemardo - PT
Ricardo Barros - PP
Selma Schons- PT
Takayama - PMDB

Adelor Vieira - PMDB
Carlilo Merss - PT
Edison Andrino - PMDB

GeNásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PP
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMDB
Paulo Bauer - PFL
Serafim Venzon - PSDB
Vignalti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Alceu Collares - PDT
Ary Vanazzi - PT
Auguslo Nardes - PP
Belo Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sarlori - PMDB
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - S.PART.
Luis Carlos Heinze - PP
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Millon Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
Osváldo Biolchi - PMDB
Paslor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenla - PT
PQmpeo de Maltos - PDT
Tarcisio Zimmermann - PT
Veda Crusius - PSDB



SUplentes

Coronel Alves
Luciano Castro

Dr. Rodotfo Pereira

Vanessa Grazzjotin

Josias Gomes
Paulo Rocha

Terezinha Femandes
Zé Geraldo

Mauro LOpes
".3 "agas

lupércio Ramos
Maria Helena - vaga do PTB

Hamilton Casara

PT

PP

PTB

PSC

PSB

PDT

PSDB

PMDB

PCd()B'
":,

Eliseu Moura
Suely Campos

João Castelo
ZElnaldo Coutinho

Riéarte de Freitas
(Deputadodo PPS ocupa a

vaga)
Bloco PL. PSL

Bloco PFl, PRONA ..' .•
. Elimar Máximo Damasceno

Nicelobão
Vic Pires Franco

. 'h

Perpétua Almeida

Ja~ete Capiberibe

DaviAlcolumbre

AntõniOdârlos Siffi
A,ritonioNogueira
Henrique Afonso
Nilson Mourão

Cartos Souza
Miguel de Souza

. .. ..•••.... . .PPS
Agnaldo Muniz-vaga do PMDB
JÚnior.Betão' "

Enéas
José Carlos Araújo
1 vaga ,:

.I" ' •

F~nciscO GarCia
zé lima

Helenildo Ribeiro
1 vaga

Luiz Dantas

1 ~aga

.' PSC
Zequinha Marinho - vaga do
PMDB

CclMlssAo DA AMAZONIA,INTEGRAÇÃO NACIONAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAl

Presidénte:Júnior Betãd (PPS)
1°Vice-Presidente: Agnaldo Muniz (PPS)
2~ Vice-Presidente: Davifo.lcohJmbre(PDT)
3° Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB)
Tittllarês" '

':":' ".'"; ':.,-':';""

ju,riPontes'
~drubalBentes ,
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)
(Deputado doPSC ocupa a
vaga) .

8ecretátio(a): 'Márcio Coutinho Varga~
local: Anexo li';. Sala T· 59
Telefones: 216-6431
FAX: 216-6440

COMISSÃO DE CI~NCIAE TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁnCA·..

Presidente: Gilberto Kassab(PFl)
1° Vice-Presidente: Wilson Santiago (PMDB)
2° Vice-Presidente: Julio 8emeghini (PSOB)
3° ~jce-Presidente:Or. Hélio (PDT)
TItdlares: Suplentes

PT.

(Deputado doPMDB ocupa
. a vaga) .

8ecl'Eltãrio(a): Moizes Lobo.da Cunha
local: Anexo II,Térreo, Ala C,sala 36
Telefones: 216-64031640416406·
FAX: 216-6415

"":':""':1,',"

Darcisio Perondi

José Ivo Sartori

leanáro Vilelii

.Pedro Chaves
1 vaga

Pompeo deMattos

Alberto Fraga
Joaquim Francisco

Josúé ~engtson

Nelson Marquezelli

.'Hêle~o Silva
Mário Assad Júnior
Welinton Fagundes

Júnior Betão

Múcio Sá

Bosco COsta

Julio Semeghini

2 vagas

Guilhenne Menezes
:;I Odair

Orlando DescOnsi
Paulo Pimenta
RubensOtoni

Vignatti

PT

PTB

PPS

PSB

PDT

Abelardo Lupion
Cleuber Cameiro

João Carlos Bacelar-vaga do PC
doB

(Deputado do PP ôcupa a vaga)

1 vaga
PP

Benedito de Ura

Cleonâncio Fonseca,

J:ncoRibeiro • vagado Bloco PFL,
PRONA

Roberto Balestra
Romel Anizio

PSDB

PMDB

Bloco PL, PSL

Bloco PFl, PRONA

Augusto Nardes ..
DilceuSperafico - vaga do
PSDB
Francisco Turra - vaga do
PCdoB ..
Leonardo Vilela
luis Carlos: Heinze
NélioDias.
Zonta-vaga do Bloco PFl,
PRONA"

Adão Pretto
Anselmo:.
f.ssisMigúel dd.Couto
João Grandão
Josias Gomes
Zé Geraldo

Dr. Rôdotfo Pereira

Almir Sá
Andersori Adauto
Roberto Pessoa

Cezar Silvestri
,....•

Luciano leitoa

. . PCdoB
(Deputado do PP ocupa a (Deputado do Bloco PFL, PRONA
vaga) ocupa a vaga)

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes
Jhame

,JúliO Redecker
(Deputado doPP ocupa a
vaga)

Carlos Dunga
José Carlos Elias
RommelFeij6
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Airton Roveda -vaga do
PTB: ..•.

, ConfúcioMoura
Moacir:Micheletto • vaga do
PSC .
Odílio Balbinotti
Silas Brasileiro
WaldemirMoka
Zé Gerardo

Fábio SoUto
KátiaAbreu
'. ":',;;';:',0;<

Ronaldo Caiado

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

COMISsOEs PERMANENTES

COMISSÃO DE'AGRICULTURA; PECUÁRIA, •
. ABAsTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Leonardo Vilela.(PP).·
1° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFl) .' .
2° Vice-Presidente: Assis Miguel do Couto (PT)

.3° 'Íice-Presidente:
Jitalares\ Suplentes



Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 49
Teiefones: 216-6451 A 6453
FAX: 216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Maurício Rands (PT)
1° Vice-Presidente: AAtonio Carlos Biscaia (PT)
2" Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PFL, PRONA

Bloco PL, PSL

Coriolano Sales

Asdrubal Bentes
Cezar Schirmer

Mauro Benevides
Sandra Rosado

4 vagas

Luiz Couto
Nelson Pellegrino

Washington Luiz

Agnaldo Muniz
Colbert Martins

Almeida de Jesus
Jaime Martins

João Leão
Neucimar Fraga

Raimundo Santos

Jair Bolsonaro
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Neuton Lima

Roberto Jefferson

Antonio Carlos Pannunzio
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro

Léo Alcântara

Wilson Santos

Enéas
Laura Carneiro

Marcos Abramo
Mendonça Prado

Moroni Torgan • vaga do PP
Onyx Lorenzoni

Robson Tuma • vaga do PC do B
Rodrigo Maia

Ronaldo Caiado· vaga do PSB
PP

PTB

Sarney Filho

Severiano Alves
PDT

PSC

PV
Carlos Willian

Isaías Silvestre
(Deputado do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)

Celso Russomanno
Ivan Ranzolin

(Deputado do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

3 vagas

PSDB

PMDB

PCdoB
. (Deputado do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)

Pastor Amarildo

Marcelo Ortiz

Sérgio Miranda

Dimas Ramalho
Roberto Freire

PSB

PPS

Alexandre Cardoso

Gonzaga Patriota

Alceu Collares

Rubinelli
Sigmaringa Seixas
(Deputado do PSDB
ocupa a vaga)

Eliseu Padilha
Jefferson Campos
José Divino
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Nelson Trad
Osmar Serraglio
Takayama

Bloco PFL, PRONA
Antonio Carlos Magalhães
Neto
José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Vic Pires Franco
VilmarRocha

Aloysio Nunes Ferreira
Bosco Costa
João Almeida
Juíza Denise Frossard
Jutahy Junior
Vicente Arruda· vaga do
PT
Zenaldo Coutinho

Antonio Cruz
Edna Macedo
Paes Landim
Roberto Magalhães
Vicente Cascione

Darci Coelho
Ibrahim Abi-ackel

IIdeu Araujo

Reginaldo Germano
Ricardo Fiuza
Wagner Lago

Carlos Mota
Carlos Rodrigues
EdmarMoreira
Inaldo Leitão
João Paulo GomeS da Silva

Dra.Clair
Fátima Bezerra

Iara Bernardi
Ivan Valente
João Alfredo

José Pimentel
Lindberg Farias

Raul Jungmann

1 vaga

Alice Portugal

Pastor Amarildo

Antonio Cruz
Romeu Queiroz

Salvador Zimbaldi

Renato Casagrande

Angela Guadagnin
Femando Ferro

Mauro Passos
Paulo Delgado

ZaraUini
1 vaga

Antonio Joaquim
Augusto Nardes

Reginaldo Germano

1 vaga

Edson Ezequiel
Olavo Calheiros

Pastor Pedro Ribeiro
Vieira Reis
Zé Gerardo

Alberto Goldman
Carlos Alberto Leréia

Nilson Pinto

Carlos Nader
José Carlos Araújo

José Carlos Machado
Júlio cesar

Almir Moura
João Mendes de Jesus

Maurício Rabelo

PT

PSB

JamílMurad

PDT
Dr. Hélio

PPS

PCdoB

Costa Ferreira
PSC

Jurandir Boia • vaga do PT
Luiza Erundina

Nelson Proença

PTS

Jorge BiUar
Lindberg Farias
lvIariângela Duarte
Nazareno Fonteles
Walter Pinheiro
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

I PMDB
Adelor Vieira· vaga do PTB
Aníbal Gomes· vaga do PP
Eduardo Cunha
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
Jacter Barbalho
Wilson Santiago

Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greer;ihalgh
Maurício Rands

I ()dair
L:0fesso~Luizinho .•

Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Batista· vaga do PP

I José Mendonça Bezerra

I
José Rocha

Ricardo Barros PP
Vanderlei Assis
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco PFL, PRONA

I ocupa a vaga)
! PSDB
t Ariosto Holanda

Julio Semeghini
Narcio Rodrigues

lris Simões

I
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

. ~~:~}tado do Bloco PL, PSL ocupa a

I
Bloco PL, PSL

Mário Assad Júnior
Paulo Marinho
Pedro Irujo • vaga do. PTB
Raimundo Santos



1 vaga

Delfim Netto
Nélio.Dias

• Giàci'lbo
Ricardo Rique

Nelson ProeÍlÇa
i,·;,··t

JaderBârbalho
3 vagas

Zé lima
(Deputado dó PTB

ocupa a vaga)

Paulo Kobayashi
Sebastião Madeira

,. Or!; Pinotti
Francisco ROdrigues

Ifvaga

Cariito' Merss
Oevanir Ribeiro

,lvoJósé
Maria do Carmo Lara

Jose CarlosElias
Pastor Frankembergen

Tatico-vaga do PP

PPS

PSB

PTB
Armando Monteiro

01';' FranciscO Gonçalves. vaga do
, BlocoPFL, PRONA

Enio Tatico

Carlos Melles
'. Jairo Carneiro

, (Deputado do PTB ocupa a vaga)
PP '. " ..

PV

(Deputado do PSDBocuPaa\t~ga)

, Bloco PL, PSL

PSOB

PMOB

PT
ArYNanazzi
Fátima Bezerra:
Terezinha Fernãndes
Zezéu Ribeiro

Eliseu Moura

1vaga

cezar Schirmer.
Leonardo.Pic::ciani
Mauro Benevides
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

Walter Feldman
Wilson Santos

(Deputado do PSDB
ocupa a vaga)

Almeida de Jesus
Reinaldo Betão

Lupércio Ramos

Múcio Sá

,', ,.,......•

DI'. BelleditoOias
Sergio Caiado

Gonzaga M0ta
Léo Alcãntara •• vaga do
PV
Ronaldo Dimas - vaga
doPTB .I
VittOrio Medfoli

PTB

jaCksOn Barreto ••.•••• ..,.. ,
osé Chaves.- vaga do PMDB

eedro Fernandes - vaga do Bloco
PFL,PRONA
Ricardo Izar - vaga do Bloco PL,
PSL

Nelson Marquezelli
(Deputadodo PSDB
ocupa a vaga)

5ecretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, sala 27
Telefones: 216-6601 A 6609
FAX: 216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
Presidente: Silas CârTlara (PTB)
1°Yice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
20 Vice-Presidente: Walter Feldman (PSDB)
30 '{ice-Presidente: Cezar Schirmer (PMDB)
Titdlares! Suplentes

Claudio Cajado
Luiz Carreira

.(Deputado do PTB ocupa a vaga)
cpp

Bloco PFL, PRONA '
, Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Os6rio Adriano

Oeley

Silas Ê1rasilei~
2 vagas

Oimas.Ramalho

Alexandre Santos
RicaÍ'do Fiuza

.Antonio Nogueira
c; \ Luiz Bassuma

Rubinelli

Walter Pinheiro

,'lGivaldo Carimbão

José Carlos Araújo
Marcelo Guimarães Filho

Neylopes

3 vagas

Luiz Eduardo Greenhalgh
Paulo Bernardo

Vicentinho
Zico Bronzeado

Manoel Salviano
Professora Raquel Teixeira

PT

PP

PTB

PSDB

PMDB

PSB
Jorge Gomes

Mauricio Rabelo
Sandro Mabel

PMDB
Leandro '{ilera -vaga doPPS
Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros .
Pasto~ Pedro Ribeiro - vaga do PV
Paulo lima .
WladimiliCosta - vaga do PT·'
,'; ".. . .. ... Bloco PFL, PRONA
José Carlos Machado
Marcos Abramo
Robério"Nunes

