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N° 553/2003 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Bauru
Rádio Clube Ltda., para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média, na cidade de
Bauru, Estado de São Paulo .

N° 554/2003 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Siste
ma Sul Matogrossense de Radiodifusão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Ponta Porã, Estado do
Mato Grosso do SuL .

N° 555/2003 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que .renova a concessão outorgada à Fun
dação Espírita André Luiz para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cida-
de de Sorocaba, Estado de São Paulo ..

N° 556/2003 - da Comissão. de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Fun
dação Padre Anchieta ".. Centro Paulista de Rádio
e TV Educativas, para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda curta, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo .

N° 557/2003 -da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Fun
dação Rádio· Educativa Promove para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, nacídade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais ..

N° 558/2003 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que rerova a permissão outorgada à Rádio
Studio 1 FM Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cida-
de de Mirasso!, Estado de São Paulo .

N° 559/2003 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia. Comunicação e Informática - Aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Sociedade Cruz de Malta Ltda., para explorar
serviço. de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Lauro MulJer, Estado de Santa Ca-
tarina .

NO 560/.2003 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia,·Gomunicação e Informática - Aprova
o ato que renova. a permissão outorgada à
Empresa SF de Radiodifusão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão.· sonora em freqüência
modulada, na cidade de Volta Redonda, Estado
do Rio de Janeiro ..
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sem direito de exclusividade, serviço. de radiodi
fusão comunitária na cidade de Capivari de· Bai-
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Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
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Rádio Emissoras Ltda.para explorarservil~o de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de São Roque, Estado de São Paulo. 41704

N° 566/2003 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicaçã() e Informática ~ Apro
va o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Princesa de M()nte Azul Ltda.. para ElXplo
rar serviço de radiodifus.ãosonora em ond,~ mé
dia, na cidade de Monte. Azul Paulista, Estado
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N° 569/2003 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática -Aprova
o ato que renova a permissão outorgada à. Rádio
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FM 95 Stéreo Ltda. para explorar serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modulada, na ci-
dade de União da Vitória, Estado do Paraná. 41710
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Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
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Rebouças, Estado do Paraná. 41711
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Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
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---_ ..~_ .._------ -- ---
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N° 587/2003 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Atlântica de Constantina Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Constantina, Estado do Rio Grande do
Sul. 41734

N° 588/2003 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que outorga concessão à Rádio Tradição
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média na cidade de Rio Branco do
Sul, Estado do Paraná '" 41735

N° 589/2003 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que outorga permissão à Rádio Morada do
Verde.Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora emJreqüência modulada, na cidade de
Cunha Porã, Estado de Santa Catarina. 41737

N° 590/2003 - da Comissão de Ciência. e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
UirapurlJ Ltda., para~xplorarserviço de radiodi
fusão sonora em fre~üência modulada, na cidade
de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. ... 41738

N° 591/2003 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato qu~ renova a. permissão outorgada ao Sis
tema Xaxim de Hadiodífusão .Ltda. para explorar
serviço de radi09ifysãosonoraem. freqüência
modulada, na cidade de Xaxim, Estado Santa
Catarina................. 41739

NO 592/2003 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicaçãoe Informática - Aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Cultura de Unhares Ltda. para explorar serviço
de rad.iodffusão sonora em onda média, na cida-
de de Unhares, Estado do Espírito Santo. 41741

ERRATAS

PROJETO DE LEI N° 1.579/99 41742

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 864/01............................................................... 41743

SE:SSÃO EXTRA.ORDINÁRIA DE 2-9-2003
IV - Comissão Geral

PRESIDENTE. (João Paulo Cunha) 
Transformação da sessão plenária em Comissão
Geral para debate da situação. do transporte aé
reo nacional, especialmente da fusão entre as
empresas VARIG S/A- Viação Aérea Rio-Gran-
dense e TAM Unhas Aéreas S/A. 41743

Determinação do rito procedimental da Co-
missão Geral. .;...................................................... 41743

Usou da palavra, durante. o debate, o Sr.
MÁRIO LEME GALVÃO, Assessor de Comunica-

ção e Marketingda VASP - Viação Aérea São
Paulo S/A, representante do Presidente da em-
presa, Sr. Wagner Canhedo................................... 41743

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ---' Aviso
aos Deputados sobre realização de sessão extra
ordinária hoje, às 16h30min, destinada à discus
são dá Proposta de Emenda à Constituição nO
41, de 2003, acerca dá reforma do Sistema Tribu-
tário Nacional......................................................... 41744

Usou da palavra, durante o debate, o Sr.
APPOLÔNIO LOPES PINTO, representante da
Associação dos Pensionistas e Beneficiários do
Fundo de Pensão Aerus........................................ 41744

PRESIDENTE (Beto Albuquerque) - Convi-
te ao Senador Paulo Paim para composição da
Mesa Diretora dos trabalhos... 41746

Usaram da palavra, durante o debate, os
Srs. ALEX CASTALDI ROMERA, Diretor do De
partamento •de Gestão de Políticas Setoriais da
Secretaria de Organização Institucional do Minis-
tério da Defesa, representante do Ministro José
Viegas; DARC ANTÔNIO DA LUZ COSTA,
Vice-Presidente do Banco Nacional de Des,envol-
vimento Econômico e. Social; JOÃOGRANDINO
RODAS, Presidente do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica do Ministério da Justiça;
MÁRCIO KASPER DE MARSILLAC, Vice-Presi-
dente da Associação dos Pilotos da VARIG;
PAULO PEREIRA DA SILVA, Presidente da Força
Sindical; LUIZ MARINHO, Presidente da Central
Única dos Trabalhadores; LUCIANO CdUTINHO,
Coordenador do Projeto de Fusão VARIGlfAM,
representante do Presidente da VARIG, Ct>man-
dante Carlos Luiz Martins Pereira e Souza, e do
Presidente Interino da TAM Linhas Aéreas $/A,
Antonio Luiz Teixeira Barros; PAULO RABELO
DE CASTRO, Coordenador do Plano dos Traba
lhadores da VARIG................................................ 41746

LUCIANO COUTINI-I0 - Réplica ao pro
nunciamento do Sr. Paulo Rabelo de Castro. ........ 41753

PAULO RABELO DE CASTRO - Tréplica
ao pronunciamento do Sr. Luciano Coutinho. 41754

Usaram da palavra, durante o debate, os
Srs. Deputados BETO ALBUQUERQUE (PSB 
RS), TARCISIO ZIMMERMANN (PT -RS),
LAURA CARNEIRO (PFL - RJ) "....... 41758

PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC, Pela
ordem)- Apoio ao pleito dos trabalhadores da
VARIG S/A - Viação Aérea Rio-Grandense. 41761

Usaram da palavra, durante o debate, os
Srs. Deputados FRANCiSCO TURRA (PP - RS),
OSVALDO BIOLCHl (PMDB - RS), BABÁ (PT 
PA), BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ),
INÁCIO ARRUDA (pedoB - CE), AUGUSTO
NARDES (PP - RS), PHILEMON RODRIGUES



41776

41777

41779

41778

41778

IV - Pequeno Expediente

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Pre
cariedade das rodovias federais no Estado do
Ceará, particularmente das BRs-116, 222 e 020.
Necessidade de descontingenciamento de recur
sos orçamentários destinados a construção de
aeroporto na região do Cariri. ..

GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) - Cum
primentos ao Ministro do Esporte, Agnelo Quei
roz, pela implementação do Programa Segundo
Tempo, para ampliação da atividade esportiva
entre crianças e jovens ..

CORIOLANO SALES (PFL - BA) - Defesa
de alteração da proposta de reforma tributária no
tocante à distribuição de recursos tributários en-
tre União, Estados e Municípios .

SIMÃO SESSIM (PP - RJ) - Acerto de ini
ciativa da Agência Nacional de Transportes Ter
restres de mudança nas regras de concessão de
exploração de pedágios em rodovias como forma
inibidora de cobrança abusiva. Reajustes de pe-
dágios no Estado do Rio de Janeiro .

JOÃO LEÃO (Bloco/PL - BA. Pela ordem.)
- Convite aos Deputados para participação de
reunião da Frente Parlamentar Municipalista com
o Presidente João Paulo Cunha .
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(PTB - PB), LUCIANA GENRO (PT - RS), EDUARDO GOMES (PSDB - TO. Pela or-
SERAFIM VENZON (PSDB - SC), ALCEU dem.) - Protesto contra a revogação da Medida
COLLARES (PDT - RS), ONYX LORENZONI Provisória n° 124, de 2003, sobre o quadro de
(PFL - RS), ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR), pessoal da Agência Nacional de Águas. 41780
ROSE DE FREITAS (PSDB - ES), WILSON DR. HELENO (PP - RJ) - Crise administra-
SANTIAGO (PMDB PB), EDUARDO tivo-financeira do Instituto Nacional do Câncer,
VALVERDE (PT RO), FRANCISCO no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. ....... 41780
RODRIGUES (PFL - RR), AUCE PORTUGAL SELMA SCHONS (PT - PR) - Transcurso
(PCdoB - BA), ALMERINDA DE CARVALHO do 1500 aniversário de emancipação político-ad-
(PMDB - RJ). 41761 ministrativa do Estado do Paraná. Adoção de no-

PRESIDENTA (Laura Carneiro) - Agradeci- vas diretrizes de combate à fome no Estado. ........ 41781
mento aos Parlamentares e convidados presen- ZEZÉU RIBEIRO (PT - BA) - Ocorrência
teso Anúncio de formação de Comissão Mista de trabalho sob regime de escravidão na Fazen-
para encaminhamento ao Presidente Luiz Inácio da Roda Velha Agroindustrial, no Estado da Ba-
Lula da Silva do pleito dos trabalhadores das em- hia. Anúncio do encaminhamento de representa-
presas aéreas, especialmente da VARIG S/A....... 41771 ção ao Ministério Público para enquadramento