PPS
(DeputadodoPMDB ocupa a
vaga)

Jonival Lucas Junior Alex Canziani
(DêplJtado do PSC ocupa a vaga) Ricardo Izar

Bloco PL,PSL·;
Amauri.Robledo Gasques

Wellington Roberto

Celso Russomanno
Julio Lopes

PaIJ16'Kobayashi
Sebastião Madeira

OurVal.Orlato
Jorge Boeira •
Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Bernardo Ariston

PV
(Deputado do PMOB ocupa a
vaga)

PSC
RenatoCozzolino - vaga do PTB

Seeretário(a): AyresAlmeida Silva Filho
Local: Anexo li, Pav. 'Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 216-6920A6922 "
FAX: 216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO EtONOMICO,
. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente:. Gonzaga Mata (PSDB)
1° Vice-Presidente: Or. Benedito Dia.s (PP)
2D Vice-Presidente: Almeida de Jesus (PL)
30 Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
TittÍlares . Suplentes

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: AnexoJl,Térreo, Ala , sala 21
Telefones: 216-6494 .
FAX: 216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1°Yice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
20 Vice-Presidente:. Julio LOpes (PP) •
30 \ljce-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB.>
Titli'lares .' Suplentes

i.i! PT
DI'. Rosinha
Maria do Carmo Lara
Paulo Bernardo . .,
(Deputado do PMDBocupa a
vaga)

•



Silas Câmara

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 185

Bloco PL, PSL
(Deputado do PDT ocupa a Lincoln Portela • vaga do Blocp
vaga) PFL. PRONA

Paulo Gouvêa

Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 216-6551/6554
FAX: 216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Mário Heringer (POT)
1°Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
2° Vice-Presidente: JairoCarneiro (PFL)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Athos Avelino

Luciano Leitoa

Sérgio Miranda

Humberto Michiles

Pedro Irujo

Promotor Afonso Gil

Domiciano Cabral

Eduardo Barbosa

Rafael Guerra

Márcio Reinaldo Moreira
Vanderlei Assis

Wagner Lago

Antônio Carlos Biffi
Colombo

Fátima Bez(,rra
Henrique Afonso

Paulo Rubem Santiago
Selma Schons - vaga do

PMDB

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

3 vagas

Elaine Costa
Rommel Feijó

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PP

Bloco PFL, PRONA
Antonio Carlos Magalhães

Neto
Clóvis Fecury
Murilo Zauilh

PT

PMDB

PPS

Severiano Alves

Bloco PL, PSL

PCdoB

Celcita Pinheiro

César Bandeira
Osvaldo Coelho

Alice Portugal

PSDB

Rogério Teófilo

PTB

Carlos Abicalil
Chico Alencar
Iara Bemardi
Ivan Valente
Maria do Rosário· vaga do PSB

Neyde Aparecida

PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PDT

Átila Lira
Bonifácio de Andrada· vaga do
PP
Lobbe Neto
Nilaon Pinto. vaga do Bloco PL,
PSL
Professora Raquel Teixeira

Milton Monti
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Gastão Vieira· vaga do PTB

João Matos
José Ivo Sartori
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi

Professor Irapuan Teixeira
Suely Campos
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PSC
CosiaFerreira - vaga do PTB

Eduardo Seabra
Kelly Moraes
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Telefones: 216-6575
FAX: 216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Carlos Abicalil (PT)
1°Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
2° Vice-Presidente: João Matos (PMDB)
3°Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Femandes
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 216-662216625/6627/6628
FAX: 216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
1°Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PP)

B.Sá

1 vaga

Barbosa Neto

Lavoisier Maia

Cláudio Magrão

Marcus Vicente

Pastor Reinaldb

Perpétua Almeida

Anderson Adauto
Chico da Princesa

Edson Duarte - vaga do PSDB

PV

João Almeida

(Deputado do PV ocupa a vag~)

PTB

PDT
Enio Bacci • vaga do Bloco PFL,

PRONA

PPS

PSB

PT

PSDB

PP
José Linhares
Nilton Baiano

AdãoPretto
Carlos Abicalíl
Chico Alencar

Luiz Alberto
Maria do Rosário- vaga do

PMDB
PMDB

(Deputado do PT ocupa a vaga)
2 vagas

Bloco PFL, PRONA
(Deputado do PDT ocupa a

vaga)
(Deputado do Bloco PL. PSL

ocupa a vagá)

Bloco PL. PSL

PSB

PCdoB

PDT

Maria Helena

Dr. Evilásio

Paulo Gouvêa
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PPS

Inácio Arruda

Pastor Francisco Olímpio

1 vaga

Geraldo Thadeu

Jairo Cameiro

Fernando Diniz
Maria Lucia
1 vaga

Zelinda Novaes

Pedro Henry
1 vaga

lriny Lopes
Luci Choinacki
Luiz CoUto
Orlando Fantazzini

Thelma de Oliveira
(Deputado do PV ocupa a
vaga)

Leonardo Mattos· vaga do
PSDB

Mário Heringer • vaga do
Bloco PL. PSL
Promotor Afonso Gil • vaga do
PTB

Joaquim Francisco
(Deputado do PDI ocupa a
vaga)



.Rogé~o ",:e6filo

Carlos Rodrigues

João 'Caldas

t.Jiz~érgio
Professor Luizinho

Roberto Gouveia
Virgílio Guimaràes

1 vaga
PV

(Deputado do PP ocupa a vaga)

PDT

PSC
Cabo Júlio -vaga doPTB

RenatoCozzoUno -vaga do Bloco
PFL,PRONA

. Dr.Heleno
IbrahimAbi-ackel

José Janene - vaga do PV
Pedro Corrêa - vaga do PTB

PSDB

PMDB

3 vagas

.' Orlando Fantazzini
Tarcisio Zimmermann

(Deputado do'PSB ocupa a "aga)
PMDB

Luiz Carlos Hauly
Walte~Feldmari

PTB"
(Deputado do PSC ocup~ avaga)

(Deputado do PP ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL

Bloco PFL, PRONA
José}:arlos Aleluia

José Carlos Machado
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
PP

Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho

(Deputado do PCdoB ocupa a vaga)
PP .

Carlos Nader
Paulo Bauer."
1 vaga.

Alexandre Santos
RonivônSantiago
Simão Sessim - vaga do PV

Alberto Goldman ,
Manoel Salviano

éaine Costa
Sandro Matos

PSB'

PPS
(Dêputado do PDT ocupa a
vaga)·

Almir Moura
(DepUtado do PMDBocupa
a vaga)

Barbosa Neto

(Deputado do PPocupa a
vaga)

Enio Bacci - vaga doPPS

Eduardo Valveroe
João Magno
Wasny,de:Roure
1vaga

André "Luiz
João Correia - vaga do
Bloc:oPL; PSL
João Magalhães
José Priante

Colombo,
Lúcia Bra'ga
1 vaga

A1merinda de Carvalho
Moraes Souza
1 vaga

André de Paula.
Mendonça Prado

: ' .
Secretário(a):Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo li, Pav.Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 216-6671 A 6675 .'.
FAX: 216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTIClPATlVA
Presidente: André de Paula (PFL) . ..
10 Vice-Presidente:. Mendonça Prado (PFL)
20 Vice~Presidente: Colombo.(PT)
3~ Vice-Presidente:'Jaime Martins (PL)
Titdlares'; Suplentes

PT

Suplentes

Feu Rosa
Francisco Turra

Zonta

Anivaldo Vale
Ronaldo Dimas
.Vitlorio MedioU

Henrique Fontana
Jorge Bittar

Jorge Boeira .
JoséMentor

W~sny,deRoure

Jonivallucas Junior

José Milita0

sandro Matos

Gerson Gabrielli
. . João Batista

Luiz Carreira
Osório Adriano

Paulo Bauer - vaga do PSC

PP

Atila Lins

Beto Albuquerque

1 vaga

PDT

Almir Sá
,. " \

José Santana de Vasconcellos

PPS

PSB

PSC .'
(Deputado do:Bloco PFL,

PRONA oclJpa a vaga)

PSDB

PCdoB

Bloco PFL, PRONA

PTB

CarlosWillian

João Leão
(Deputado do Bloco PFL,
PRONA ocupa a vaga)

Júlio Delgado

(Deputado do Bloco PFL,
PRONA ocupa a vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do Bloco PFL,
PRONA ocupa a vaga)

20 Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PT)
3~Vice·Presidente:CarlosWillian (PSC)
.Titólares .•

PT

: Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Francisco Dornelles

! MárCio Reinaldo Moreira - vaga
doPDT

Carlito'Merss .
José Pimentel· ','

:PauloRut>emsantlago
Vignatti

,Virgílio Guilllarães .
:~: '" .' ..OPMDB
, ~arceUno Fraga- vaga do PTB
i Max Rosenmann .
~elson Bomler"
~aulo Af~~so'

; Pedro Novais

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: A!lexo II,'Pav. SUperior, Ala C,sala136
.Telefones: 216-6654/6655/6652
FAX: 216-6660.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: José Priante (PMDB)
10 Vice-Presidente: André Luiz (PMDB)

I II I,



1

I Secretário(a).: Gardene Maria Ferreira de Aguiar
•Loca!: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 216-669216693
FAX: 216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Páulo Baltazar (PSB)
1°Vice-Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
2° Vice-Presidente: César Medeiros (PT)
3° Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local.: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 216-6521 A 6526
FAX: 216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: João Pizzolatti (PP)
1° Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
2° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3° Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT

PDT

Edl{ardo Valverde
Hélio Esteves

Luciano Zica
Vander Loubet

Davi Alcolumbre

Janete Capiberibe

Valdenor Guedes· vaga do
Bloco PFL, PRONA

1 vaga

Jovino Cândido· vaga do PP
Marcelo Ortiz

S.PART.

PSC

1 vaga

Givaldo Carimbão • vaga do
PSDB
Paulo Baltazar
Renato Casagrande • vaga do
Bloco PFL, PRONA

Fernando Gabeira

PV
Edson Duarte. vaga do PMDB
Sarney Filho

Fernando Ferro
Luiz Bassuma
Luiz Sérgio
Mauro PassosPT

2 vagas

Inaldo Leitão
Marcos de Jesus

Eduardo Gomes
Vicente Arruda

Luiz Dantas
1 vaga

Dilceu Sperafico
Enivaldo Ribeiro

PTB

PSB

PSDB

S.PART.

Luiza Erundina • vaga do PT
PCdOB

Daniel Almeida· vaga do Bloco PFL,
PRONA

Bloco PL, PSL

Nilton Baiano
1 vaga

Serafim Venzon
1 vaga

Marcondes Gadelha
Roberto Jefferson

Helena Silva

·1 ,Jaime Martins

2 vagas

I

César Medeiros
Ivo José • vaga do PTB
João Alfredo
Leonardo .Monteiro
Luciano Zica
Luiz Alberto· vaga do PTB

PMDB

Anselmo
Assis Miguel do Couto

Iriny Lopes
Nazareno Fonteles

PMDB
Marcello Siqueira
Moreira Franco
Rose de Freitas
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA

João Matos
Josias Quintal

2 vagas

Bloco PFL, PRONA

Bloco PL, PSL

Bloco PL, PSL

Sançlra Rosado
Teté Bezerra
(Deputado do PV ocupa a
vaga)

José Carlos Aleluia
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

1 vaga

Antonio Joaquim

Roberto Balestra

Itamar Serpa
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

(Deputado do PT ocupa a
vaga)
(Deputado doPT ocupa a
vaga)

Oliveira. Filho

Welinton Fagundes

a.Sá

José Divino
Max Rosenmann

1 vaga

Aroldo Cedraz

Gervásio Silva

Milton Barbosa· vaga do
Bloco PL, PSL

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PP
Sergio Caiado

(Deputado dó PV ocupa a
vaga)

PSDB
Affonso Camargo

Antonio Carlos Mendes Thame

PTB

Paes Landim

Ronaldo Vasconcellos

Wanderval Santos
(Deputado do Bloco PFL,

PRONA ocupa a vaga)
PPS

1 vaga
PSB

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Gervásio Silva

Dr. Helena
João PizzolaUi
José Janene • vaga do
PMDB
Vadão Gomes· vaga do
PPS

Eduardo Gomes
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó • vaga do PSB

Marcus Vicente· vaga do
PDT
Osmânio Pereira
Salvador Zimbaldi

João Caldas
JoséSantana de
Vasconcellos

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PSDB
ocupa a vaga)

César Bandeira
José Roberto Arruda· vaga do PSC

Luiz Carlos Santos
Pauderney Avelino • vaga do PDT

Robério Nunes
PP

Nelson Meurer
Ricardo Barros

Simão Sessim· vaga do PTB

PSDB
Antonio Cambraia

Lobbe Neto

PTB

Edna Macedo

(Deputado do PP ocupa a vaga)

Aracely de Paula

Miguel de Souza

PPS

Leõnidas Cristina

PSB

Jtlrandir Baia

PDT



(Deputado do PTB ocupa
a vaga)

.' \latdenor Guedes

(Deputado do Bloco PFL. PRONA
.ocupa a vaga)

PSC
(Deputadoé:Jo BlocoPFL. PRONA

ocupa a vagá)

Renildo Calheiros - vaga do
PSB

S.PART. '.. '.' ...L
. Femando Gabeira -vaga do

, "PTB

2..fagas

Suple~tes

Roberto:Freire

LuciârÍa'~~nro

Carlos Souza
Edmar Moreira

Dr.Rosinha
Durval Orlato

Luci 'Choinacki
Maninha

Teima de Sôuza

Darci Cbelho

Frarcisc;óAppio

Juiza Derti~e Fr()~sard
Zulaiê Cobra

Vicente Casclone
1 vaga

Almerinda de Carvalho

Antonio Cartos Biseaia
Maurício Rands

Reginaldo,Lopes

, 3 vagas

PT

PT

PMDBj

PMDB

PTB

PPS

S.PART.

Bloco PL,PSL

Angela Guadagnin
Guilherme Menézes
Henrique Fontana
Roberto Gouveia
Selma Schons

Raul Jungmann

Benjamin Maranhão

Coronel Alves
WandervalSantos

Carlos Sampaio
João Campos

Alberto Fraga
Ronaldo Vasconcellos

Babá

PP
(Deputado do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)
(Deputado do PDT ocupa a vaga)

. PSDB

Nelson Pellegrii'lo
Paulo Pimenta
Vander Loubet

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO ' •... ;

Presidente: Wanderval'Santcis(PL)
1°Vice~Presi(lerte:CoronelAlves (PL)
2°Vice.Presidente:,Moroni lorgan (PFL)
3°'!ice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titúlares .,' , ,

PDT
Pompeo de Mattos - vaga do PP f""

PSC
Cabo Júlio - vaga do PMDB

Secretário(a): Kétia da.Consolação dos Santos viana
Local: Anexo II,PavimentoSuperior- Sala 166-C.
Telefones: 216-6761'/6762 .,
FAX: 216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDAIlE SOCIAL E FAMrUA'
Presidente: Eduardo paes (PSDB)
1° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
2O\lice-P~sidente: Dr. Francisco Gonçalves (PTB)
3°Vice-Presiderlte: Selma Schons (PT)
Tibllares t Suplentes

5ecretârio(a): Femando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo li, Pav.Superior, Ala A,sala125
Telefones: 216-67391673816737
FAX: 216-6745 .

Gilberto Nascimento
,.Josias Quintall
(Deputado do, PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Laura CarJ'leiro - vaga do PP
MoroniTorgan
1'vaga

Geraldo Resende

João Magno
Leonardo Monteiro

Nilson Móurão
Sigmaringa Seixas

Alexandre Cardoso

Francisco Dómelles
Professor.lrapuan Teixeira

RonivonSantiago

Claudio Cajado

João Carlos Bacelar

Robério Nunes - vaga do
Bloco PL, PSL

Roberto Brant - vaga do PTB
Vilmar Rocha

Moreira Franco
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)
2 vagas

Aloysio Nunes'Ferreira
Antonio Cartos Mendes Ttiame

Lúiz Carlos Hauly - vaga do
PMDB

Professora Raquel.Teixeira
PTB

PDT

PMDB

PCdôB

PPS

Pastor Frankembergen

Atila Lins
João Hemnann Neto - vaga do
PDT

PSB
(Deputado do PCdoB ocupa a
vaga)

PP

. . Jackson Barreto
(Deputado S.PART.ocupa a

vaga)
(Deputado do Bloco PFL,

PRONA ocupa a vaga)
. ..... '. Bloco PL, PSL

Lincoln Porteia .-vagado PMDB João Paulo Gomes da Silva
Marcos de Uesus (Deputado do Bloco PFL,

j PRONA ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco PFL,
PRONA ocupa a vaga)

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

PSDB

Amon Bezerra

Jair Bolsonaro

Carlos Melles
Francisco Rodrigues- vaga do
Bloco PL, PSL

José Thomaz NonO

Murilo ZBuith

Edison Andrino

Femando Lopes

VieiiaReis
(Deputado do Bloco PL. PSL
ocupa a vaga)

Maninha·
Paulo Delgado
ZBrattini e:
Zico Bronzeado

Antonio Carlos.Pannunzio
João castelo

ZUlaiê Cobra

André ZBcharow
Feu Rosa
Ivan Ranzolin

Bloco PFL, PRONA

'''', ,

.COMISSÃO DE RE~ÇOESEXTERIORES E DE DEFESA
'i< . . ' .' .. " NACIONAL

Presidente: Carlos Melle's (PFL)
1°Vice·Presidente: Maninha (PT) .
2°\lice-Presiderte: Marco.s de Jesus (PL)
3°\lice·P~sidente:AndréZBcharow (PP)
Tit.tlaresl.',. ,. '.' Suplentes

PT

,;':"".:'

.Secretârio(a): Damaci Pires de.Miranda
Local: Anexo II,Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 216-6711/6713
FAX: 216-6720

I .11



Paulo Marinho
Sandro Mabel

3 vagas

Ariasto Holanda

Carlos Sampaio

Narcio Rodrigues

Mário Negromonte
Vadão Gomes

Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Seabra

Homero Barreto· vaga
doPPS

PSDB

Clóvis Fecury
Rodrigo Maia
(Deputado do PC do B ocupa a vaga)

PP
Érico Ribeiro
Pedro Corrêa

Carlos Alberto Leréia
(Deputado do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PTB

Luciano Castro
Medeiros
Ricardo Rique • vaga do PSDB

PPS

Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury

Milton Cardias • vaga do PMDB

Bloco PL, PSL

Teté Bezerra

2 vagas

Serafim Venzon
Thelma de Oliveira

Walter Feldman

André Zacharow

Dr. Benedito Dias

PP

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSDB

Bloco PFL, PRONA
José Mendonça Bezerra

Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

(Deputado do Bloco PL, PSL
. ocupa a vaga)

Darcísio Perondi
Hermes Parcianello • vaga
doPSC
Jorge Alberto
Saraiva Felipe

Dr. Pinotti
Elimar Máximo Damasceno
Milton Barbosa

José Linhares
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Eduardo Barbosa
Eduardo Paes
Rafael Guerra

I Nice Lobão

PSC

~D::gu:idOdo PMDB ocupa (Deputado do PTB ocupa a vaga)

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II,-Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 216-6787/6781 A 6786
FAX: 216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Tarcisio Zimmermann (PT)
10 Vice-Presidente: Ora. Clair (PT)
2° Vice-Presidente: lsaias Silvestre (PSB)
3° Vice-Presidente: Luciano Castro (PL)
T~~~ S~~~

Derval de Paiva
Marcelo Castro
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

PT

1 vaga

César Medeiros

João Grandão

Inácio Arruda

Leonardo Mattos

Jefferson Campos

João Matos

Mariãngela Duarte

(Deputado do PTB
ocupa a vaga)

Pastor Francisco Olímpio

Carlos Alberto Leréia
Jutahy Junior

Julio Ldpes

IIdeu Araujo

Eduardo Sciarra
José Rocha· vaga do Bloco PL,

PSL
(Deputado do PCdoB ocupa a

vaga)
PP

PSDB

PSB

Cláudio Magrão

Jovino Cãndido
PV

Isaías Silvestre
PCdoB

Daniel Almeida
Vanessa Grazziotin - vaga do Bloco
PFL,PRONA

Cleuber Carneiro

Marcelo Guimarães Filho

PT

Bloco PFL, PRONA

PMDB
Aleeste Almeida
(Deputado do PTB ocupa
a vaga)
(Deputado do PTB ocupa
a vaga)

Gilmar Machado
Orlando Desconsi - vaga do
PP
(Deputado do PTB ocupa
a vaga)
(Deputado do PTB ocupa
a vaga)

(Deputado do PV ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Bismarck Maia
{Deputado do PTB ocupa

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Sala T 50
Telefones: 216-6805 16806 J6807
FAX: 216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: José Militão (PTB)
10 Vice-Presidente: Pastor Reinaldo (PTS)
2° Vice-presidente: Colbert Martins (PPS)
3° Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSB)
Titulares Suplentes

3 vagas

Jamil Murad

Carlos Santana
José Eduardo Cardozo

Lúcia Braga
Neyde Aparecida

Amon Bezerra· vaga do PP
Kelly Moraes

Marcondes Gadelha
Milton Cardias • vaga do PSC

OSmânio Pereira

Carlos Mota
Medeiros

Roberto Pessoa· vaga do Bloco
PfL,PRONA

PTB

PPS
Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares

PSB
Dr. Evilásio • vaga do Bloco PFL,

PRONA
JorgeG9mes

PCdoB

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves
Homero Barreto

Bloco PL, PSL
Amauri Robledo Gasques
Neucimar Fraga

Manato

Athos Avelino
Geraldo Resende· vaga do
PP

Jandira Feghali

Dr. Ribamar Alves

Lavoisier Maia· vaga do PP

Ora. Clair
Paulo Rocha
Tarcisio Zimmermann
Vicentinho
Washington Luiz - vaga do PSDB

PMDB



CezàrSilvestri

GonzagJ Patrià~
"",.

Aloysi~ Nunes iFerrei~
: Luiz Cari.os Hauly
. Nilson Pinto

1 vaga

Francisco Dornelles
LElooegat,Tiscoski

VadãoGomes

., ' ',.,' ,~

BemardoAriston
Moacir.Micheletto

<':2\1a9a8
1<;:.dP-" .i;',;

;-;;;:,'1'" .

Arnalelo Faria de Sá
: Amon Bezerra

Paes landim-vaga do PFL

Humberto Michiles
Paulo Marinho

A~Vanazzj

. ·Om.Clair
Henrique Fontâna

• Ivan Valente
LlJciChoinacki
PaulO PimEmta

I
, --i

Robérlo N~nes
(Deputado do PTB iocupa a

. i vaga)
i3 vagas

PPS

PSB

PPS
Geraldo Resende

".' ,- ';'.'

.Mário HeringEir
•..- ""'."" .." '-i

PSC' i

(Deputado do P1B oc~pa ~ .
. vaga)

PL

Jacksóo Barreto
Roberto Jefferson

PTB

Fábio Souto

José Thomaz NonO.

Marcos Abramo
NeYiLopes
Ronaldo Caiado

PT

PP

Alberto Goldman
Antonio Carlos Mendes Thame
~to~io Ca~os Parlnunzio
YedaCrusius

PMDB

PSDB

Ceza~Schinner,
Edson Ezequiel . ,
Max Rosenmann!
Silas Brasileiro

PFL

JoséPimentel
Lindberg Farias
Maninha
Paulo Delgado
Rubens Otoni
Tarcisio Zimmermann

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

, '" "

Nelson Proença

Feu Rosa
Francisco Garcia
Francisco Turra
Vanderlei Assis. vaga do
PRONA

PDT
(Deputado do Bloco PL•. PSL '.
ocupa a vaga)

Beto Albuquerque

L:eônidasCristino

Neucimar Fraga
Welinton Fagundes

Alexandre Cardoso
Lúiza Erúndina

sec~táriO(a):'RJVoma~prudenciod~'Silva
Local: Ai1exo 11; páv. Superior, A,laA. sala 175
Telefones: 216-6853 A6856 .ri c" •

FAX: 216-6860 :1'

COMlsSO~~'TEMPORARtAS

COMISSÃO ESPECIAL DE8TlNADA A "ACOMPANHARAS
NEGOCIAÇÕES .DA ÁREA DEUVRE COMÉRCIO DAS
. ..•.... .•... . . :.AMÉRICAS";'

Presidente: José Thomaz NonO (PFL) .
10 Vice-Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
20 Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSOB)
3o~ce-Preside~te: Francisco Garcia (PP)
Relator: Maninha (PT)'
TitularesÇ Suplentes

. Oerval de Paiva
Marcello Siqueira

Marcelo Castro
.,1vagll

. Philemon Rodrigues

.Ronaldo' ,!aseoribellos

CleLJberCarlleiro

Eliseu'Resende

.(Deputado d~ Bloco Pl:.
PSLocupa a vaga)

Ary'{anazzi
Gilma~Machado
Zez~u Ribeiro

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Francisco Garcia
Leooegar Tiscóski

Nicias Ribeiro
Paulo Feij6

Cartos Dunga
InsSimões

JoséCh8\les - vaga doPSC
Pedro Fernandes - vaga do

PT

PP

PTB

João HemnannNeto
PPS

PV

Or..Ribamar Alves
PSB

Reinaldo Betão
(Deputado do Bloco PFL. PRONA

ocupa a vaga)

PSDB

PMDB

PCdoB .. ••............ ,
Renildocalheiros -vaga do Bloco

PFL,PRONA

Bloco PFL. PRONA

Colbert Martins

Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Pedro Chaves
Tadeu FiliPPeIli

Hamilton"Casara

Francisco Appio
Mário Negromonte

Affonso Camargo
Domiciano cabral

Neuton Lima
Philemon Rodrigues
Romeu Queiroz· vaga do PSC'

.tael Varella
(Deputado do Bloco PL, PSL
ocupa a vaga) .
(Deputado do Bloco PL,PSL
ocupa a vaga)

Bloco PL. PSL .
AraCely de Paula -vaga do Bloco João Tota- vagado Bloco
PFL,PRONA . > ...•.. . . PFL,PRONA
Chico da Princesa -vagado PDT Milton Monti
Giacobo. . •. ....• .' . ...• • .'. . Oliveira Filho

·Humberto Michiles-vaga do

a vaga)

>~\ " ",,', ,",.,', ' --,

Secretário(a): Flávio José BarbosadeAlencastro·
Local:. Anexo li, Ala A , Sala 5.Térreo "
Telefones: 216-683116832/6833

COMISSÃO DE ~AÇÃOE 'ÍRÂNSPORTES
Presidente: WeUington Roberto (PL) .'
10 Vice-Presidente: Giacobo (PL)
20 Vice-Preside~te: Pedro Chaves (PMDB)
3~ 'lice-P~sidente: Neuton Uma (PTB)
Titt'flaresi . Suple~tes

PT
Cartos Santana

· Oevanir Ribeiro
Hélio Esteves

Telrna de Souza

.' João Mendes de Jesus

joã~Toti

A1êx Canzia~l .. vagado PT
· EnioTatico - vaga do
PSDB...• ··· •• •

· José Militâo '..
Josué Bengtson • vaga do

.PT
Pasto~Reinaldo
Ricarte de Freitas -vaga do

•PMDB .
·Tatico-vaga do PMDB .