V - Encerramento criminal dos responsáveis pelo evento. Ofereci-
2 - ATA DA 161 8 SESSÃO DA CÃMARA mento de indicação ao Ministério Extraordinário

DOS DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 18 da Segurança Alimentar e Combate à Fome para
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 528 inclusão do Município de São Desidério no Pro-
LEGISLATURA, EM 02 DE SETEMBRO DE grama Fome Zero. 41781
2003 JAMIL MURAD (PCdoB - SP) - Reunião

I - Abertura da sessão. da CPI dos Planos de Saúde na Assembléia Le-
11 - Leitura e assinatura da ata da ses- gislativa do Estado de São Paulo. Abuso cometi-

são anterior do pela seguradora Mediai Saúde na Capital pa
ulista. Ineficácia da Agência Nacional de Saúde

11I- Leitura do expediente Suplementar. 41782

SESSÃO ORDINÁRIA DE 2-9-2003 ARY VANAZZI (PT - RS) - Realização, na
Casa, do I Seminário Nacional em Defesa do Fi-
nanciamento Público para a Habitação. 41782

PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA
(PRONA - SP. Pela ordem.) - Presença, na
Casa, do Prof. Gilberto Pinheiro dos Santos,
Magnífico Reitor da UNIBRA. 41784

EDUARDO VALVERDE (PT - RO) - Apro
vação, pela Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle, de requerimento para realização de
seminário sobre corrupção. Efeito positivo da utili
zação do orçamento participativo pelas Prefeitu-
ras Municipais. 41784

JOSÉ UNHARES (PP - CE) - Realização,
na Capital Federal, do XIII Congresso Nacional
das Santas Casas de Misericórdia e Entidades
Filantrópicas da Área de Saúde. Crise financeira
das instituições hospitalares.................................. 41785

GUILHERME MENEZES (PT - BA) 
Inconsistência das críticas dirigidas ao Secretário
Nacional de Atenção à Saúde, Jorge Solla. 41686

ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ) 
Repúdio às declarações do Ministro Maurício
Correia, Presidente do Supremo Tribunal Fede
ral, referentes ao Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e aos Ministros Antonio Palocci, da Fazen
da, e José Dirceu, Chefe do Gabinete Civil da
Presidência da República, em entrevista concedi-
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da à revista Veja. Discordância da decisão toma
da pela Executiva Nacional do Partido dos Traba
lhadores quanto à punição de Parlamentares.
Contrariedade à filiação da Prefeita Narriman
Zito, de Magé, no Estado do Rio de Janeiro, ao
Partido. 41787

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
SP) - Questão de ordem sobre a revogação da
Medida Provisória nO 124, de 2003. Anúncio de
ajuizamento de ação direta de inconstitucionali
dade perante o Supremo Tribunal Federal contra
a revogação. 41788

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rece-
bimento da questão de ordem do Deputado Anto-
nio Carlos Pannunzio. 41788

GIACOBO (Bloco/PL - PR) - Artigo pubH
cado pelo jornal O Globo sobre a reação de em
presários argentinos contra as exportações da in-
dustria têxtil brasileira. 41788

ZELlNDA NOVAES (PFL - BA) - Contro
vérsias acerca da proposta de reforma tributária
apresentada pelo Poder Executivo. Impossibilida
de política de realização de reforma ampla e efe
tiva. Excessiva tributação do trabalho assalariado
e do consumo. Efe.itos deletérios da sonegação
flscal para o setor produtivo. Risco de perpetua
ção de desigualdades sociais e regionais com a
aprovação da proposta reformista sem emendas.
Inconstitucionalidade da prospectiva redução da
autonomia tributária dos Estados. Defesa da sim-
plificação do sistema tributário nacional. 41789

ÁTILA LINS (PPS - AM) - Realização de
negociações entre o Governo Federal, represen
tantes de Estados e Municípios e o empresariado
em torno da proposta de reforma tributária. Su
gestões para o aumento da participação fiscal
dos Municípios, ao ensejo da reforma....... 41790

CHICO DA PRINCESA (Bloco/PL - PR) 
Efeitos da queda do poder aquisitivo e do au
mento das tarifas na exclusão de parcela da soci
edade brasileira de utilização do transporte públi
co coletivo. Conveniência da revisão dos critérios
de gratuidade e de descontos para segmentos de
usuários. 41790

MURILO ZAUITH (PFL - MS) - Necessida
de de intervenção governamental em face de imi
nente conflito entre produtores rurais e integran
tes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra, invasores da Fazenda Coimbra, no Municí-
pio de Itaporã, Estado de Mato Grosso do Sul...... 41791

ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP) - Cum
primentos à Comissão Parlamentar de Inquérito
da Pirataria pela realização, na Casa, da Mostra
de Produtos Pirateados. Realização do 1° Semi
nário de Comunicação e Propaganda Eleitoral do
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Partido dos Trabalhadores, em Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais. Relevância dos Centros
de Educação Unificados implantados em bairros
periféricos pela Prefeitura Municipal de São Pauc
lo, Estado de São Paulo. 41792

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) .- Ra
zão da crise do setor madeireiro no Estado de
Rondônia. Urgência na liberação dos projetos de
manejos aprovados pelo IBAMA. 41793

PROMOTOR AFONSO GIL(PCdoB -' PI)
Elucidação, pela Polícia Federal e pelo Ministério
Público Federal, de irregularidade no financia
mento de campanha eleitoral de políticos do
Estado do Piauí. ; ;........... 41795

PASTOR REINALDO (PTS -RS) - Reali
zação da 10a Jornada Nacional da LiteratUlra, no
Município de Passo Fundo, Estado do Rio Gran-
de do Sul. 41795

ALICE PORTUGAL (PCdoS - BA. Pela or
dem.) - Convite aos Parlamentares para partici
pação na sessão solene da Casa em homena
gem à União Nacional dos Estudantes pelo trans-
curso do 66° aniversário de fundação. .. 41795

NELSON BORNIER (PMDB - RJ) - Preo
cupação com os resultados de pesquisa da Fun
dação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti
ca sobre a economia brasileira, publicada pelo
jornal Correio Braziliense.................................... 41796

PAULO ROCHA (PT - PA) - Transcurso do
20° aniversário de fundação da Central IJnica
dos Trabalhadores. Trajetória da entidade. ....... ..... 41796

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE) - Rea
lização de seminário sobre o cultivo da palma for
rageira, em Recife, Estado de Pernambuco. Via
bilidade da cultura da palma para consumo hu-
mano no semi-árido nordestino. 41797

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Perspectiva
de ampliação, pelo Banco do Brasil S/A, do crédi
to para custeio da safra agrícola 2003/2004. Pe
dido de concessão de linhas de financiamento
específicas aos pequenos e médios produtores
do Estado do Rio de Janeiro. .. 41798

SANDES JÚNIOR (PP - GO) - Recessão
da economia brasileira ;............................... 41799

JOÃO TOTA (PP - AC) - Transcurso da
Semana da Pátria.................................... 41800

MILTON CARDIAS (PTB - RS) - Registro
da realização na Casa do Seminário Internacio
nal - Convenção/Quadro para o Controle do Ta-
baco. 41800

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Desempenho do Secretário-Executivo do Ministé
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sr.
Amaury Dimarzio. 41801
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FERNANDO GONÇALVES (PTB ~ RJ) - Base Espacial de Alcântara e do Programa Espa-
Participação do orador na solenidade de posse cial Brasileiro e sobre criação de Comissão Par-
da nova diretoria da Confederação Nacional de lamentar de Inquérito destinada à investigação
Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços. da ação criminosa de milícias privadas e de gru-
Necessidade de apoio da Casa à Frente Parla- pos de extermínio na Região Nordeste. 41810
mental' da Saúde. Votos de profícua gestão à V - Grande Expediente
nova diretoria. 41801 DELEY (PV ~ RJ) - Denúncia de prática de

ELlSEU PADILHA (PMDB - RS) - Necessi- bioterrorismo por cidadão norte-americano no
dade de manutenção, na reforma tributária, dos Estado da Bahia. Necessidade de cautela na li-
incentivos fiscais concedidos à metade sul do beração dos produtos transgênicos no País. Dis-
Estado do Rio Grande do Sul. .. 41802 criminação do Estado do Rio de Janeiro na pro-

BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS) - posta governamental de reforma tributária. Apelo
Transcurso do Dia do Profissional de Educação ao Governo Federal no sentido da liberação dos
Física. Comemoração no Estado do Rio Grande recursos para as obras referentes à realização
do Sul do 40° aniversário de realização da Uni- dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de
versíade - Jogos Mundiais Universitários. 41803 Janeiro. Desempenho do Ministro dos Esportes,

JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP) _ Agnelo Queiroz. Congratulações ao Prefeito
Relevância do papel desenvolvido pela Empresa Antônio Francisco Neto, de Volta Redonda, Rio
Brasileira de Correios e Telégrafos. Homenagem de Janeiro, pelo alto índice de aprovação popu-
póstuma a Salomão Malina. 41804 lar. .. 41811

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Malversa- NICE LOBÃO (PFL - MA. Pela ordem.) -
ção de recursos públicos pelo Prefeito Arilton Escassez dos recursos orçamentários para o se-
Dantas dos Santos, do Município de Tucano, tor social. Contradições da proposta orçamentá-
Estado da Bahia. 41806 ria do Governo petista. 41815

JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela ordem.)
(Bloco/PL - MG) - Apoio oficial do Partido Li- - Transcurso do 20° aniversário de fundação da
beral à fixação do subteto remuneratório da Central Unicados Trabalhadores. 41815
Magistratura nos Estados em 90,25% do subsí- MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
dia mensal dos Ministros do Supremo Tribunal ordem.) - Defesa de aprovação, pela Casa, do
Federal, ao ensejo da reforma previdenciária. Projeto de Lei n° 5.756-A, de 2001, sobre a cria-
Importância da manutenção das prerrogativas ção de 183 Varas Federais, destinadas à interio-
da carreira jurídica................................. 41807 rização da Justiça Federal de 1° Grau e à implan-

LAURA CARNEIRO (PFL - RJ) - Transcur- tação dos Juizados Especiais Federais no País.... 41816
so do Dia do Nutricionista. Relevância dos traba- ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS. Pela
lhos realizados pelos profissionais de nutrição. .... 41808 ordem.) - Retorno da programação local da TVE

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG) ~ Si- Regional, no Estado de Mato Grosso do Sul.
tuação do setor de saneamento básico no País;... 41809 Chegada do sinal da emissora ao Município de

JOSUÉ BENGTSON (PTB _ PA) _ Cresci- Aquidauana, no Estado. 41817

menta da participação do setor de turismo nas LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS) - Preo-
economias nacional e mundial. Potencial ecotu- cupação com a escalada de invasões de terras
rístico do região amazônica. Empenho do Go- no País. Atuação do orador como Relator da PFC
vemo do Estado do Pará no desenvolvimento n° 16/99, destinada à investigação de atos admi-
do setor. .. 41809 nistrativos do INCRA e do Ministério do Desen

volvimento Agrário em relação ao gerenciamento
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Atos da reforma agrária. Censo realizado pela Univer-

da Presidência sobre criação de Comissões sidade Federal de Mato Grosso do Sul sobre os
Especiais destinadas ao exame do Projeto de Lei
Complementar n° 91, de 2003, do Poder Executi- assentamentos no Estado. Apoio à instauração
vo, relativo à recriação da Superintendência de de CPMI proposta pelo Senador Arthur Virgílio
Desenvolvimento da Amazônia e da Proposta de para apuração de irregularidades no processo de

reforma agrária. 41817
Emenda à Constituição nO 340-A, de 2001, acer-
ca de extinção do voto secreto no âmbito da Câ- VI- Ordem Do Dia
mara dos Deputados e do Senado Federal; sobre PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Can-
constituição de Comissão Externa para acompa- celamento da Ordem do Dia em face da revoga-
nhamento do diagnóstico técnico do acidente ção da Medida Provisória n° 124, de 2003, item
com o Veículo Lançador de Satélite - VLS1 na único da pauta. 41822

..-------_.~~- -------- -----
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Apresentação . de. proposições: ALICE
PORTUGAL CONFÚCIO MOURA, LUIZ COUTO,
CARLOS NADER, RUBENS OtON!, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, MARCELO ORTIZ, MENDES RIBEIRO
FILHO GERALDO RESENDE, MANATO, SELMA
SCHONS, GILBERTO NASCIMENTO, ROGÉRIO
TEÓFILO, OSVALDO COELHO, FERNANDO
FERRO, FERNANDO DINIZ, .EDUARDO PAES,
ZELlNDA NOVAES, PASTOR FRANKEMBE~GEN,

ALEXANDRE CARDOSO, .ELIMAR •MAXIMO
DAMASCENO, SÉRGIO MIRANDA, PAUDERNEY
AVELlNo, ANDRÉ DE PAULA ..

VII- Comunicações Parlamentares
(Não houve oradores inscritos.)

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ.Pela ordem.) 
Defesa de aprovação do Estatuto do Desarma-
mento pela Câmara dos Deputados .

MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela ordem.)
- ApreSen~ação de. projeto de lei sobre inscrição,
no Livro dosHeróis da Pátria, dos nomes das ví
timas da recente tragédia ocorrida no Centro de
Lançamento de Alcântará, Estado do Maranhão..

CARL,OSNADER(f>FL - AJ .. Pela ordem.)
- Solidariedade.ao Presidente dO~lJpremo Tribu
nal Federal, Ministro Maurício Corrêa, pelas críti
cas ao Governo .. Federal veiculadas pela revista
Veja. Caráter refratário e antidemocrático da ges
tão petista.. Descumprimento d~promessas da
campanha eleitoral pelo Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva ..

SERAFIM VENZON(PSDB -SC. Pela or
dem.) - gescasodo Poder Executivo compro
postas de. desenvolvimento. socioeconômico
apresentadas pelos Parlamentares ..

MARCEUNO FRAGA}PMDB - ES. Pela
ordem.} - Solicitação. ao .Goyernador .do Estado
do Espírito Sant~, PauloHartung, de intervenção
junto à SeçretariaEstadual da Fazenda para ma
nutençãoçio fuqcionall1ento das Juntas Comerci
ais dos. Municípios de Cachoeiro de Itapemi-
rim,Colatina e Linhares: .

JOÃO GRANDÃO (PT-. MS.• Pela ordem.)
- Apoio á prop~stii de emenda à Constituição de
autoria da Deput<ada~uciChoinacki. referente à
concessãodeiiPpsl;'jntladoria por idade à mulher
dona de c<asé!' DTstinação de recursos, pelo Go
verno FedElral,.para as mulhElres al;wicultoras fa
miliare~. DElfesa.délindependência do Movimento
dos Trabalhador~sHurajs sem Terra .

SANC>RA~()SADO (PMDB-.RN. Pela or
dem.)- Mlanjf~~a~º.dElpesar pelo falecimento
da Sra.lvofle4iraAlves, mãe do Deputado Henri-
que Eduardo Alvlils, ..

PAUl.,.O PIMENTA(PT - RS. Pela ordem.) 
Confiança do orador nos critérios utilizados pelo

1111

41823

41825

41825

41825

41826

41827

41827

41828

Governo Luiz Inácio Lula da Silva para preenchi
mento de cargos do 1° e do 2° escalão da Admi-
nistração Pública Feder!. 417828

WASNY DE ROURE (PT - DF. Pela or
dem.) - Resultados positivos de negociação es
tabelecida entre o Ministério da Previdência Soci-
al e servidores. do órgão em greve. 41829

JÚLIO LOPES (PP - RJ. Pela ordem.) - Reali-
zação, na Casa, da Mostra de Produtos Pirateados. .. 41829

RUBENS OTONI (PT- GO. Pela ordem.) 
Apresentação de projeto de lei sobre criação de
programa de estímulo. ao cultivo e comercializa-
ção de espécie~ nativas do cerrado brasileiro. ..... 41829

VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem.) 
Convite aos membros da Comissão Especial da
Reforma Trabalhista para reunião no dia 3 de se-
tembro de 2003, às 14h30min. 41830

MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela ordem.)
- Transcurso do Dia do Biólogo. 41830

GERALDO RESENDE (PPS - MS. Pl~la or-
dem.) - Defesa da produção e da comercialização
de produtos transgênico$ no Pais. A1iúnciode apre
sentação de requerimento.de informações ao Minis-
tro da Agricuttura sobre atribuições do Sistema Na-
cional de Biosseguranç:a e. sobre .as funções da
Empresa Brasileirade Pesquisa Agropecuária.. ,..... .. 41830

LUIZ SÉRGIO (PT-:-- RJ. Pela ordem.) 
Manifestação do Deputado Sarney Filho "lcerca
do anúncio da retomada do .Programa Nuclear
Brasileiro ;...................................... 41831

ZIGO BRONZEADO (PT -AC. Pela or
dem.) - Realização da 1a Conferência Estadual
das Cidades sob o te.ma Políticas de Desenvolvi
mento Sustentável Integrado para Todos, em Rio
Branco, Estado do Acre. 41832

JOÃO FONTES (PT - SE. Pela ordem.) 
Repúdio à punição imposta pelo Partido dos Traba
Ihadoresaos Deputadospetistas contrários à pro-
posta governamental de reforma previdenciárja. ..... 41833

VIII - EncerramEmto
3 - ATA OA 162a SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTAOOS, EXTRAORDINÁRIA,
VESPERTINA, DA .la SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA~2a LEGiSLATURA, EM 02 DE
SETEMBRO DE 200$ "

1- Abertura da sessão
11- Leitura e a$sinatura da ata da sessão

anterior
111- Leitura do expediente
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2-9-2003
IV - Breves Comunicações

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP) - Questão de ordem so.bre impossibilidade
de convocação de sessão extraordinária tendo

0:;.'
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LUIZ COUTO (PT - PB) - Crise financeira
e estrutural da Universidade Federal da Paraíba.
Relevância da instituição para o desenvolvimento
do Estado e da Região Nordeste. Urgência na
alocação de recursos orçamentários para sanea
mento das contas da universidade. Solicitação de
audiência com o Ministro da Educação para dis-
cussão do problema. .. 41843

MANATO (PDT - ES) - Conveniência de
ampliação dos programas do Governo Federal
para o setor agropecuário no Estado do Espírito
Santo. 41844

ALBERTO FRAGA (PMDB - DF) - Neces
sidade de maior atenção do Governo Federal
para os recentes escândalos ocorridos na área
de saúde no Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro. Apelo em favor de implantação do cartão
nacional de saúde no Distrito Federal. 41 845

DR. EVILÁSIO (PSB - SP. Pela ordem.) -
Registro de presença. 41846

V- Ordem do Dia

em vista o trancamento da pauta pela Medida
Provisória n° 124, de 2003 .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Inde
ferimento da questão de ordem do Deputado
Antonio Carlos Pannunzio ..