Bloco PL, PSL

i li I I 1111111,il 111,



Jamil Murad Inácio Arruda
PRONA

(Deputado do PP ocupa a vaga) Elimar Máximo Damasceno

Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL. COM A FINALIDADE DE DEFINIR A
ATUAÇÃO oESTACASA NAS AÇÕES DESTINADAS A

IMPLEMENTAR AS PROVIDÊNCIAS REFERIDAS NA LEI N°
10.745, DE 9 DE OUTUBRO DE 2003, QUE DEFINE O ANO DE

2004 COMO O "ANO DA MULHER",
Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
1° Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Laura Cameiro (PFL)
Relator: Rose de Freitas (PMDB)
Titulares Suplentes

1999, QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29,44 E 82 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ DISPOSiÇÕES

TRANSITÓRIAS, DE FORMA A FAZER COINCIDIR OS
MANDATOS ELETIVOS QUE MENCIONAE ATRIBUIR·LHES

NOVO PERíODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS.
Presidente: Affonso Camargo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2° Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
3° Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PDT
Severiano Alves

PCdoB

PT

Manato

Chico Alencar
José Eduardo Cardozo
Paulo Delgado
Paulo Rocha
Rubens Otoni
Rubinelli

André de Paula
Eduardo Sciarra
Jairo Carneiro
Mendonça Prado
Nice Lobão

PT

PFL

Luiz Couto
Maria do Carmo Lara

4 vagas

Carlos Nader
Rodrigo Maia

Ronaldo Caiado
2 vagas

PTB

PFL

PP

PSDB

Marcelo Castro
3 vagas

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury

1 vaga

Marcelo Ortiz

2 vagas

Davi Alcolumbre

Colbert Martins

Inaldo Leitão
Oliveira Filho

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Bosco Costa
Zenaldo Coutinho

PP

PV

PL

PDT

PPS

PSB

PTB

PSDB

PMDB

PCdoB

Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

Jovino Cândido

Renildo Calheiros

Raul Jungmann

Manato

Enivaldo Ribeiro
Pedro Corrêa
Romel Anizio

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Rafael Guerra
Vicente Arruda

Roberto Magalhães
Vicente Cascione

Cezar Schirmer
Eliseu Padilha
Henrique Eduardo Alves
Jefferson Campos

João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela2vagas

3 vagas

2vagas

3 vagas

lriny Lopes
Lúcia Braga

Maninha

Selma Schons

Professora Raquel Teixeira
Zulaiê Cobra

1 vaga

Janete Capiberibe

PL
(Deputado do PC do B ocupa

8 vaga)

PPS

PSB

PMDB

Mauricio Rabelo

Elaine Costa
1 vaga

Luiza Erundina

Fátima Bezerra
Iara Bernardi
Luci Choinacki
Maria do Rosário· vaga do
PDT
Mariângela Duarte

Celcita Pinheiro
KátiaAbreu
Laura Carneiro

Suely Campos
(Deputado do PC do B ocupa
a vaga)

Juiza Denise Frossard
Thelma de Oliveira
Veda Crusius

Almerinda de Carvalho
Rose de Freitas
-Sandra Rosado

Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
- À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 3-A, DE

Secretário(a): Ana Lucia R Marques
Local: Anexo 11 Pavimento Superior s/170-A
Telefones: 261-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 54-A, DE

1999, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRA!'ISITÓRIAS':

(DISPONDO QUE O PESSOAl EM EXERCICIO~UE NAO
TENHA SIDO ADMITIDO POR CONCURSO PUBLICO,
ESTÁVEL OU NÃO, PASSA A INTEGRAR QUADRO

TEMPORÁRIO EM EXTINÇÃO À MEDIDA QUE VAGAREM OS
CARGOS OU EMPREGOS RESPECTIVOS).

1 vaga

Severiano Alves

PDT

PCdoB
Alice Portugal· vaga do PL

Perpétua Almeida

Jandira Feghali
Vanessa Grazziotin • vaga do
PP

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Maria Helena



Secretário(a): CarlaRodriguesde~. Tavares
Local: Anexo II,Pavimento Superior, Sala 170-~
Telefones: 216-6207/6232 .• ' 1; ' ' '.
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESnNADA A ÂPRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTlTUIÇAON° 92.A, DE 1995, QUE~DÁNOVA REDAÇÃO
AO ART. 101 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

DETERMINANDO QUE OS MEMBROS DO STF SERÃO
ESCOLHIDOS DENTRE OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS

SUPERIORES QUE INTEGREM A CARREIRA DA
MAGISTRATURA, MENORES DE SESSENTA E CINCO ANOS
DE IDADE,INDICADOS EM, USTA TRipLlCE PELO PRÓPRIO

PP

PSDB

2vagas

Ivan Ranzolin
2 vagas

r

. 1 vaga

Marcelo Ortiz

DimasRanlalho

. Se~eriâri~ .Alves

Antonio Cruz
Paes Landim .vaga'do PFL

. i1 vaga

. AnnPontes
Osmali,Serraglio

,. 2 vagas

hinyLopes
.'5 vagas

,
Bonifácio dê Andrada

Helenildo Ribeiro
'Zenaldo Coutinho

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

PT

PFL " ' .... <-_
Antonio Carlos.Magalhães.Neto

'José Thomaz NonO
(Deputado do PTB,ocupa a

vaga)
2 vagas

PSDB

PMDB

PPS

PDT
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)
1 vaga

PCdoB

Cezar Silvestri

SameyFilho

Jamil Murad

PSB

PV

Edmar Moreira
Mário Assad Júnior

Cleonâncio Fonseca
DarciCoelho· vaga do PFL
DilêeuSperafico
Ricardo Fiuza
Wagner Lago. vaga do PDT

, PTB

Antoniô'Carlos Biscaia
Eduardo Valverde
João A1frédo ,',
José Eduardo Cardozo
Maurício Rânds
Paulo Delgado

Coriolano Sales
José Roberto Arruda

Luiz Carlos Santos

Marcelo Guimarães Filho
(Deputado.do PP ocupa a
vaga)

José Divino
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga
Nelson Trad

PSC
CarloslWillian • vaga do PSB

r',f'"

secret~l'Ío(a):""albiaVãniade Farias lora
locá': Anexo u: Pavimento Superior, Sala 170~A
Telefones: 216-6205/6232 . . ,
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°101:.A, DE

2003, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO §4° DO ART. 57 DA

Carlos Sampaio
Juiza Denise Frossard
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda

Luiz~tonio Fleury
,Vicente Cascione -

.' . TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA
. ,'. REPÚBLICA E APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL.

Presidente: Antonio Carlos Biscaia. (PT)
1° Vice-Presidente: .
2° Vice-Presidente:
3° ~iccrPÍ'esidente: , <
Relator: José DiÍlino (PMDB)
Titúlares '., Suplentes6 vagas

Suplentes

Nilton Baiano
Zé Lima

1 vaga

Geraldo Thadeu

Pompeo de Mattos

1 vaga

MarceloOrtiz

Medeiros
Welinton Fagundes

2 vagas

PhilemonRodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Ariosto Holanda
.! Itamar Serpa
Serafim Venzon

Zenald6 'Qiutinho

Adelor Vieira
3vâgas

PV

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto

José Roberto Arruda
3 vagas

PSB

PMDB

PPS

PDT

PCdoB

PL

Feu Rosa
Nélio Dias
Sandes Júnior (Licenciado)
Vanderlei Assis· vaga do PFL

'. ." PTB
Eduardo Seabra
José Carlos Elias

Gonzaga Patriota
Hamilton Casara· vaga do
PSDB .
Pastor FranciscoOlimpio

Agnaldo Muniz

Ãlceu Collallls

Alice Portugal

Jovino Cândido

Antonio· Nogueira
Carlos Abicalil
Fátima Bezerra
Jorge Boeira '.
Odai~ ..•. :
Tarcisio Zimmermann

Átila Lira
Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

João carlos Bacelar
Laura Carneiro
NeY,Lopes
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
1vaga

Jefferson Campos
'Jorge'Alberto
JoSé Ivo Sartori
Leonardo Picciani

. Luciano Castro
Paulo Marinho

Presidente: Laura Cameiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Antonio Nogueira (PT)
2° Vice-Presidente:; .'. ... ..... ..... •
3° ~ice-Preside~te: Eduardo Barbosa (PSDB)
Relator: Atila Lira (PSDB)

'. ..... ' :
.Titulares

PT

1,.11 I



CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (AUTORIZANDO A REELEiÇÃO
DOS MEMBROS DAS MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL).
Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2° Vice-Presidente: Jader Barba/tio (PMDB)
3° Vice·Presidente: Luiz Sérgio (PT)
Relator: Paes Landim (PTS)
TI~~~ ~~~~

PT

PMDB

Arlindo Chinaglia
José Pimentel
Luiz Sérgio
Professor Luizinho

I Rubens Otoni
Zarattini

4 vagas

Eliseu Resende
Lael Varella

Ronaldo Caiado
2 vagas

Suplentes

Zezéu Ribeiro
5 vagas

Átila Lira
João Campos

Thelma de Oliveira
(Deputado do PSB ocupa a

vaga)
PP

Carlos Alberto Leréia
Professora Raquel Teixeira
Ronaldo Dimas

Wilson Santos

PSDB

PMDB

João Grandão
Maninha
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure
1 vaga

PFL

3° Vice-Presidente:
Relator: Neyde Aparecida (PT)
Titulares

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
l.uiz Biltencourt
Moacir Michelelto

PT

Celcila Pinheiro
José Roberto Arruda
\filmar Rocha
2 vagas

Ney Lopes
Rodrigo Maia

2 vagas

5 vagas

Devanir Ribeiro
5 vagas

Bloco PFL, PRONA

Fernando Diniz
Gastão Vieira
Jader Barbalho
José Borba
Nelson Trad

Laura Carneiró
Moroni Torgan
Robério Nunes
Vic Pires Franco

PP
Benedito de Lira
Leodegar Tiscoski
Professor Irapuan Teixeira

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

PTS

Feu Rosa
Romel Anizio

1 vaga

Bismarck Maia
Bosco Costa

Cartos Alberto Leréia

Romel Anizio
SandesJúnior (Licenciado)
Vanderlei Assis· vaga do
PRONA
1 vaga

Ricarte de Freitas
Sandro Matos

PTB

PL

Leonardo Vilela
Roberto Balestra

1 vaga

Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

José Múcio Monteiro
Paes Landim
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Luciano Castro
Sandro Mabel
Valdemar Costa Neto

lris Simões
Jovair Arantes

1 vaga

Inaldo Leitão
Medeiros

Paulo Marinho

Jaime Martins
MauríCio Rabelo

Janete Capiberibe

1 vaga

PSB

PPS

Raimundo Santos
Ricardo Rique

Hamilton Casara - vaga do
PSDB

2 vagas

PPs
JOão Herrmann Neto Átila Lins

Raul Jungmann
PDT

Júnior Betão

PSB Dr. Rodolfo Pereira Enio Bacci
Dr. Evilásio

POT
Álvaro Dias

PCdoB
Daniel Almeida

PV

Jorge Gomes

Mário Heringer

1 vaga

Daniel Almeida

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PCdoB

PRONA
1 vaga

Elimar Máximo Damasceno

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 115·A, DE

1995, DO SR. GERVÁSIO OLIVEIRA, QUE "MODIFICA O
PARÁGRAFO 4° DO ART, 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

INCLUINDO O CERRADO NA RELAÇÃO DOS BIOMAS
CONSIDERADOS PATRIMÔNIO NACIONAL",

Presidente: Ricarte de Freitas (PTB)
1° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)

: 2° Vice"Presidente: Luiz Bittencourt (PIlADB)

Sarney Filho
PSC

Pastor Amarildo - vaga do PTS

Jovino Cândido Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local:·Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-621216232
FAX: 216-6225

COMISSÁOESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 227-A, DE

2004, QUE "ALTERAOS ARTIGOS 37, 40,144,194,195 E 21)1
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE Jl.

PREVIDÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (
PECPARALELA • ALTERANDO A EMENDA

CONSTITUCIONAL N° 41, DE 2003 • REFORMA DA
PREVIDÊNCIA).

Presidente: Roberto Brant (PFL)
1°Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
20. Vice-Presidente: Antonio Joaquim (PP)
3° Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
Relé;tor:José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes



Mauro Passos
5vaga's

Jackson Barreto
Pedro Ferllarides
Vicente Cascione

CanÓs Rôdngues
Humberto Michiles

'Jaime Martins

BarbOsa Neio
Gonzaga Patriota

Joao Henmann Neto
I.