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Pela ordem.) - Anúncio de apresentação à
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção de recurso contra a decisão da Presidência...

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aco
lhimento dorecurso do Deputado Antonio Carlos
Pannunzio ..

JUíZA DENISE FROSSARD (PSDB - RJ.
Pela ordem.) - Considerações acerca da edição,
pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de me
dida provisória revogatória de medida anterior. ....

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) 
Contradita à questão de ordem apresentada na
presente sessão .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta ao Deputado Luiz Sérgio ..

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
SP) - Questão de ordem sobre a observância da
ordem de inscrição para uso da palavra durante
a presente sessão .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deferi
mento da questão de ordem levantada pelo De. '..

ONYX LORENZONI (PFL- RS) - Equívo
co da proposta de fusão entre a VARIG e aTAM.
Avaliação da possibilidade de fusão entre as em-
presas VASP e TAM ..

ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Reali
zação de manifestações estudantis contra a ele
vação de tarifas de transporte coletivo em Salva
dor, Estado da Bahia. Conclamação à bancada
baiana na Casa para intercessão junto ao Prefei
to Antônio Imbassahy com vistas à reversão do
reajuste pretendido ..

DR. ROSINHA (PT - PR) - Instauração,
pela Assembléia Legislativa do Estado do Para
ná, de CPls para apuração de irregularidades no
BANESTADO e na Companhia Paranaense de
Energia. Solicitação ao setor de segurança públi
ca do Estado de garantia de vida ao Deputado
Estadual Tadeu Veneri e sua família, ameaçados
de morte ..

JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL) - Qu
estão de ordem sobre designação de membro do
PFL como Relator da Medida Provisória n° 125,
de 2003 .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aco
lhimento da questão de ordem levantada pelo
Deputado José Thomaz Nonê para posterior deli-
beração .

41838

41838

41839

41839

41840

41840

41840

41840

41841

41841

41841

41842

41843

41843

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA) 
Questão de ordem sobre impossibilidade de sus
tação do processo legislativo pela edição de me-
dida provisória com efeito revogatório .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Inde
ferimento da questão de ordem formulada pelo
Deputado José Carlos Aleluia .

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA) 
Apresentação de recurso contra o indeferimento
da questão de ordem pela Presidência, com pe-
dido de efeito suspensivo ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Adita
mento do recurso apresentado pelo Deputado
José Carlos Aleluia à questão de ordem formula
da pelo Deputado Antonio Carlos Pannunzio.
Indeferimento do recurso com efeito suspensivo..

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Como Líder.) - Artifício do Poder Executivo para
ingerência nas atribuições legislativas do Con
gresso Nacional. Violação da autonomia do Po
der Legislativo. Manobra do Governo petista para
aprovação da proposta de reforma tributária.
Contrariedade do PFL ao parecer apresentado
pelo Deputado Virgílio Guimarães, Relator da
proposta de reforma tributária. Desrespeito da
Mesa Diretora com a Minoria na condução do
processo legislativo ..

JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PFL - BA. Pela
ordem.) - Sugestão à Presidência de determina
ção da imediata suspensão dos trabalhos nas
Comissões .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deter
minação de suspensão dos trabalhos nas Comis-

41848

41850

41850

41850

41850

41852
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sões. Convocação dos Parlamentares ao plená- MORONI TORGAN (PFL - CE) - Pedido
rio. 41852 de verificação de votação. 41861

ONYX LORENZONI (PFL - RS) - Questão PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Deferi-
de ordem sobre cumprimento de interstício regi- mento da solicitação do Deputado Moroni Torgan..... 41861
mental para inclusão da proposta de reforma tri- Usaram da palavra para orientação das
butária na Ordem do Dia. 41852 respectivas bancadas os Srs. Deputados

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Inde- MORONI TORGAN (PFL - CE), ANTONIO
ferimento da questão de ordem do Deputado CARLOS PANNUNZIO (PSDS - SP). 41861
Onyx Lorenzoni........ 41852 Usou da palavra pela ordem, para reigistro

ONYX LOHENZONI (PFL - RS) - Apre- de voto, o Sr. Deputado PAUDERNEY AVELlNO
sentação de recurso ao Plenário com efeito sus· (PFL - AM). 41861
pensivo contra a decisão da Presidência.............. 41852 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aco- do OSMAR SERRAGLlO (PMDB- PR)................ 41861
Ihimento do recurso. 41852 ONYX LORENZONI (PFL - RS) - Questão

Submissão ao Plenário do recurso com de ordem sobre os partidos autores de requeri-
efeito suspensivo. 41852 mentos de retirada da matéria da Ordem do Dia.. 41861

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rejei- Usou da palavra para orientação da res-
ção do recurso. 41853 pectiva bancada o Sr. Deputado ENÉAS (PRONA

JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Como Lí- - SP) ;.................................................. 41862
der.) - Protesto contra a revogação da Medida Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
Provisória nO 124, de 2003. Apoio ao pronuncia- do ONYX LORENZONI (PFL- RS). 41862
mento do Deputado José Carlos Aleluia. Críticas PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
à condução da proposta de reforma tributária posta ao Deputado Onyx Lorenzoni. ,....... 41862
pelo Governo Federal. ;... 41853 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Dis- do SARNEY FILHO (PV - MA) ;.......... 41862
cussão, em primeiro turno, da Proposta de RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela or-
Emenda à Constituição n° 41-A, de 2003, que al- dem.) - Necessidade de manutenção, pelo Go-
tera o Sistema Tributário Nacional e dá outras verno Federal, da vinculação de recursos à área
providências 41858 de saúde. 41862

Votação de requerimento para retirada da ÁTILA LINS (PPS - AM. Pela ordem.) -
proposta da Ordem do Dia. 41858 Resultados da visita do Presidente Luiz Inácio

Usaram da palavra para encaminhamento da Lula da Silva ao Peru. 41862
votação osSrs. Deputados MORONI TORGAN NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela ordem.)
(PFL - CE), PAULO BERNARDO (PT - PR)............ 41858 - Visita do Ministro Extraordinário da Segurança

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - Alimentar e Combate à Fome, José Graziano, ao
SP. Pela ordem.) - Indagação à Presidência so- Estado do Acre. 41863
bre possibilidade de encaminhamento da votação MARCELO ORTIZ (PV - SP.Pela ordem.)
do requerimento pelo orador. .. 41859 - Transcurso do 55° aniversário de sacerdócio de

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res- D. Aloísio Lorscheider, Arcebispo de Aparecida
posta ao DeputadoAntonio Carlos Pannunzio. 41859 do Norte, no Estado de São Paulo. 41863

Usaram da palavra para orientação das res- LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) - Soli-
pectivas bancadas qs Srs. Deputados MARCELO dariedade ao Ministro Humberto Costa, da Saúde,
ORTIZ (PV- SP), ENÉAS (PRONA - SP), DANIEL em face das críticas de funcionários de órgãos da
ALMEIDA (PCdoS - BA), MANATO (PDT - ES), área de saúde, substituídos em seus cargos. ... ........ 41863
COLBERT MARTINS (PPS - BA), RENATO MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
CASAGHANDE (PSB - ES), L1NCOLN PORTELA ordem.) - Considerações acerca daapreciação,
(Bloco/PL - MG), ZONTA (PP - SC), FERNANDO pela Casa, do projeto de lei complementar de re-
GONÇALVES (PTB - RJ), ALOYSIO NUNES criação da Superintendência de Desenvolvimento
FERREIRA (PSDB - SP), JOSÉ CARLOS do Nordeste - SUDENE. 41863
ALELUIA (PFL - BA), OSMAR SERRAGLlO LUIZA ERUNDINA(pSB - SP. Pela or-
(PMDB- PR),LUIZ SÉRGIO (PT - RJ), GILMAR dem.) - Solidariedade à Comissão de Familiares
MACHADO (PT - MG)..... 41859 de Desaparecidos Políticos, em face de recurso

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei- apresentado pela Advocacia-Geral da União à
ção do requerimento. 41861 decisão da Juíza Federal Solange Salgado sobre
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a responsabilidade do Governo Federal pela lo
calização dos corpos dos desaparecidos na Gu-
errilha do Araguaia .

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
SP) - Questão de ordem sobre o prazo para apre
sentação de requerimentos de destaque ao texto
em discussão, em face de apresentação de emenda
aglutinativa substitutiva pelo Governo FederaL.. ........

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res
posta à questão de ordem levantada pelo Depu-
tado Antonio Carlos Pannunzio ..

NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Como
Líder.) - Lançamento do IV Fórum Social Mundi
al, a realizar-se em Mumbai, na índia, em janeiro
de 2004 .

MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem.) - Considerações acerca da apreciação do
Estatuto do Desarmamento ..

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

Rejeição do requerimento .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ IVO SARTORI
(PMDB- RS) ..

FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR.
Pela ordem.) - Louvor ao Ministro-Chefe da Casa
Civil, José Dirceu, pelo compromisso assumido
com o Governador Flamarion Portela, do Estado
de Roraima, de instituição de Comissão para es
tudo sobre a questão de terras sob o domínio da
União no Estado ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção e rejeição de requerimento para discussão
da proposta por grupos de artigos ..

JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL) - Ques
tão de ordem sobre possibilidade de garantia da
relatoria de medida provisória a partido político .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Deci
são sobre a questão de ordem suscitada pelo
Deputado José Thomaz Nonô .

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado ZÉ GERARDO (PMDB - CE)...