Dr. Rodolfo Pereira

André Luii
Ann Pontes

JoséPrianle
MaX Rosenmann

Paulo Lima

Professor Luizinho
Teima de Souza
~aSn~t~;eRoou~

, ,',:, (11 ;,:." ..'-,"'.• ;

.:·Aroldo Cedráz
Edi.íardo Sciarra
EliseúResende

José Canos Machado
'Luiz 'carreira
Paulo Baúer,

Eni~aldoRibeiro
'. .,.!: .FeuRosa

Professor lrapuan Teixeira,
:( "

Anivaidô:Vale
Alltonio'Canos Mendes Tháme

'GônzagaMota
Narcio Rodrigues

Veda Crusius

PT

PFL

PSDB

PP

P,TB

PSB

PPS

PDT

PCdoB

Delfim Netlo
Franciscó Dornelles
Romel Anizio

PMDB,

paulo Rubem Santiago
Virgflio Guimarães
Waller Pinheiro

" . PFL
Antonio Canos.Magalhães Neto
Gerson Gabrielfi
JOsé Roberto Arruda
Mussa'Demes .',
PaudemeyAvelino
Vic Pires Franco

Sérgio Miranda

Enéas

cartos Eduardo Cadoca
Eduardo Cunha
Luiz Bitlencourl
Osmar Sérraglio
Pedro Novais

Antonio Cambraia
JuHoSemeghini
Luiz Canos Hauly
Walter. Feldman
Zenaldo Coutinho

Annando Monteiro
José Milita0
Philemon Rodrigues

Miguél de Souza
Raimundo Santos
Sandro Mabel

Beto Albuquerque
Renato Casagrande

Lupércio RamOs

Mallato

',' "" , .

Secretário(a):Angélica Fialho~ .
Lócàl:Anexo n;Pavimento Superior, Sala 170':A
Telefones: 216-6218;/6232 L ":
FAX:216':6225; . ,.,' .

! ~ ; :

COMISSÃO ESPECIA DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA'AcONSTlTUIÇÃO NO. 347-A, DE
1996, QUE "DÁ NOVA'REDA,ÇÃO AO PARÁGRAFO 2" DO
ARTIGO 57 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL" (INCLUINDO O

. DISPOSITIVO QUEPROfBEiAINTERRUPÇÃO DA SESSÃO
LEGISLATIVA SEM APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL).
Presidente: O~ando Desconsi.(PT)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° 'Jice-Presidente:
Relator: Isaías Silvestre (PSB)
Titólares' Suplentes

Antonio Canos Biscaia
Chico Alencar
Gilmar Machado
.Orfando Desconsi
Selma Schons
Walter Pinheiro

Devanir. Ribeiro
Fernando Ferro
Nilson Mourão
Paulo Delgado

Geraldo Ttiàdeu

Manato

Inãcio Arruda

AdelorVieira
Mauro Benevides

Silas Brasileiro
2 vagas

Oevanir Ribeiro
DUrVal Ortato

GunhenneiMenézes
..... lvanValente

. Mariãngelà Duarte
.Paulo·Pimenta

RobertO Gouveia

" ....• Dr. Pinotli
Laura Cameiro

Paudemey AveHno
Robson Tuma

2 vagas

Antonio Canos Pannunzio
'.. "BismarckMaia

Jufza Denise Frossard
Zenaldo.coutinho

1vaga

Benedito deLira
Dr.Benedito Dias

1 Vaga

Ricardo Izar
Ricarle de Freitas

1 vaga

•Almir Moura
Chicó' da Princesa

Wellington Roberto

Dr. Ribamar Alves
Juràndir Boia

PV

PL

PT

PP

PFL

PSB

PSDB

PMDB

PTB

PPS

PDT

PCdoB

Leonardo Matlo$

Séàetãrio(a):Maria Terezinha DOllati .
Locál: A1texo II,Pavimento Superior, Sala 17o-A
Telefones: 216-621516232
FAX: 216-6225

I , ,

Dr. Evilãsio.
Paulo Baltazar

LeOnidas Cristino

Alceu Collares .

Jamil Murad

ÀntoniôÚoaquim
José Linhares
Ronivon Santiago

Arnaldo Faria deSâ
lris Simões
Luiz Antonio Fleury

Cartos'Rodrigues)';
'InaldoLeitão l'
Milton Monti;

'0. EduardoValverde
.' Henrique ~ontana
José Pimentel
Mauricio Rands
Nelson PellegririO .
Nilson Mourão .
Professor Luizinho

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
PaulO Bemardo:

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTADE EMENDAÀ CONSTITUiÇÃO N° 228-1.; DE "
2004, QUE "ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E
, ". DÁ OUTRASPROVIDÊNCIAS".

p'residente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli(PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)

;3~ Vjce-Presidente: Luiz Canos Hauly (PSDB)
.' Relãtor: ~rgífio'Guimarães (PT)
Titu'lares .... Suplentes

PT



Corauci Sobrinho
Dr. Pinolli
Milton Barbosa
Vilmar Rocha
1 vaga

A1merinda de Carvalho
Edson Ezequiel
Nelson Bornier
Pedro Chaves

Alberto Goldman
Itamar Serpa
'Nicias Ribeiro
Ronaldo Dimas

André Zacharow • vaga do
por
Cleonâncio Fonseca
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra

José Carlos Elias
1.vaga

Carlos Rodrigues
Wellington Roberto

PMDB

PSDB

PP

prB

PL

PSB

Laura Carneiro
Marcelo Guimarães Filho

3 vagas

Alceste Almeida
João Correia

2 vagas

Átila Lira
Helenildo Ribeiro
Paulo Kobayashi

Professora Raquel Teixeira

Vanderlei Assis· vaga do
PRONA
3 vagas

Milton Cardias
Pastor Reinaldo

Heleno Silva
João Paulo Gomes da Silva

Eduardo Sciarra
Gervásio Silva
Jairo Carneiro
Mendonça Prado

Augusto Nardes
Darci Coelho
Ivan Rânzolin

Affonso Camargo
Bismarck Maia
Eduardo Gomes

José Chaves
Jovair Arantes
Marcus Vicente

Almeida de Jesus
Marcos de Jesus
Neucimar Fraga

Leônidas Cristino

Gonzaga Patriota

Pompeo de Mattos

Daniel Almeida

Fernando de Fabinho
José Carlos Araújo

Marcelo Guimarães Filho
1 vaga

PP
Cleonâncio Fonseca

Érico Ribeiro
Márcio Reinaldo Moreira

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

Carlos Alberto Leréia
Veda Crusius

PTB
Arnon Bezerra

Jackson Barreto
Nelson Marquezelli

Bloco PL, PSL
Aracely de Paula

Chico da Princesa
João Paulo Gomes da Silva

PPS
Cezar Silvestri

PSB
Pastor Francisco Olímpio

PDT
Alceu Collares

PCdoB
1 vaga

PRONA
Elimar Máximo Damasceno (Deputado do PP ocupa a vaga)

Secretário(a}: Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 353-A, DE
2001, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 29

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,QUE DISPÕE SOBRE A
COMPOSiÇÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORESEDÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
10 Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Jefferson Campos (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PFL, PRONA

Secretário(a}: Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 431-A, DE

2001, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO AO ARTIGO 204 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

DESTINANDO 5% DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO DA
UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, DF E MUNiCípIOS PARA

CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Presidente: Jamil Murad (PCdoB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

6 vagas

5 vagas

Carlos Alberto Leréia

Valdenor Guedes

João Correia

Osvaldo Reis (Licenciado)

Sandra Rosado
1 vaga

PSC

PSDB
Antonio Cambraia

PMDB

PT

Cezar Schirmer
Gilberto Nascimento· vaga do
PSB
Marcelo Castro
Max Rosenmann
Paulo Afonso

Angela Guadagnin
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Selma Schons
Tarcisio Zimmermann
Teima de Souza

PFL

Costa Ferreira

André de Paula
Fábio Souto
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado

Devanir Ribeiro
Reginaldo Lopes

4 vagas

Gilberto Nascimento
Marinha Raupp

Mauro Lopes
Zé Gerardo

1vaga

2 vagas

Mário Heringer

Lupércio Ramos

Daniel Almeida

por

PPS

PT

PMDB

PCdoB

André Luiz
Jefferson Campos
Nelson Trad
Osmar Serraglio
Rose de Freitas

Angela Guadagnin
Ar\} Vanazzi
Carlito Merss
Maninha
Rubens Otoni
Rubinelli

Isaías Silvestre
Pastor Francisco Olímpio

Jamil Murad

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Leônidas Cristino



Se~retál'io(a): Angélica MariaL. F. Aguiar
Local: Anexo II,Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232 .
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 438-A, DE

,2001,QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 243 DA '
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (ESTABELECENDO A PENA DE

PERDIMENTO DA GLEBA ONDE FOR CONSTADA A
EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO; REVERTENDO A

ÁREA AO ASSENTAMENTO DOS COLONOS QUE JÁ
TRABALHAVAM NA RESPECTIVA GLEBA).

Presidente: Isaías SilveStre (PSB)
1° Vice-Presidente: JoséThomaz NonO (PFL)
2°Vice-Presidente: Bemardo Ariston (PMDB)
3° Vice-Presidente: Anivaldo "ale (PSDB)
Rel3tor:Tarcisio Zimmermann(PT)
Titulares ' Suplentes

i :~ "

_,:.-..:.-1 ;,"

Alberto Fraga
Pastor Reinaldo

,

EdisonlAndrino
Osma~Serraglio

Silas Brasileiro
1 vaga

i

Bosco Costa
Helenildo Ribeiro

Itamar Serpa
Vicente Arruda

I

.• Éri'~Ribeiro
Julio Lopes

Abelardo tupion
José Carlos Araújo

, .3vàgas

Geraldo R~s~nde
,'-'i::

Dr. Rodolfo! Pereira
i

Jamil Murad

CleonêncioFanseca '
Eni\faldó Ribeiro ,

Ivan Rallzolin'

Durval Orlato
José Mentor

. Odair
Patros Ananias (Licenciado)

2 vagas
I '
I

PP

PT

Bosco Costa
João Almeida

Júlio Redécker
Léo AlCântara

PL

PFL

PV

PPS

PDT

PTB

LuciarlJ Castro
(Deputado do PSC ocupaavâga)i
PSB . :

(Deputado do PT ocupa ~'vaga)
, : 1 vaga

PSDB

'PP "

PMDB

PCdaB

Dr.Heleno
Francisco Garcia

Benjamin Maranhão
cezarSchirmer.
Gilberto Nascimento
Mauro Lopes

João Campos ;;
Juíza Denise Frossard
Zenaldo Coutinho
ZUlaiê Cobra

Antonio Carlos Biscaia
Devanir Ribeiro
Eduardo Valverde
Iara Bemardi ,
Mariãngela Duarte
Paulo Rubem Santiago

César, Bandeira
Coriolano Sales
Dr.Pinotti
Félix Mendonça
Paulo Magalhães

Marcelo Ortiz

Enio Bacci

COMISSÃO ESPECIAL DESTlNÀbA A P~OFERIRPARECER
À PROPOSTA DE EMENDAÀ CONSTITUiÇÃO NO 534~ DE

2002, QUE "ALTERA0 ART. 14(DACONSTlTUIÇÃO
FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE AS COMPE~NCIASDA

GUARDA MUNICIPAL E CRIAÇÃO DA GUARDA NACIONAL".
Presidente: Iara Bernardi (PT) , ! •

1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB) !

Titulares Su'plentes

Daniel Almeida

Isaias Silvestre
Luiza Erundina

Colbert Martins

Homero Barreto
Josué Bengtson

Medeiros
Ricardo Rique

1 vaga

PSC '. .,' " . I

Pastor Amarildo - vaga do PL
Zequinha Marinho - vaga do PFL

Secrelário(a): Eveline de Carvalho A1minta J
Local: Anexo li, Pavimento Superior,s/170-A
Telefones: 216.6211
FAX: 216.6225

André zacharow
Wagner Lago .
Zé Lima

Aloysio ~unesFerreira".

AnilÍaldõ Vale '
Eduardo Barbosa
Helenildo'Ribeiro

Alice Portugal

2 vagas

Geraldo Resende

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Juíza Denise Frossard
Rafael'Guerra'

Walter Feldman

André zachárow-vaga do,'. .' ,'. .... PDT

Antonio Joaquim
" lldeu Araujo - vaga do

" . PRONA
Zonta

1 vaga

Marcos de Jesus
Wanderval Santos

Chico Alencar
Eduardo Valverde

João Grandão - vaga do PSB
Jorge Boeira

Oriando Fantazzini
Washington Luiz

Zé Geraldo

Sandra Rosado
3 vagas

PL

PP

PPS

PDT

,PT

PFL

PSB

PTB
Arnaldo Faria dê Sá

1 vaga

PSDB

Abelardo Lupion
Fernândo de Fabinho

José Carlos Araújo
Milton Barbosa

'(Deputadodo PSCocupa a vaga)
PMDB

PCdaB

PRONA

Antonio carlos Biscaia
Ora. Clair "
Leonardo Monteiro
Neyde Aparecida
Paulo Rocha
Tarcisio Zimmerrnann

Francisco R6dri~ues
José Thomaz NonO
KátiaAbreu
Ronaldo Caiado
1 vaga

A1merinda de Carvalho
Asdrubal Bentes
Bemardo Ariston
Teté Bezerra

Elimar Máximo Damasceno

Mário Heringer

Jamil Murad

Athos Avelino

Luiza Erundina
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Almeida de Jesus
Oliveira Filho

Kelly[Moraes
MarCondes Gadelha

Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira
Veda Crusius ir,~
',~

l\',·, ..,',", ,", :.'
Benedito de Lira

José Linhares'

SuelYi Campos



Leodegar Tiscoski,
Ricardo Izar

Romeu Queiroz

João Tota - vaga do PP
Mário Assad Júnior

Oliveira Filho

Carlos Mota
Chico da Princesa

Inaldo Leitão· vaga do
PSDB

PSB
Humberto Michiles

Mauricio Rabelo
Pastor Francisco Olímpio
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

PPS

2 vagas

Leonardo Mattos

Dimas Ramalho

2 vagas

1 vaga
1 vaga

Sarney Filho

Mário Heringer

João Correia
3 vagas

6 vagas

Enívaldo Ribeiro
Nelson Meurer

1 vaga

Cezar Silvestri
Maria Helena - vaga do

PMDB

Gervásio Silva
José Mendonça Bezerra

Osvaldo Coelho
2 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
Itamar Serpa

Vittorio Medioli

PV

Geraldo Thadeu

Jamil Murad

PDT
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PCdoB

PSC
Carlos Willian • vaga do PSB

Leonardo Mattos

PP

PTB

PT

PFL

PMDB

Affonso Camargo
Bismarck Maia
Eduardo Gomes
Zenaldo Coutinho

Antonio Nogueira
José Eduardo Cardozo
Leonardo Monteiro
Paulo Delgado
Roberto Gouveia
Washington Luiz

Leandro Vilela
Marcelo Castro
Paulo Afonso
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PSDB

Fernando de Fabinho
Jairo Carneiro
José Carlos Araújo
Mendonça Prado
Murilo Zauith

Francisco Turra
Leodegar Tiscoski
1 vaga

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 574·A, DE 20Ó2, QUE "ALTERA A

REDAÇÃO DO ART. 29·A DA CqNSTITUIÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE O TOTAL DE DESPESA DO PODER

LEGISLATIVO MUNICIPAL NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR OS
PERCENTUAIS JÁ FIXADOS RELATIVOS À RECEITA .

CORRENTE LíQUIDA 00 MUNiCípIO, DEFINIDA EM LEI
COMPLEMENTAR.

Presidente: José Eduardo Gardozo (PT)
1° Vice-Presidente: José Carlos Araújo (PFL)
2° Vice-Presidente: Eduardo Seabra (PTB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Marcelo Castro (PMDB)
Titulares Suplentes

Affonso Camargo
Narcio Rodrigues

Sebastião Madeira
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Orlando Fantazzini
5 vagas

Murilo Zauith
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
3 vagas

Darci Coelho· vaga do PFL
Mário Negromonte

2 vagas

PT

PFL

PMDB
(Deputado do PPS ocupa a

vaga)
3 vagas

Gustavo Fruet

Dra.Clair
Eduardo Valverde
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
IrinyLopes
João Magno

Coriolano Sales

Eduardo Sciarra

Fábio Souto
Fernando de Fabinho
1 vaga

Mauro Lopes
Rose de Freitas· vaga do PSDB
Wilson Santiago
Zé Gerardo

PSDB
Custódio Matlos
João Almeida
Luiz Carlos Hauly
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PP
André Zacharow • vaga do PDT
Dilceu Sperafico
Herculano Anghinetti (Licenciado)
(Oeputado do PL ocupa a vaga)

PTB

Mário Heringer

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECERÀ PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 544·A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 63
, 73

, 83 E 93

REGIÕES".
Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

Iris Simões
José Militão

PL

2 vagas Eduardo Seabra
lris Simões

PL

Neuton Lima
1 vaga



Suplentes

'. Alvaro Dias
::'J:·;J:~:;n;':!Lli

JandiraFeghali

LeonaÍtlo MattoJ

Giacobo
Oliveira Filho

HarniltonCasara
1 vaga

I.
Áriosto ~~(arida

HelenildoRibeiro
Júlio Redecker

Julio S9I!'eghini

Augusto Nardes
Francisco Turra

'1 vaga

Alberto Fraga
Arnaldo Faria de Sá

AdãoPretto
Anselmo

Assis Miguel do Couto
JoãoiAlfredo

i Selma Schons
,'Zé Geraldo

I

Aroldo!Cedraz
carlos Melles

José Ca~os Araújo
Múrilo zauith

(Deputado do PPS·ocupa a
vaga)

PT

PP

PDT

PFL

Alceu Collares
PCdoB

Alice Portugal
PV

(Deputado S.PART. ocupa a . c,'

vaga)

0'°'

Femando Ferro
João Grandão
José Pimentel
Josias GoI11es
Luci Choinacki,·.
Paulo Pimenta

Abelardo Lupion
Celcita Pinheiro
KátiaAbreu
Onyx Lo~nzoni

Ronaldo Caiado

Sec:retário(a): Wálbia YãniadeFarias Lora '.' ,
Local: Anexo II~Pavimento Superior, Sala 170..,4,
Telefones: 216-6205/6232 . ,.,- .
FAX: 216-6225

PSB

PL

, . ',' ". . " ';:

COMISSÃO ESPECIALDESTINADA A PROFERIRPAAECER
AO PROJETO DE LEI Na 2401, DE 2003; QUE ~ESTABELECE

NORMAS DE SEGURANÇA E MECANISMOS DE
FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE ENVOLVAM

ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS - OGME
SEUS DERIVADOS, CRIA O CONSELHO NACIONAL DE '

BIOSSEGURANÇA- CNBS,REESTRUTURAA COMISSÃO
TÉCNiCANACIONAL DE BIOSSEGURANÇA- CTNBIO,

DISPÕE SOBRE A pOLfTlCA NACIONAL DE ) ,".
BIOSSEGURANÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"•.

Presidente: SilasBrasileiro (PMDB)
1aVice-Pre,siden,te: Darcísio Perondi (PMDB)
2aVice~Presidel1te: KátiaAbreu'(PFL)
3a,'Ilice-Presidente: Veda Crusiús (PSDB)
Relãtor:RenildO Calheiros (PCdoB)
Titlhares

PMDB

PTB,

PSC ";;;:<,,:1

Renato Cozzolinô-ifagado PFL
S.PART. ." "",,'

Femando Gabeira- vaga do
PV':

Darcísio Perondi
Marcelo Castro
MoaCir Micheletto
Sllas Brásíleiro

Chicodap!incesa
Paulo GoU'IÍêa .

Dr. Francisêô Gonçalves
lris SimOesr '

Beto Albuquerque
(Deputado do PC doB ocupa a

PSDB
Ahtonici Carlos Mendes Thame
Nilsoll Pinto
Veda.Crusius
1 vaga

Dilceu Sperafico
Leonardo Vilela
Luis'Cárlos'Heinze

Suplentes

,'. ,

Geraldo Thadeu

4v,agas

lrinylopes
Maninha
4 vagas

2 vagas

KellyMoraes
1vaga

Carlos Mota
Marcos de Jesus

Davi A1co1umbre
1·

• '.Jamil Murad

J r:,';,':

2 vagas

Eduardo Barbosa
Ronaldo Dimas

sebastião Madeira
Zulaiê Cobra

Celso 'Russomanno
2 vagas

Giacobo -vaga do PPS
,LuCiano Castro

Wellingtol'l Roberto

(Deputado do PL: ocupa a
vaga)

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

4 vagas

PT.

PP

PL

PFL

PPS

PTB

PSB

PPS

PSDB

PMDB

Enio Bacci

AlmírMoura
Reinaldo Betão

leonardoMattos

PSB
Barbosa Neto - vaga do PMDB •.•.
Maurício·Quintella Lessa (Licenciado)
1vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA APROFERIRPARECER
AO PROJETO DE LEI N"1399, DE2003, QUE "DISPÕE

SOBRE O ESTATUTO DA MUL.HER E DÁ OUTRAS .
c . ,,' , .·c .PROVIDÊNCIAS~.

Presidente: SandraRosado(P~DB} . c . '.

1Wice-Presidentà: Marinha Raupp (PMDB)
2a.'{ice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3aWce-Presideríte: ". ..c ..... '

Rélltor: Edna Macedo (PTB) c. •

Titulares ,.

. .
Daniel Almeida';

Seeretário(a):MáriODráuSiodeOfCoutinhO , ."
Local: Anexo 1I;:PavimentoSuPerior. sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232 .
FAX: 216-6225' i':': ~:'::J

Janete Capiberibe
Luiza Erundina

Almerinda de carvalho
AnnPolltes
Marinha Raupp
Sandra Rosado

Iara Bernardi
Luci Choinacki
Maria do Rosário
Mariângela Duarte
SelmaSchons
Teima de Souza

Maria Helena

Celéita Pinheiro

KátiaAbreu
. Laura carneiro
Nice Lobão .,
Zelinda Novaes

Juíza Denise Frossard
Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira
Veda Crusíus

Benedito de Lira
Cleonâncio Fonseca

,. Suely Campos

EdnaMaC:edo
Elainà Costa

,'Maurício Rabelo
Oliveira Filho

I i,IIIII'I, lil



vaga)

Nelson Proença

Secretário(a): Wálbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 2546, DE 2003, QUE "INSTITUI

NORMAS GERAIS PARA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE
PARCERIA PÚBLlCO.PRIVADA, NO ÃMBITO DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA'"
Presidente: Dimas Ramalho (PPS)
1°Vice-Presidente: Paulo Afonso (PMDB)
2° Vice-Presidente: Eliseu Resende (PFL)
3° Vice-Presidente: João Almeida (PSDB)
Relator: Paulo Bernardo (PT)
Titulares Suplentes

PV

João Alfredo
Josias Gomes

Luiz Alberto
Mauricio Rands

Terezinha· Fernandes
1 vaga

José Carlos Araújo
4 vagas

PT

PFL

B.Sá

Jaime Martins
Roberto Pessoa

Jorge Alberto
Marcelino Fraga
Mauro Benevides
Sandra Rosado

Isaías Silvestre

Maurício Quintella Lessa
(Licenciado)

Armando Monteiro
1 vaga

André de Paula
César Bandeira
FábioSol.lto
Luiz Carreira
1 vaga

Benedito de Lira
Cleonâncio Fonseca

Ricardo Fiuza

Fátima Bézerra
José Pimentel
Leonardo Monteiro
Luiz Couto
Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro

Antonio Cambraia
Bosco Costa
Helenildo Ribeiro
João Almeida

PV
Leonardo Mattos Jovino Cândido

Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala170-A
Telefones: 216-6212 I 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUiÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE· SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSiÇÃO,
NATUREZA JURíDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Pn:lsidente: Marce.lino Fraga (PMDB)
1°Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3° Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

Sarney Filho

Perpétua Almeida

Eduardo Cunha
3 vagas

Anivaldo Vale
JúlioHedecker
Ronaldo Dimas

Veda Crusius

Armando MOnteiro
1 vaga

Benedito de Lira
Franciscq Appio
Ricardo Barros

IrinyLopes
Mauro Passos

Professor Lui;zinho
Walter Pinheiro

Wasny de Roure
Zezéu Ribeiro

Dr. Rodolfo Pereira

Luciano Castro
Welinton Fagundes

Barbosa Neto
Gonzaga Patriota

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra

Fernando de Fabinho
Luiz Carreira

1 vaga

PT

PP

PL

PPS

PTS

PFL

PSB

PSDB

PMDB

PCdoB

PDT
Dr. Hélio

Edson Duarte

Renildo Calheiros
Vanessa Grazziotin • vaga do
PSB

Feu Rosa
Mário Negromonte
Nelson Méurer

Alexandre Cardoso
Hamilton Casara

Miguel de Souza
Milton Monti

Eduardo Seabra
Jovair Arantes

Alberto Goldman
Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Gomes
João Almeida

Eliseu padilha
Gilberto Nascimento
João Matos
Paulo Afonso

Carlito Merss
Luiz Couto
Maria do Carmo Lara
Nilson Mourão
Paulo Bernardo
Roberto Gouveia

Eliseu Resende
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
VilmarRocha

Dimas Ramalho
PDT

Leônidas Cristina Álvaro Dias

Dr. Hélio

Alice Portugal
PCdóB

Enio Bacci

Inácio Arruda
Renildo Calheiros



Deley

Su~l~ntes

Jovino Cândido

Daniel Ãlrii~ida

Davi Alcolumbre

vaga

Heleno Silva
Mauricio Rabelo

(Deputado do PT ~cupa a
vaga)

Ivan RSÍ1zolin
5andes Júnior (Licenciado)

Elaine Costa
Homero Barreto

1'<

'> '.':,

Thelma deOiiveira
(Deputado do PMDB oCUpa a

'vaga)
1 vaga

PL

PT

PP

PV:

Ann Pontes
'. DarcisioPerClndi

Rose de.Freitas - vaga do PSDB
fvaga

Ary \fanazzi
Carlos Àbicalil

César Medeiros
Ivo José

Lindberg Farias - vaga do PSB
PFL

CI6vis Fecury
Laura cameiro

1 vaga

PTB

PSDB

PMDB

PCdaB

Eduardo Seabra
Miltoncardias

Julio Lopes
ZOnta

PSB

Celcita Pinheiro
Marcelo Guimarães Filho
tvaga

PDT
JúniorBetão

Eduardo Barbosa

Lobbe Neto

Professora Raquel Teixeira

Benjamin Maranhão
Leonal'do Picciani
Marinha Raupp

Mário Assad Júnior
Pedrolrujo

(Deputado do PSB ocupa li
vaga)

Alice Portugal

Deley

Secretário(a): Ana Clara.FonsecaSerejo
Local: Anexo II,Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-623516232
FAX: 216-6225

Odair.
"Reginaldo Lopes
Vignatti .
Zico Bronzeado

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDe) EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1° Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
20 Vice-Presidente: t

COMISSÃO ESP~CIAL DESTI~ADAAAcgMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE pOLíTICAS PÚBLICAS PARA A

" ••..• •.... . JUVENTUDE.
Presidente: ReginaldoLopes (PT) . ,
1° Vice-Presidente: Alice. PorttÍgal (PCdoB)
2° \fice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3° \lice-pre.sidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
TItulares

Isaias Silvestre.