Usou da palavra para discussão da matéria o
Sr. Deputado MENDONÇA PRADO (PFL - SE).......

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Anún
cio ao Plenário sobre encerramento da sessão
às 20h30 ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ELlSEU PADILHA
(PMDB - RS), CARLOS MELLES (PFL - MG),
RICARDO BARROS (PP - PR) .

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado NILSON MOURÃO (PT - AC) ......

41865

41866

41866

41866

41866

41867

41867

41872

41872

41873

41873

41873

41873

41873

41874

41874

41874

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados WASNY DE ROURE
(PT - DF), COLOMBO (PT - PR), WELlNTON
FAGUNDES (Bloco/PL - MT), JOSÉ ROCHA (PFL
- BA), CLEUBER CARNEIRO (PFL - MG),
MACHADO (PFL - SE), ANGELA GUADAGNIN
(PT - SP), MAURO PASSOS (PT - SC) ..

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado RONALDO CAIADO (PFL - GO)..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado EDMAR MOREIRA (Blo-
co/PL - MG) ..

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) ..

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

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ODAIR (PT - MG),
LUIZ BASSUMA (PT - BA), ADÃO PRETTO (PT
- RS), DR. EVILÁSIO (PSB - SP), ODAIR (PT -
MG) .

Usou da. palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do JOÃO FONTES (PT - SE) .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados VIEIRA REIS
(PMDB - RJ), NEUTON UMA (PTB - SP) .

Usou da palavra para discussão da matéria o
Sr. Deputado ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)...

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA) - Questão
de ordem sobre a continuidade da discussão da
matéria na sessão seguinte .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta ao Deputado Claudio Cajado .

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado PAULO BERNARDO (PT - PR)....

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Infor
mação ao Plenário sobre abertura de prazo para
apresentação de destaques e de emenda agluti
nativa global após o encerramento da discussão
da matéria .

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) - Qu
estão de ordem sobre impossibilidade de apresen
tação de destaques e de emenda aglutinativa após
o encerramento da discussão da matéria ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Inde
ferimento da questão de ordem formulada pelo
Deputado Arnaldo Faria de Sá .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR) .

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados PAULO PIMENTA (PT 
RS), MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)........

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) .
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41876
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Usaram da palavra pela ordem, para regis- PRESIDENTE (Inocêncio Otiveira) - Vota-
tro de voto, os Srs. Deputados HUMBERTO ção de requerimento de encerramento da discus-
MICHILES (Bloco/PL AM), PASTOR são da proposta. 41892
AMARILDO (PSB - TO) ~..... 41881 Usaram da palavra para encaminhamento da

Usaram da palavra para discussão da ma· votação.os Srs. Deputados ARNALDO FARIA DE SÁ
téria Os Srs. Deputados ONYX tORENZONI (PTB - SP), PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP)...... 41892
(PFL - RS), PAUDERNEYAVELlNO (PFL - AM). 41881 Usaram da palavra para orientação das

Usou. da palavra pela ordem, para registro respectivas bancadas os Srs. Deputados
de voto, o Sr. Deputado ROBERTO BALESTRA MARCELO ORTIZ (PV - SP),ENÉAS (PRONA-
(PP - GO).............................................................. 41882 SP), DANIEL ALMEIDA (POdoS - BA),MANATO

(PDT- ES), NELSON PROENÇA (PPS _. RS),
PAUDERNEY AVELlNO .(PtL - AM. Pela RENATO·CASAGRANDE (PSB ..,. ES), MIGUEL

ordem.) -Apresentação de projeto de lei sobre DE SOUZA (Bloco/PL _ .RO), PEDRO HENRY
fixação da alíquota máxima do Imposto de Ren- (PP _ MT),JOSUÉ BENGTSON (PTB ~. PA),
da em 25% e atualização das faixas salariais. ...... 41882 EDUARDO PAES (PSDB -HJ),. JOSÉ CARLOS

Usou da palavra para discussão da matéria ALELUIA (PFL - BA),. EUNíCIO OLIVEIRA
o Sr. Deputado RONALDO DlMAS (PSDB - TO).. 41882 (PMDB-- CE), LUIZ SÉRGIO (PT - RJ)................ 41894

LUCIANA GENRO (PT- RS. Pela ordem.) Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
- Nota pública subssritapelos Deputados Babá, do JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA). 41496
João Fontes e pela oradora I'l. propósito da amea- Usou da palavra para orientação da res-
ça de expulsão dos Parlamentares pelo Partido pectiva ba.ncada O Sr. Deputado BETO
dos Trabalhadores. 41883 ALBUQUERQUE (PSB - RS). 41896

Usaramdapal<:ivra pela ordem, para registro PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apro.
de voto, os S.rs.De.put.ad.ps. AO.MM.. E.L FEIJÓ (PSDB - d· . . . t· . 41897vaçao orequenmen o ; .
- CE), MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL). 41886 JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL _ BA) _ Pe-

UsoO.da palavra para discussão da matéria dido deverificaçãoda votação. 41897
o Sr. Deputado WASNY DE ROURE (PT - DF).... 41886 PHESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Defe-

Usaram da Pl'll~vrapela ord",m, para registro rimento do pedido de verificação. 41897
de voto'()$ Srs.Deputad()sMAX ROSENMANN 41887 Usaram da palavra para prientação das res-
(PMDB - PR), JOSÉ BORBA (PMDB..,. PR)............ pectivas bancacjas 0$ Srs.peputadosANTONIO

Usoudapalavra paradiscllSsão da maté- CARLOS PANNUNZIO(PSDB. - SP),JOSÉ
ria o .Sr. Deputado AJ\jTÔNIO CARLOS CARLOS ALELUIA(pF .. L, BA),. ROBERTO
MAGALHÃES NETO (PFL ..,. BA).... 41887 JEFFERSON (PTB - RJ),NELSON PELLEGRINO

Usaram dapalávrapeli:l ordem, para regis- (PT - BA)....... 41897
tre de votp, os>Srs. Deputados CARLOS MOTA Usaram da palavra pelaordem os Srs. De-
(Bloco/PL- MG), JOÃO CALDAS (Bloco/PL - putados FRANCISCO. TURRA (PP - RS),
AL), OH. HOSIf'JHAJPT - PR), JOÃO ALMEIDA PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP)...................... 41897
(PSDB. - BA), RAUL JUNGMANN (PPS - PE), CLAUDlO CAJAD() (PFL -BA. Pela ordem.)
JOÃO CASTELO (PSDB - MA). 41888 ..,. Indagação à Presidência sobre possibilidade de

Usou da palavra para discussão da matéria reabertura da discussão da matéria após a apre.
o Sr. Deputado VIGENTINHO (PT - SP) ........ ....... 41888 sentação de emenda substitutiva aglutínativa. .. ....... 41897

Usaram da palavra pelã ordem, para regis- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res.
tro de voto, os .Srs. Deputados MARCELLO posta ao Deputado Claudio Cajado. 41897
SIQUEIRA (PMDB ..,. MG),ITAMAR SERPA Usaram da pala\lrÇl pela ordem os Srs. De-
(PSDB-RJ) 41889 putados ZONTA(PP"'" SC), LUIZ CARLOS

Usaram da palavra para discussão da ma- HAULY (PSDB - PR). 41898
téria os Srs. Deputados MACHADO (PFL - SE), Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ZÉ GERALDO (PT..,. PA). 41890 ção de voto, o. Sr. Deputado BONIFÁCIO DE

PRI;SIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pror- ANDRADA (PSDB..,. MG). 41899
rogação da sessão por mais 1 hora. .. 41890 Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-

Usaram da palavra p$ra discussão da maté- putados ANTONIO CARLOS MENDES THAME
ria os Srs. Deputados JOÃO FONTES (PT - SE), (PSDB, SP.Discurso retirado pelo orador parÇl re-
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-SP).... 41890 visão.), FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ)...... 41899



41972

42000

42004

42029

42037

42026

42038

42018

a) Comissão de Finanças e Tributação, em
28-8-03 .

b) Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, em 24-7-03 ..

9- MESA

10 - LíDERES E VICE LIDERES
11 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
12 - COMISSÕES

a) Comissão de Finanças e Tributação, *
138 Reunião (Audiência Pública), em 28-S-03.......

b) Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, 11 8 Reunião (Ordinária), em
7.S.03 e 128 Reunião (Ordinária), em 14-S-03......

c) Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, 1S8 Reunião (Audiência Pública), em 13-S-03.

d) Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, 88 Reunião (Ordinária),
em 23.4.03, 11 8 Reunião (Ordinária), em 7-S-03
e 128 Reunião (Ordinária), em 14-S-03 ..

e) Comissão de Turismo e Desporto, 18 Re
união (Ordinária), em 13-8-03, 28 Reunião (Ordi
nária), em 19-8-03 e 38 Reunião (Ordinária), em
28-8-03 .

Atas com notas taquigráficas

7 - PARECERES - Projetos de Lei nOs
20S0-N99, 6374-N02, 7047-N02, 7SS-N03 e
883-N03; Projeto de Decreto Legislativo nO
3018-N03 .