'Luciâno Leitoa-vagado PDT
• PPS

SameyFilho

Sea:etério(a):~ariaTerezinha Donati
Local: Anexo 11; Pavimento Superior, Sala 170-A

,'Telefones: 216-6215.1 6232
FAX: 216-6225

1 vaga

Davi A1columbre

Ann Pontes
Confúcio Moura
Wladimir Costa

1 vaga

Anivaldo Vale
Eduardo Gomes

João Castelo

Zenaldo Coutinho

Antonio Nogueira
Eduardo Valverde

Nilson Mourão
Washington Luiz

Zé Geraldo
Zico Bronzeado

Vanessa .Grazziotin

CI6vis Fecurx
FranCiscó Rodrigues

3 vagas

Zé Lima
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
1 vaga

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

1 vaga

Josué Bengtson
1 vaga

Coronel Alves - vaga do PSB
João Tota -vaga do,PP

Luciano Castro
Mauricio Rabelo

PV

PPS

PDT

PSDB

PCdoB

PL

PSB

PFL

Anselmo
car1osW>icalil
Hélio Estevas
Henrique Afo~so

PauloRocha i
Terezinha Femandes

KátiaAbreu
Murilo Zauith
Paudemey.Avelino
Vic Pires Franco
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PMDB
A1ceste Almeida
Asdrubal Bentes
Marinha Raupp .
Osvaldo Reis (Licenciado)

Nicias Ribeiro'
Nilson Pinto
Wilson Sàntos
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

pT

Pastor Frankembergen
Silas Câmara

.', '

Ronivon Santiago
SUElly,Campos

PP

Humberto Michiles
Raimundo Santos

Darci Coelho - vaga do PFL

Francisco Garcia

PTB

Dr. Ribamar Alves '

Hamilton Casam - vaga do PSDB
Janete Capiberibe

Atila Lins

Or. Rodolfo Pereira

Perpétua Almeida

,i "':::

Secretário(a): Eveline de CaNalho A1minta
Local: AnexoU, ~avimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-62Ú16232 .
FAX: 216-6225

, EJimar Máximo Damasceno

COMISSÃO ESPEC:IALDESTlNADAA PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N"91, DE 2003, QUE

"INSTITUI; NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUiÇÃO, A
. SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA

AMAZÔNIA - SUDAM, ESTABELECE A SUA COMPOSiÇÃO,
, NATUREZA JURíDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE

,> COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".
Presidente: Átila. Lins (PPS) . ... .... ' ..••.

.1OVice-Presidente: Marinha Raupp(PMDB)
2° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)'

3° ~..iice-pre.. sidente: ~am.. i1.ton.. casara (PSB)
Rel.~tor: Paulo Rocha (PT) .... ..
TItlllares >.; Suplentes



Alice Portugal
pedoB

Jandira Feghali

Enéas
PRONA

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PSL

João Mendes de Jesus· vaga do
PDT

S.PART.
Luciana Genro· vaga do PT

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6215 16232
FAX: 216-6225

Suplentes
PT

Adão Pretto
Assis Miguel do Couto

Durval Orlato
Guilherme Menezes

Lindberg Farias
Maninha· vaga do PSB

Mariângela Duarte. vagaqo PSB
Roberto Gouveia

(Deputado S.PART. Clcupa ~

vaga)

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Mourão

3° Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares

PMDS

PSDB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAfJlITAÇÁO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO,
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1° Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
2° Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
3° Vice-presidente: João Campos (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-ackel (PP)
Titulares Suplel}tes

Félix Mendonça. vaga do
PTS
Gervásio Silva
Murilo Zauith

Onyx Lorenzoni

Roberto Brant
Robson Tuma
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Adelor Vieira
Darcisio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Deputado do PTB ocupa a
vaga) .

Alberto Goldman
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Veda Crusius
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Alexandre Santos· vaga do
PSDB
Darci Coelho· vaga do PFL
José Unhares
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
1 vaga

Alberto Fraga· vaga do
PMDS

Arnaldo Faria de Sá

Dr. Francisco Gonçalves
Marcus Vicente· vaga do PP
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Carlos Mota
Chico da Princesa
Medeiros

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Leônidas Cristino

Alceu Collares

PFL

Luiz Carreira

Vic Pires Franco
Vilrnar Rocha

(Deputado do PTS ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)

Osvaldo Biolchi
4 vagas

Anivaldo Vale
Bismarck Maia
João Campos

(Deputado do PP oCllpa a vaga)

1 vaga

PP

Antonio Joaquim

Feu Rosa· vaga dO PSDS
Ivan Ranzolin

Reginaldo Germano· vaga do
PFL

Ronivon Santiago
Vanderlei Assis· vag:i do

PRONA
PTB

Jair BQ!sonaro

Marcondes Gadelha· vaga do
PFL

Ricardo Izar
Vicente Cascione

PL
Humberto Michiles

Maurício Rabelo
Paulo Marinho· vaga do PFL

Wellington Roberto
PSB

(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu

PDT
(Deputado do PSL ocupa a

vaga)

Antonio Carlos Biscaia
Dra. Clair
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maúricio Rands
Rubinellí

Coriolano Sales
Jairo Carneiro
Luiz Carlos Santos
Mendonça Prado
(Deputado do PP ocupa
avaga)
(Deputado do PTS ocupa
a vaga)

Bernardo Ariston
Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1vaga

Aloysio Nunes Ferreira
João Campos
Juíza Denise Frossard
Vicente Arruda
1.vaga

Benedito de Lira
Darci Coelho· vaga do
PFL
Ibrahim Abi-ackel

IIdeu Araujo· vaga do
PRONA
Ric<l,rdo Fiuza
Wagner Lago· vaga do
P[)T

Luiz Antonio Fleury
Paes Landim· vaga do
PFL
Vicente Cascione
1 vaga

PT
lriny Lopes

Mariângela Duarte
5 vagas

PFL
José Mendonça Bezerra

Robério Nunes
. Vilmar Rocha

(Deputado do PL ocúpa a vaga)

2 vagas

PMDB
Osmar Serraglio

4 vagas

PSDB
Bonifácio de Andrada

Bosco Costa
Nicias Ribeiro

Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PP
Celso Russomanno

Nélio Dias

Professor lrapuan Teixeira· vaga do
PRONA

Roberto Balestra

PTS
Arnaldo Faria de Sá

Jair Bolsonaro

1 vaga

PL



PSC
VaJdenor Guedes· vaga do PP

S.PART.

PL

PSB

PTB

2 vagas

Atila Lins

Marcelo Ortiz

Inácio Arruda

Mário Heringer

Edna Macedo
José Múcio Monteiro

Neuton Lima

Almeida de Jesus
Mário Assad Júnior

Oliveira Filho

PV

PPS

PDT

PCdoB
Renildo Calheiros

Severiano Alves

Jovino Cândido

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Agnaldo Muniz

Carlos Rodrigues
João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela

Jackson Barreto
Paes Landim· vaga do PFL
Philemon Rodrigues
Roberto Magalhães

Colbert Martins

Pompeo de Mattos

2 vagas

1 vaga

João Paulo Gomes da Silva

Paulo Marinho· vaga do PFL

Raimundo Santos
Wellington Roberto

PDT

PPS

PSB

PRONA

(Deputado do PP ocupa a vaga)

PSC

PCdoB

Carlos Willian • vaga do
PSB

Perpétua Almeida

Dimas Ramalho

(Deputado do PP ocupa
a vaga)

(Deputado do PP ocupa
a vaga)

Renato Casagrande
(Deputado do PSC
ocupa a vaga)

Carlos Mata
José Santana de
Vasconcellos
Maurício Rabelo

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

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-Pr<esidente:
3° Vice-Pmsidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

JoãO Fontes· vaga do PT

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1° Vice-Presidente: Mauricio Rands (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares SuplentesChico Alencar

Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto

Paulo Delgado

Rubens Otoni

André de Paula
Luiz Carlos Santos
Marcos Abramo
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Cezar Schirmer
José Divíno
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Professora Raquel Teixeira

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Nillon Baiano

PT
César Medeiros

Colombo
João Alfredo

Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara

(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

1 vaga
PFL

Antonio Carlos Magalhães Neto
Eduardo Sciarra

José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

Paulo Bauer

lei inda Novaes

PMDB
Almerinda de Carvalho

Jorge Alberto
Leandro Vilela

Mauro Benevides
Vieira Reis

PSDB
Carlos Alberto Leréia

Nicias Ribeiro
Thelma de Oliveira

Vicente Arruda
1 vaga

PP
Nélio Dias

Ricardo Barros
(Deputado do PSC ocupa a

vaga)

PT
Carlos Santana
Ora. Clair
Luiz Alberto
Mauricio Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha

Vicentinho

PFL
Coriolano Sales
João Batista
Paulo Bauer

Robson Tuma

Vilmar Rocha
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Leonardo Picciani
Marcelo Teixeira
Wladimir Costa
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PPS ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia
Eduardo Paes
Ronaldo Dimas
lenaldo Coutinho

PP

Francisco Dornelles

Antônio Carlos Biffi
Antonio Carlos Biscaia

Henrique Afonso
Josias Gomas

Neyde Aparecida
Tarcisio limmermann

(Deputado S.PART.
ocupa a vaga)

Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli
Onyx Lorenzoni

(Deputado do PTB
ocupa a vaga)

2 vagas

Jefferson Campos
Leandro Vilela

Pastor Pedro Ribeiro
Takayama

1 vaga

Ariosto Holanda
Atila Lira

Carlos Sampaio
2 vagas

IIdeu Arauj9 • vaga do
PRONA



PP
André Zacharow • vaga do PDT
Delfim Netto
Francisco Dornelles
Romel Anizio

PCdoB

Nelson Meurer
Professor Irapuan Teixeira· vaga do
PRONA
Roberto Balestra

PTB
Iris Simões

Joaquim Francisco

José Chaves· vaga do PMDB
José Múcio Monteiro

PL
AimirMoura
Miguel de Souza
Paulo Marinho· vaga do PFL
Sandro Mabel

PSB

Dr. Ribamar Alves

Isaías Silvestre
PPS

Cláudio Magrão
Maria Helena· vaga do PMDB

. PDT

Pompeo de Mattos

PCdoB
Daniel Almeida

PRONA

(Deputado do PP ocupa a vaga)

S.PART.

Leonardo Vilela

Luis Carlos Heinze

Vadão Gomes

Homero Barreto
Paes Landim· vaga do

PFL
Philemon Rodrigues

1 vaga

Helena Silva
Milton Monti

Raimundo Santos

Luciano Leitoa· vaga do
PDT

2 vagas

Raul Jungmann

(Deputado do PSB
ocupa a vaga)

Jamil Murad

(Deputado do PP ocupa
a vaga)

Babá· vaga do PT

Antonio Cambraia
Eduardo Paes. vaga do PFL
Julio Serneghini
Luiz Carlos Hauly

Narcio Rodrigues

\/Valter Feldrnan

Armando Monteiro· vaga do
PMDB

. José Militão
Nelson Marquezelli

Ronaldo Vasconcellos

Edmar Moreira
João Leão
Sandro Mabel

Beta Albuquerque
Renato Casagrande

Lupércio Ramos

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PSDB
Anivaldo Vale

Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mata
Yeda Crusius

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

1 vaga

PTB

Arnon Bezerra· vaga do PSDB

Enio Tatico
Pedro Fernandes

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PL
Jaime Martins

João Paulo Gomes da Silva
Reinaldo Betão

PSB
Pastor Francisco Olimpio

1 vaga
PPS

João Herrmann Neto
PDT

1 vaga

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1" Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)

I 2" \/ice"Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PMDB

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCíCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUiÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N o 29, DE 1993

Presidente:
10 Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PT
Antonio Carlos Biscaia • vaga do PRESIDENTE

PMDB
Mendes Ribeiro Filho· vaga do PRESIDENTE

PFL
Moroni Torgan • vaga do PRESIDENTE

Suplentes

Leonardo Mattos
PSC

PV
Vanessa Grazziotin .

Zequinha Marinho· vaga do
PTB

S.PART.
Fernando Gabeíra • vaga do

PT

Sérgio Miranda

Edson Duarte

Ann Pontes
Jorge Alberto
Paulo Afonso

Pedro Chaves

1 vaga

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende
Gervásio Silva

Júlio Cesar

Vic Pires Franco

Ary Vanazzi
Paulo Pimenta

Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
\/Vasny de Roure

(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

PT

PFL
Gerson Gabrielli
José Carlos Machado
José Roberto Arruda
Mussa Dernes
Pauderney Avelino
(Deputado doPSDB ocupa a
vaga)

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães

\/Valter Pinheiro

Carlos Eduardo Cadoca
Luiz Bittencourt
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)



Secretário(a): 
Local: CEDI
Telefones: 216-5615/5625

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTDGAR A AÇÃO CRIMINOSA DAS MILíCIAS PRIVADAS

E DOS GRUPOS DE EXTERMíNIO EM TODA A REGIÃO
NORDESTE".