8 - DESIGNAÇÕES
4190S
4190S

4190S

41910
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ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS - SP Pela a "efetuar estudo de projetos e ações comvistas
ordem.) - Legitimidade da avaliação, pelo Presi- à integração e revitalização das bacias hídricas
dente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Ma- do Nordeste".......................................................... 41970
urício Corrêa, do atual quadro político brasileiro... 41900 5 - ATOS DO PRESIDENTE

CHICO ALENCAR (PT - RJ. Pela ordem.) - a) Dipensar: Claudia Regina Silva de Cas-
Anúncio da apresentação de recurso ao Diretório tro, Wanessa de Melo Franco Silva. 41971
Nacional do PT contra a decisão da Comissão Exe- 41971

. d 'd d d d b) Nomear: Marcelo lunes dos Santos........
cutlva o parti o e punição o ora oro Importância
dos movimentos populares para a realização de c) Designar por acesso: Claudia Regina
mudanças em favor da população menos privilegia- Silva de Castro, Egio Almeida Andrade, Wanessa
da. Retrospectiva de compromissos de campanha de Melo Franco Silva. 41971
do Governo petista. Artigo Desgostos de agosto, de d) Designar: Anderson de Oliveira Noronha,
autoria do orador, publiçado no jornal O Globo. ....... 41900 Etsuko Kajioka Nardon, Marcia Mikiko Murakami,

EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela or- Marcos Ramos Paranhos, Neivaldo Pereira da Sil-
dem.) - Caráter social da proposta de reforma tri- va, Robson Silveira Carvalho, \éra Lúcia Silva. ....... 41971

butária.................................................................... 41902 COMISSÕES

CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or- 6 _ ATAS DAS COMISSÕES
dem.) - Perspectiva da ocorrência de prejuízos
nos trabalhos da CPI do Setor de Combustíveis
com a recente autorização, pela Agência Nacio
naldo Petróleo, da criação de empresas distribui-
doras de combustíveis. 41902

MAURíCIO RANDS (PT - PE. Pela ordem.)
- Apelo à Ministra Dilma Rousseff, das Minas e
Energia, em favor da extinção do horário brasilei-
ro de verão............ 41902

ONYX LORENZONI (PFL ~ RS. Pela or
dem.) - Aumento da carga tributária brasileira em
caso de aprovação da proposta governamental
de reforma tributária. 41903

TELMA DE SOUZA (PT - SP Pela ordem.)
- Considerações acerca da modernização das
agências reguladoras brasileiras. Apreciação,
pela Casa, da proposta governamental de refor-
ma tributária........................................................... 41903

WILSON SANTOS (PSDS - MT. Pela or-
dem.) - Críticas à proposta governamental de re-
forma tributária. 41904

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

Aprovação do requerimento .
Encerramento da discussão ..

Adiamento da votação da matéria ..
VI- Encerramento
4 - ATO DA PRESIDÊNCIA

- Decide alterar o Ato da Presidência de
29-7-03, que criou Comissão Especial destinada

---- '--" ~-- .
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Ata da 160a Sessão, Extraordinária, Matutina,
em 2 de setembro de 2003

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente; Beta Albuquerque, Laura Carneiro,
Tarcísio Zimmermann, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 4 minutos)

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ha
vendo número regimental declaro aberta a sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

O SR BETO ALBUQUERQUE, servindo como
20 Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. PHILEMON RODRIGUES, servindo
como 10 Secretário, procede à leitura do seguinte

11I- EXPEDIENTE

Ofício n° 108/Plen

Brasília, 28 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a
fim de indicar a Deputada Terezinha Fernandes,
PTlMA, e o Deputado Washington· Luis, PT/MA, como
membros da Comissão Externa que acomPanhará as
investigações destinadas a esclarecer o acidente ocorri
do na Base de Lançamento de Alcântara.

Atenciosamente, - Deputada Nelson Pellegrino,
Líder do PT.

Publique-se.
Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Oficio n° 109/Plen

Brasília, 1° de setembro de 2003

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

Senhor Presidente

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como titular, o Deputado Simplício
Mário, PT/PI, na Comissão Permanente de Desenvol
vimento Urbano e Interior - CDUI.

Atenciosamente, - Deputado Nelson Pellegrino,
Uderdo PT.

Defiro. Publique-se.
Em, 2-9-2003. - João· Paulo Cunha,

Presidente.

Oficio n° 11O/Plen

Brasília, 1° de setembro de 2003

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

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

a fim de indicar, como suplente, o Deputado Simplício
Mário. PT/PI, na Comissão Permanente de Agricultu
ra e Política Rural- CAPA.

Atenciosamente, - Deputado Nelson Pellegrino,
Uderdo PT.

Defiro. Publique-se.
Em, 2-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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Brasília, 1° de setembro de 2003

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

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

afim de indicar, como suplente, o Deputado Simplício
Mário, PT/PI, na Comissão Especial destinada a efe
tuar estudo em relação às matérias em tramitação na
Casa, cujo tema abranja a reforma política.

Atenciosamente, - Deputado Nelson Pelegrino.

Defiro. Publique-se.
Em 2-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Oficio n° 465/PT

Brasília, 1° de setembro de 2003

Senhor Presidente,
Excelentíssimo Senhor
Deputado Joao Paulo Cunha

Presidente da Câmara dos Deputados
Solicito a Vossa Excelência que seja o Deputa

do Anibal Gomes (PMDB/CE) indicado para a condi
ção de membro titular da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle.

Atenciosamente, - Deputado Nelson Pelegrino,
Líder do PT:

Defiro. Publique-se.
Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício n° 863/2003

Brasília, 2 de setembro de 2003

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, os Senhores De

putados Marcondes Gadelha (PTB - PB), José Múcio
Monteiro (PTB - PE), naqualidade de Titulares e Car
los Dunga (PTB - PB) na qualidade de Suplente, para
integrarem a Comissão Especial destinada a efetuar
estudo de projetos e ações com vistas à "integração e
revitalização das baias hídricas do Nordeste".

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Roberto Jefferson,
Líder do PTB.

Publique-se.
Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Brasília, 2 de setembro de 2003

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, venho
indicar pelo Partido Progressista - PP, os deputa
dos Ricardo Fiúza, Benedito de Lira e Cleonâncio
Fonseca, como titulares, e os deputados Enivaldo
Ribeiro, Eliseu Moura e Zé Lima, como suplentes,
para integrarem a Comissão Especial destinada a
proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar
n° 76, de 2003, do Poder Executivo, que "institui,
na forma do artigo 43 da Constituição, a Superin
tendência do Desenvolvimento do Nordeste - Su
dene, estabelece a sua composição, natureza jurí
dica, objetivos, área de competência e instrumen
tos de ação".

Atenciosamente, - Deputado Pedro Henry, Líder.

Publique"se.
Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

01. N° 770/03-LBP

Brasília, 28 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar o Deputado Paulo
Marinho (PUMA) para integrar a Comissão Exter
na para acompanhar as investigações sobre o aci
dente ocorrido na base de lançamentos de Alcân
tara (MA).

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exa os meus
protestos de elevado apreço e distinta consideração.
- Deputado Valdemar Costa Neto, Uder do Partido
Liberal.

Publique-se.
Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

--~---- - ----
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Brasília, 27 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGMlP na 1.620/03, indico a

Vossa Excelência os Deputados Alcell Collares e Pom
peo De Mattos para integrarem, na condição de titular e
suplente, respectivamente, a Comissão. Especial desti
nada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Consti
tuição na 54-A, de 1999 que "acrescenta artigo ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias" (dispondo
que o pessoal em exercício, que não tenha sido admitido
por concurso público, estável ou não, passa a integrar
quadro temporário em extinção, à medida que vagarem
os cargos ou empregos respectivos).

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

Publique-se.
Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF./GAB.lI/N° 274-PDT

Brasília, 27 de agosto de 2003

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício SGM./P. na 1.743/03, indi
co a Vossa Excelência os Deputados Álvaro Dias e
Wagner Lago para integrarem, na condição de titular e
suplente, respectivamente, a Comissão Especial desti
nada a apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei
Complementar na 76, de 2003, que "institui, na forma
do artigo 43 da Constituição, a Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - Sudene, estabelece a
sua com posição, natureza jurídica, objetivos, área de
competência e instrumentos de açãd'.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Neiva
Moreira, Líder do PDl.

Publique-se.
Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Brasília, 27 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício SGM.lP. na 1.728/03,
indico a Vossa Excelência o Deputado Severiano
Alves para integrar, na condição de titular, a Co
missão Especial destinada a "acompanhar as ne
gociações da Área de Livre Comércio das Améri
cas".

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Neiva
Moreira, Líder do PDl.

Publique-se.
Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício GAB-306/1 N° 074/ 03

Brasília, 2 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos, dirijo-me a Vos

sa Excelência para indicar os Deputados Dr. IIdeu
Araújo e Prof. Irapuan Teixeira, titular e suplente,
respectivamente, que deverão integrar a Comissão
Especial criada para proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição na 524-A, de 2002, do Sena
do Federal.

Atenciosamente, - Dr. Enéas Carneiro, Depu
tado Federal, PRONA - SP.

Publique-se.
Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
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Oficio GAB-3061/1 N° 75/03

Brasília, 2 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,

Com os meus cumprimentos, dirijo-me a Vos
sa Excelência para indicar os Deputados Dr. Van
derlei Assis e Dr. Elimar Máximo Damasceno, titu
lar e suplente, respectivamente, que deverão inte
grar a Comissão Especial destinada a acompa
nhar as negociações da Área de Livre Comércio
das Américas.

Atenciosamente, - Dr. Eneas Carneiro, Depu
tado Federal, PRONA - SP.

Publique-se.
Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício GAB-306/1 N° 76 /03

Brasília, 2 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,

Com os meus cumprimentos, dirijo-me a Vossa
Excelência para indicar os Deputados Dr. Elimar Má
ximo Damasceno e Dr. Vanderlei Assis, titular e su
plente, respectivamente, que deverão integrar a Co
missão Especial destinada a apreciar e proferir pa
recer ao Projeto de Lei Complementar n° 76, de
2003.

Atenciosamente, - Dr. Enéas Carneiro, Depu
tado Federal, PRONA - SP.

Publique-se.
Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF. N° 326-P./2003 - CCJA.

Brasília, 21 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 3.018/03, apreciado por este Órgão
Técnico, em 9 de julho do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exa protes
tos de elevada estima e distinta consideração. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

Publique-se.
Em 2-9c03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício n° P·.336/2003

Brasília, 26 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência providenciar a desa

pensação do PL. n° 1.583/1999, do Senhor Clementino
Coelho, do de número 1.562/1999, de autoria do Sena
do Federal, por tratarem de matérias distintas, conforme
requerimento anexo do Deputado Bispo Rodrigues, re
lator das proposições nesta Comissão.

Informo que o PL n° 1.579/1999, constante tam
bém do referido requerimento, já recebeu novo despa
cho não estando mais apensado ao PL. n° 1.562/1999.

Certo de contar com a atenção de Vossa
Excelência, antecipadamente agradeço renovando
protestos de estima e consideração. - Deputado
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Requer seja solicitada à Presidência
da Câmara reconsideração do despacho de
apensação dos Projetos de Lei nOs 1.579 e
1.583, de 1999, ao PL. n° 1.562, de 1999.

Senhor Presidente
Na qualidade de Relator do Projeto de Lei nO

1.583, de 1999, que "Dá nova redação aos incisos I e 11
do § 2° do art. 47 da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de
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1997, que estabelece normas para as eleições", para
dispor sobre a distribuição do tempo de propaganda
eleitoral no rádio e na televisão", e do Projeto de Lei n°
1.579, de 1999, que "Altera o art. 9° da Lei n° 9.504, de
30 de setembro de 1997, e dá outras providências", am
bos de autoria do Deputado Clementino Coelho, e
apensados ao Projeto de Lei n° 1.562, de 1999, oriundo
do Senado Federal, onde teve a autoria do Senador
Sérgio Machado, e que "Altera a Lei n° 4.737, de 15 de
julho de 1965, que institui o Código Eleitoral, e a Lei n°
9.504, de 30 de setembro de 1997, que "estabelece
normas para as eleições", a fim de proibir coligações,
nas eleições proporcionais", verifiquei que não existe
identidade ou correlação entre as matérias reguladas
nos dois primeiros projetos e a disciplinada neste último,
aoqualestão apensados aqueles.

Em tais condições, requeiro a V. Ex" seja enca
minhada ao Presidente da Câmara dos Deputados
solicitação no sentido da reconsideração do despa
cho .de apensação dos· projetos mencionados, para
que sejam desapensados, do PL n° 1.562, de 1999,
os PLs nOs 1.583, de 1999, e 1.579, de 1999.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2002.
- Deputado Bispo Rodrigues.

Defiro.. Desapense-se o PL n° 1.583/99
do PL n° 1.562/99. Oficie-se. Publique-se.

Em 2-9-03. - João P. Cunha, Presi
dente.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

OFTP N° 265/2003

Brasília, 19 de agosto de 2003.

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

Senhor Presidente,
Tendo em vista o extravio, no gabinete do relator

designado, do Projeto de Lei n° 2.228/99 - do Sr. Edi
nho Bez - que "Dispõe sobre o funcionamento de ho
téis, restaurantes, bares e similares", nos termos do
artigo 106 do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, solicito a V.Exa. a gentileza de autorizar a re
constituição dos mesmos.

Respeitosamente, - Deputado Givaldo Rim
bão, Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em, 2-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

OFTP N° 266/2003

Brasília, 19 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Tendo em vista o extravio, no gabinete do relator

designado, do Projeto de Lei n° 4.715/01 - do Sr.
Antonio Cambraia - que "regulamenta o penado de
cobertura de Seguros de Automóveis, com pagamen
to de prêmios fracionado, em caso de cancelamento
antecipado de contrato, e dá outras providências",
nos termos do artigo 106 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, solicito a V.Exa. a gentileza
de autorizar a reconstituição dos mesmos.

Respeitosamente, - DeputadoGivaldo Carimbão,
Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OFTP N° 270/2003

Brasília, 26 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Tendo em vista o extravio, no gabinete do relator

designado, do Projeto de Lei nO 6.101/02 - do Sr. Celso
Russomanno -que "Acrescenta parágrafo primeiro ao
artigo 31 da lei 8.078 de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre o Código de Proteção e Defesa do Con
sumidor", nos termos do artigo 106 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, solicito a V. Exa. a
gentileza de autorizar a reconstituição do mesmo.

Respeitosamente, - Deputado Givaldo
Carimbão.

Defiro. Publique-se.
Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.



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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, ca

put, do Regimento Interno, comunico a V. Exa que
a Comissão de Viação e Transportes, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei
n° 6.374/02 - do Sr. Jovair Arantes - que "acres
centa artigo ao Código de Trânsito Brasileiro, tor
nando obrigatória a gravação do nome e do tipo
sangüíneo do proprietário no capacete de segu
rança para motociclistas e afins".

Atenciosamente, - Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA Of. P-121/03
E COMÉRCIO

Ofício-Preso N° 527/03

Brasília, 14 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 141 e 32, VI, "I", do Regi

mento Interno da Casa, solicito a Vossa Excelência pro
ceder à revisão do despacho concedido ao Projeto de
Lei Complementar 76/03, do Poder Executivo - que
"institui, na forma do art. 43 da Constituição, a Superin
tendência do Desenvolvimento do Nordeste -SUDENE,
estabelece a sua composição, natureza jurídica, objeti
vos, área de competência e instrumentos de açãd', de
modo a propiciar à Comissão de Economia a oportuni
dade de se manifestar sobre o mérito da proposição.

Certo da acolhida do pleito, aproveito a oportuni
dade para reiterar protestos de admiração e respeito.

Cordialmente, - Deputado Le.o Alcântara, Pre
sidente.

Setembro de 2003

Brasília, 27 de agosto de 2003

Prejudicado, nos termos do artigo 163,
Inciso VIII, do RICD. Oficie-se e, após, publi
que-se.

Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Of. P-120/03

Brasília, 27 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput, do

Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Comissão
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou o Projeto de Lei n° 2.050/99 - do Sr. Enio
Bacci - que "altera velocidade para motocicletas onde
não exista sinalização e dá outras providências", e os de
nOs. 2.305/00 e 2.332/00, apensados, e rejeitou o de n°
2.057/99, apensado.

Atenciosamente, - Deputado Romeu Queiroz,
Presidente

Defiro. Publique-se.
Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Defiro. Publique-se.
Em, 2-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. P. n° 122/03

Brasília, 27 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,
do Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei n° 7.047/02
do Sr. Alceste Almeida - que "institui o Vale-Tro
co/Transporte, e dá outras providências".

Atenciosamente, - Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.

Publique-se.
Em, 2-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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01. P. n° 123/03

Brasília, 27 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,

do Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei n° 755/03 - do
Sr. Daniel Almeida - que "proíbe que seja previsto va
lor variável para a tarifa básica de pedágio, em razão
de mês, dia ou intervalo de horário específico".

Atenciosamente, - Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.

Publique-se.
Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

01. P. n° 124/03

Brasília, 27 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,

do Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje,· rejeitou o Projeto de Lei n° 883/03 - do
Sr. Eduardo Cunha -que "dispõe sobre o transporte
de policiais milita.res e bombeiros militares em veícu
los coletivos intermunicipais de passageiros, e adota
outras providencias".

Atenciosamente, - Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.

Publique-se.
Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

REQUERIMENTO N° 25, DE 2003
(Do Sr. Oliveira Filho)

Requer a criação e instalação da
Comissão Parlamentar de Inquérito dos
Brasiguaios, a fim de apurar a real situa
ção de precariedade, humilhação e explo
ração em que se encontram 300 mil bra
sileiros no Paraguai.

Senhor Presidente,
O DeplJtado Federal Oliveira Filho, no exercício

de seu mandato parlamentar, requer a criação e ins
talação da CPI dos Brasiguaios, a fim de apurar a real
situação em que vivem estes milhares de brasileiros
no ParaglJai.

Sala das Sessões, 25 de junho de 2003. - Depu
tado Oliveira Filho.

DECISÃO DO PRESIDENTE,-
Examino o Requerimento nO 25, de 2003, do Se

nhor Oliveira Filho e outros, que "Requer a criação e
instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito dos
Brasiguaios, a fim de apurar a real situação de preca
riedade, humilhação e exploração em que se encon
tram 300 mil brasileiros no Paraguai".

O Requerimento restringe-se aos termos da
ementa transcrita, constando de justificação que a ele
se segue que o propósito do pedido é a criação de
uma CPI destinada a "acábar com o sofrimento des
ses brasileiros que vivem irregularmente no Paraguai
e, por isso, são. submetidos à exploração de
mão-de-obra, prostituição infantil, trabalho escravo de
crianças, pessoas que vivem com suas cédulas de
identidade retidas e vários tipos de barbaridades que,
ao aprofundarmos no aS$unto, teremos a oportunida
de de constatarmos".

Nos termosdo art. 58, § 3°, da Constituição Fe
deral, as comissões parlamentares de inquérito se
prestam à apuração de fato determinado e por prazo
certo, e são criadas mediante o requerimento de um
terço dos membros da C~maraou do Senado, ou de
ambas as Casas em conjunto.

Segundo o Regimento Interno da Câmara dos
Deputados - RICD, considera-se fato determinado o
acontecimento de relevante interesse para a vida pú
blica e a ordem constitucional, legal, econômica e so
cial do País, que deve vir devidamente caracterizado
no requerimento (art. 35, § 1°).