Presidente: Bosco Costa (PSOB)
1" Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSOB)
20 Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3" Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Relator: Luiz Couto (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro
João Alfredo·
Luiz Alberto
Luiz Couto

PFL
José Carlos Araújo
Luiz Carreira· vaga do PRONA
Marcelo Guimarães Filho
Mendonça Prado

PMDB
Josias Quintal
Marcelo Castro
Mauro Lopes

PSDB

Guilherme Menezes
José Pimentel

Mauricio Rands
Nelson Pellegrino

Fernando de Fabinho
Rodrigo Maia

1 vaga

Pastor Pedro Ribeiro
Sandra Rosado

1 vaga

Wasny de Roure
1 vaga

PFL
Laura Carneiro 3 vagas
Marcos Abramo
Robson Tuma

PMDB
Josias Quintal 3 vagas
Olavo Calheiros
1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Eduardo Barbosa
Júlio Redecker Nicias Ribeiro
Julio Semeghini 1 vaga

PP
Julio Lopes Pedro Henry
Sandes Júnior (Licenciado) Ricardo Barros

PTB
Alex Canziani Armando Monteiro
Ronaldo Vasconcellos Carlos Dunga

PL
Maurício Rabelo Neucimar Fraga
Medeiros Wanderval Santos

PSB
Or. Ribamar Alves Paulo Baltazar

PPS
Lupércio Ramos Geraldo Thadeu

PDT
Or. Rodolfo Pereira Severiano Alves

PCdoB
Bosco Costa
Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda

PP

Carlos Sampaio
João Campos

1 vaga

Vanessa Grazziotin

Sarney Filho
PV

Jandira Feghali

Jovino Cândido

Enivaldo Ribeiro
Mário Negromonte

PTB
Jonival Lucas Junior
Romeu Queiroz

PL
João Caldas
Marcos de Jesus

PSB

Márcio Reinaldo Moreira
Nélio Dias

Arnaldo Faria de Sá
lris Simões

Almeida de Jesus
Edmar Moreira

Secretário(a): Silvio Souza da Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6267/6270/6271/6268
FAX: 216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR A ATUAÇÃO DE

ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS ATUANTES NO TRÁFICO DE
ÓRGÃOS HUMANOS.

Or. Ribamar Alves
PPS

Geraldo Thadeu
PDT

Promotor Afonso Gil
PCdoB

1 vaga

Colbert Martins

Davi Alcolumbre

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares

PT
Suplentes

Daniel Almeida 1 vaga
PRONA

(Deputado do PFL ocupa a vaga) Elimar Máximo Damasceno

Secretário(a): Francisco de Assis Oiniz
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefones: 216-6213/6252
FAX: 216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR FATOS RELACIONADOS À

PIRATARIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E
SONEGAÇÃO FISCAL.

Presidente: Medeiros (PL)
10 Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
2° Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
Relator: Josias Quintal (PMOB)
Titulares Suplentes

Devanir Ribeiro
Rubinelli

PT
4 vagas

Ivo José
Nelson Pellegrino
Paulo Rubem Santiago
Zico Bronzeado

PFL
André de Paula
Or. Pinotti
Laura Carneiro

PMDB
Benjamin Maranhão· vaga do PV
Jefferson Campos
José Ivo Sartori
Pastor Pedro Ribeiro

PSOB
João Campos
Rafael Guerra
Walter Feldman

PP
Antonio Joaquim
Or. Benedito Dias

PTB
Marcus Vicente

II

Rubinelli
3 vagas

3 vagas

3 vagas

Eduardo Barbosa
Serafim Venzon

Thelma de Oliveira

José Linhares I

Nilton Baiano

Marcondes Gadelha



Suplentes
9 vagas

Pastor Frankembergen 1 vaga
PL

Carlos Mata Carlos Souza
Neucimar Fraga João Tota

PSB
Dr. Ribamar Alves Jurandir Baia

PPS
Geraldo Resende Geraldo Thadeu

PDT
Manato Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
(Deputado do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

Secretário(a): -

REQUER A INSTALAÇÃO DE COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR E TOMAR MEDIDAS CABíVEIS

NAS DENÚNCIAS DE DESVIO DE VERBAS FEDERAIS
RELATIVAS À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Titulares Suplentes
PT

Chico Alencar
PMDB

José Divino
PFL

Laura Carneiro
PSB

Alexandre Cardoso
PC do B

Jandira Feghali

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA AFAZER DIAGNÓSTICO
TÉCNICO SOBRE O ACIDENTE COM O VEíCULO LANÇADOR

DE SATÉLITE VLS-1 E SOBRE O PROGRAMA ESPACIAL
BRASILEIRO, PODENDO DESLOCAR-SE À BASE DE

ALCÂNTARA - MA, AO CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL·
CTA, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, OU A QUALQUER

OUTRA LOCALIDADE QUE SE FIZER NECESSÁRIO.
Coordenador: Corauci Sobrinho (PFL)
Titulares . Suplentes

PT
Terezinha Fernandes
Washington Luiz

PFL
César Bandeira
Corauci Sobrinho

PMDB
Pastor Pedro Ribeiro
Pedro Novais

PSDB
João Castelo

PP
Wagner Lago

PTB
Pedro Fernandes

PL
Paulo Marinho

PSB
Dr. Ribamar Alves

PCdoB
Vanessa Grazziotin

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VERIFICAR, "iN LOCO",
AS CAUSAS DO INCÊNDIO E BUSCAR CONHECIMENTO

PARA QUE AS POLíTICAS PÚBLICAS FEDERAIS POSSAM
DESENVOLVER O ESTADO DE RORAIMA.

Titulares Suplentes
PT

Josias Gomes
Paulo Rocha
Professor Luizinho
Zico Bronzeado

PMDB
Alceste Almeida

PFL
Francisco Rodrigues

PTB
Pastor Frankembergen

PP
Suely Campos

PDT
Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Vanessa Grazziotin

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES DO ASSASSINATO DOS AUDITORES

FISCAIS E DO MOTORISTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO,
NA REGIÃO NOROESTE DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE

UNAÍ.
Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)
(Deputado do PPS ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PCdoB ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PT
Eduardo Valverde - vaga do PRESIDENTE
Luiz Eduardo Greenhalgh • vaga do PRESIDENTE
Virgílio Guirnarães - vaga do PRESIDENTE

PFL
José Roberto Arruda· vaga do PRESIDENTE

PTB
Arnaldo Faria de Sá - vaga do PRESIDENTE

PSDB
Eduardo Barbosa - vaga do PRESIDENTE

PL
Carlos Mata· vaga do PRESIDENTE

PPS
Colbert Martins - vaga do PRESIDENTE

PCdoS
Sérgio Miranda· vaga do PRESIDENTE

, Secretário(a):.

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR A
SITUAÇÃO DE CONFLITO EXISTENTE ENTRE OS

MORADORES E O IBAMA, NO ENTORNO DO PARQUE I
NACIONAL DO IGUAÇU, NO ESTADO DO PARANÁ.

Titulares Suplentes
(Deputado do PTB ocupa a vaga) I
(Deputado do PT ocupa a vaga) i
(Deputado do PFL ocupa a vaga) J
(Deputado S.PART. ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)

.. .. ~--_-"'-------- ---'-------_-----.---. -.cc-,c-- .. _



(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

PT
Assis Miguel do Couto· vaga do PRESIDENTE

PMDB
Osmar Serraglio • vaga do PRESIDENTE

PFL
Eduardo Scíarra • vaga do PRESIDENTE

PP
Nelson Meurer· vaga do PRESIDENTE

PTB
Alex Canziani • vaga do PRESIDENTE

PSDB
Luiz Carlos HauJy • vaga do PRESIDENTE

S.PART.
Fernando Gabeira • vaga do PRESIDENTE

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVALIAR O ESTADO
DE CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADO PELAS

ENCHENTES EM VÁRIOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE.
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro
João Alfredo

PFL
Fernando de Fabinho
José Carlos Machado

PMDB
Marcelo Castro
Wilson Santiago

PSDB
Antonio Cambraia
Atila Lira

PP

PTB
Elaine Costa
Kelly Moraes

PSB
Janete Capiberibe
Luiza Erundina

PPS
Maria Helena

PCdoB
Alice Portugal
Perpétua Almeida

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR
DENÚNCIAS REFERENTES A INTERFERÊNCIAS NA LISTA

DE ESPERA DE PACIENTES NECESSITADOS DE
TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA NO INSTITUTO

NACIONAL DO CÃNCER.
Coordenador: Rafael Guerra (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Henrique Fontana
Maninha

PFL
Dr. Pinotti
Laura Carneiro

PMDB
Benjamin Maranhão
Marcelo Castro

PSDB
Eduardo Paes
Rafael Guerra

Reginaldo Germano
PTB

Rommel Feijó
PL

Inaldo Leitão
PSB

Luciano Leitoa

Antonio Joaquim

Dr. Francisco Gonçalves

Almir Moura

PP

PTB

PL

PSB

Rogério Teófilo

Severiano Alves

PPS

PDT

Alexandre Cardoso

Geraldo Resende
PPS

Secretário(a): Mário Dráusio de O Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A DISCUTIR A
FEMINIZAÇÃO DA POBREZA NO BRASIL.

Relator: Luci Choinacki (PT)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi
Luci Choinacki

PFL
Celcita Pinheiro
Zelinda Novaes

PMDB
Almerinda de Carvalho
Ann Pontes

PSDB
Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira

PP
Suely Campos

r

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7064/7059
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVALIAR, IN LOCO, A
SITUAÇÃO DA DEMARCAÇÃO EM ÁREA CONTíNUA DA

RESERVA INDíGENA "RAPOSA SERRA DO SOL", NO
ESTADO DE RORAIMA.

Coordenador: Moacir Micheletto (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde
Lindberg Farias

PFL
José Rocha
Mussa Demes

PMDB
Asdrubal Bentes
Moacir Micheletto

PSDB
Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

PP

: \



GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A, NO PRAZO DE 20
DIAS, EXAMINAR E OFERECER UM INDICATIVO AO
PLENÁRIO REFERENTE AO PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO N° 383, DE 2003, QUE "SUSTA O DECRETO N"
3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE A

ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, A AVALIAÇÃO DE
CURSOS E INSTITUiÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
INCLUINDO O RECADASTRAMENTO DAS UNIVERSIDADES.
Titulares Suplentes
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)
(Deputado do PMD8 ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)

PT
Iara Bernardi· vaga do PRESIDENTE

PMDB
Gastão Vieira .. vaga do PRESIDENTE

PFL
Paulo Magalhães· vaga do PRESIDENTE

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira· vaga do PRESIDENTE
Professora Raquel Teixeira .. vaga do
PRESIDENTE

PT

PSDB

PP

Suplentes

PDT

PPS

PL

PSB

Ann Pontes
Osmar Serraglio
Rose de Freitas

Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Relator: Vicente Cascione (PTB)
Titulares

Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira

PFL

PTB

Durval Orlato
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Terezinha Fernandes

Laura Carneiro
Zelinda Novaes
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PMDB

Darci Coelho. vaga do PFL
Ivan Ranzolin
Ricardo Fiuza

Carlos Mata

Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

Severiano Alves

Luiza Erundina

Rogério Teófilo

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7064/7059
FAX: 216-6225

Colbert Martins

Luis Carlos Heinze

PL
Jair Bolsonaro

PTB

PCdoB
Perpétua Almeida· vaga do PSB

Coronel Alves
PSB

(Deputado do PCdoB ocupa a vaga)
PPS

Secretário(a}: José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 1" Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
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 S.PART. ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PT
César Medeiros· vaga do PRESIDENTE
Leonardo Monteiro .. vaga do PRESIDENTE

PMDB
Luiz Bittencourt .. vaga do PRESIDENTE
Nelson Bornier .. vaga do PRESIDENTE

PP
Julio Lopes· vaga do PRESIDENTE

PTB
Ronaldo Vasconcellos .. vaga do PRESIDENTE
Sandro Matos· vaga do PRESIDENTE

PSC
Renato Cozzolino • vaga do PRESIDENTE

PV
Deley • vaga do PRESIDENTE
Edson Duarte .. vaga do PRESIDENTE
Jovino Cândido· vaga do PRESIDENTE
Leonardo Mattos .. vaga do PRESIDENTE
Marcelo Ortiz .. vaga do PRESIDENTE
Sarney Filho .. vaga do PRESIDENTE

S.PART.
I Fernando Gabeira .. vaga do PRESIDENTE

Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EFETUAR ESTUDO
EM RELAÇÃO AOS PROJETOS EM TRAMITAÇÃO
REFERENTES AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE E À REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E
OFERECER INDICATIVO À CASA SOBRE A MATÉRIA

Secretário(a): -
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PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF elo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF elo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

Ug 020055

Gestão 00001

R$ 31,00
R$ 96,00

R$127,60
R$ 0,30
R$O,aO

R$ 62,00
R$193,00
R$255,20

R$ 0,30
R$O,80

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco do Brasil, Agência

4201-3 conta n° 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (Oxx61) 224-5450, a favor do FUNSEEP, indicando a assinatura pretendi

da, conforme tabela de códigos identificadores abaixo discriminados:

Subsecretaria de Edições Técnicas

Assinaturas OCN

Venda de Editais

Orçamento/Cobrança

Aparas de Papel

Leilão

Aluguéis

Cópias Reprográficas

02005500001001-0

02005500001002-9

02005500001003-7

02005500001004-5

02005500001005-3

02005500001006·1

02oo55oooo1007-X

02005500001008-8

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SIN° - BRASíLIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinatura dos DCN

Maiores informações pelos telefones (Oxx61) 311-3772 e (Oxx61) 311-3803 - Serviço dEJIAdi&
tração Econômico-Financeira/Controle de Assinaturas, com Mourão ou Solange Neto/Waldir
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