Diante dessas regras, tenho assinalado que os
fatos não podem vir narrados em termos- genéricos,
impondo-se a indicação de acontecimentos objetivos
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situados no tempo e no espaço, ou individualição de
condutas ilícitas passíveis de apuração.

Outrossim, os fatos devem ser relacionados no
bojo do requerimento, desservindo a alusão a nomes
de tipos penais ou descrição de condutas criminosas
em tese.

Cada fato deve ser posto concretamente, preci
sando-se a época, o local e as condições em que foi
praticado, assim como a autoria, se possível.

Portanto, no caso em tela não foi indicado ne
nhum fato concreto, que constituiria o ponto de parti
da para as investigações de uma CPI.

Nesse sentido, não há fato determinado devida
mente caracterizado no Requerimento na 25, de
2003, razão pela qual determino a sua devolução ao
primeiro requerente, o que faço atento às disposições
do art. 35, §§ 10 e 20

, do RICO.

Oficie-se ao primeiro requerente e,
após, publique-se.

Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO W 67, DE 2003
(Da Sr Deputada Alice Portugal)

Requer a convocação de sessão so
lene da Câmara dos Deputados para o
dia 11 de agosto de 2003, destinada a co
memorar o 66° aniversário da União Naci
onal dos Estudantes.

Senhor Presidente,

Representando um décimo da composição da
Câmara dos Deputados, requeremos a V. Exa

, com
base no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o Ple
nário, a convocação de sessão solene desta Casa
para o dia 11 de agosto de 2003, às 16h, destinada a
comemorar o 660 aniversário da União Nacional dos
EStudantes.

Sala das Sessões da Câmara dos Deputados,
18 de fevereiro de 2003. - Alice Portugal - Inácio
Arruda - Roberto Freire - Eduardo Campos.

Defiro. Publique-se.
Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

REQUERIMENTO N° 1.068, DE 2003
(Do Sr. Feu Rosa)

Requer o desapensamento do Proje
to de Lei n° 868, de 2003.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa desapensar o Projeto de Lei na

868/2003, de minha autoria, apensado ao Projeto de
Lei na 851/2003, do Deputado Eduardo Cunha, que
encontra-se tramitando na Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado, Violência e
Narcotráfico.

Sala das Sessões, 19 de agosto de 2003. 
Deputado Feu Rosa.

Indefiro, tendo em vista que a apen
sação obedeceu ao disposto no art. 139, in
ciso I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

Publique-se. Oficie-se.
Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

REQUERIMENTO N° 1.071, DE 2003
(Do Sr. Lobbe Neto)

Requer desapensamento do PL n°
1.268, de 2.003, apensado ao PL 4.572/98.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, § único, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exa.
o desapensamento do PL na 1.268, de 2003, apensa
do ao PL 4.572/98, tendo em vista que a matéria não
é idêntica à tratada pela proposição principal para que
de imediato reinicie sua tramitação ordinária em se
parado.

Sala das Sessões, 19 de agosto de 2003. 
Deputado Lobbe Neto.

Indetiro, por não ser possível a de
sapensação, tendo em vista a aprovação
do PL na 1.394/03, na forma dosubstituti
vo, restando portanto, prejudicada a pro
posição principal e todas as demais propo
sições apensadas, entre elas o PL na
1.268/03 de sua autoria. Oficie-se e, após,
publique-se".

Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

~ -- ~_-- ~ ----- --~_--
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REQUERIMENTO N° 1.084, DE 2003
(Do Sr. Paulo Marinho e outros)

Requer a convocação de Sessão So
lene da Câmara dos Deputados para
prestar homenagens póstumas ao em
presário José Nelson Schincariol.

Senhor Presidente
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, a
convocação de Sessão Solene desta casa para pres
tar homenagens póstumas ao empresário José Nel
son Schincariol, falecido na data de hoje.

Justificação

O empresário José Nelson Schincariol foi as
sassinado na madrugado de hoje, na garagem de sua
residência, localizada no município de Itú, Interior do
Estado de São Paulo.

Homem denotório saber, empresário arrojado e
de visão futurista, o Dr. Nelson Schincariol encantava
a todos por sua simplicidade e humildade.

Proprietário das empresas que constituem o
Grupo Schincariol - seis fábricas espalhadas pelo
país, 6 mil funcionários, 23 centros de distribuição
próprios e parceria com outros 250 distribuidores, o
Dr. Nelson Schincariol, dava continuidade ao sonho
de seu pai, Sr. Primo Schincariol, que em 1939 fun
dou a empresa e começou a produzir o refrigerante
Itubaina, muito consumido até a década de 70.

A partir de maio qe 1989 a empresa começou a
fabricar sua primeira cerveja e logo começou a ga
nhar fatias qe mercado e atrair a atenção do consumi
dor e da concorrência, detendo hoje, 10% do merca
do de cerveja no país.

Mais do queso empresário que constituiu uma
empresa familiar, gerando emprego e renda para
milhares de.brasileiros, espero contar com o apoio
dos nobrespares na aprovação deste Requerimen
to, para homenagearo homem simples, que levava
uma vida franciscana, ao ponto de dispensar a pre
sença de seguranças nos seus deslocamentos, que
a todos impressionava por sua inteligência, traba
lho e amor ao pa.ís.

Sala das sessões,19 de agosto ale 2003. - Paulo
Marinho, Deputado Federal.

Defiro. Publique-se.
Em 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Brasília-DF, 20 de agosto de 2003

1MF

REQUERIMENTO N° 1.097, de 2003

Sr. Presidente,
Solicito nos termos regimentais que seja reali

zado uma sessão solene, no mês de setembro, em
homenagem ao empresário Senhor José Nelson
Schincariol, assassinado em ItulSP.

Deputado Federal,Robson Tuma.

Defiro. Publique-se.
Em:2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

REQUERIMENTO N°

Nos termos do art.140, do Regimento Interno,
requeiro a Vossa Excelência seja encaminhado tam
bém às Comissões de Economia, Indústria eComér
cio e Finanças e Tributação da Casa, o Projeto de Lei
n° 4.075, de 2001 ora em tramitação na Comissão de
Seguridade Social e Família, para exame dos referi
dos órgãos técnicos, tendo em vista que a matéria, no
seu mérito, abrange aspectos de ordem econômica e
a atividades capituladas no Art. 192 da Constituição
Federal.

Sala da Comissão, de de. - Deputado Herculano
Anghinetti

Indefiro, nos termos do artigo 141 do
RICO, a solicitação de redistribuição do PL.
4.075/01, haja vista que a distribuição foi fei
ta nos termos regimentais, não restando
comprovado o mérito da CEIC e CFT. Ofi
cie-se e, após, publique-se.

Em: 2-9-03. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 131, DE 2003

(Da Sra.Terezinha Fernandes e outros)

Inclui o Cerrado e a Caatinga nos bi
ornas considerados patrimônio nacional,
dando nova redação ao §4° do artigo 225
da Constituição Federal.

Despacho: Apense-se esta à
PEC-150/1995.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

Publicação Inicial Art. 137, caput
RICO

As mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do artigo 60 da Constitui-
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ção Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art.1°. Fica acrescido ao §4° do artigo 225, da
Constituição Federal, que passa a vigorar com a se
guinte redação:

Art. 225° .
§4° A Floresta Amazônica brasileira, a

Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense, a Zona Costeira, o Cerra
do e a Caatinga são patrimônio nacional, e
sua utilização far-se-á, na forma da Lei,
dentro de condições que assegurem a pre
servação do meio ambiente, inclusive quan
to ao uso dos recursos naturais e a melhoria
da qualidade de vida do povo.

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

Justificação

Esta proposta de emenda constitucional havia
sido apresentada em legislaturas passadas e, no en
tanto, foi arquivadaporforça regimental. A necessida
de de recuperá-Ia vem ao encontro do esforço coleti
vo de diversos trabalhadores e organizações que
ocupam e trabalham no Cerrado e Caatinga brasilei
ros e que continuam acreditando na necessidade de
se criar instrumentos legais para garantir a preserva
ção desses biomas, que se encontram ameaçados.
Nesse sentido, ressaltamos as manifestações públi
cas que vêm ocorrendocomo a "Carta do Maranhão
Povos do Cerrado expõem seus pleitos e visão de
mundo", publicada em novembro de 2002.

Mais do que isto, representa uma espécie de re
paro a uma injustiça que fora cometido pela Constitui
ção de 1988 ao não incorporar esses biomas como
patrimônio nacional a ser preservado.

O §4° do artigo 225 da Constituição Federal de
1988 determina que a Floresta Amazônica brasileira,
a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio
nacional a serem preservados, o que permite deduzir
do texto constitucional que esses bens ambientais in
teressam a todos os brasileiros. No caso, houve uma
preocupação do constituinte em assegurar a preser
vação desses espaços, em função de sua diversida
de, pois representam importante reservatório natural,
entre os quais, os recursos hídricos e genéticos de in
calculável valor monetário. O manejo adequado pode
ser um importante fator para a contribuição de desen
volvimento para o Brasil.

Como visto, a não inclusão do Cerrado e Caatin
ga incorre numa omissão imperdoável, sobretudo
pelo desconhecimento da sua importância ecológica.
Assim, faZ-se essencial a sua inclusão como sendo
patrimônio nacional. Trata-se, sobretudo de proteger
a vida em qualquer forma que ela se apresente.

São extremamente relevantes os argumentos
para a proteção desses biomas. Ao cortar o Brasil de
norte a sul, o Cerrado pode ser representado como
uma verdadeira coluna vertebral, propiciam:!o equilí
brio ambiental aos demais ecossistemas brasileiros.
Essa posição geográfica, somada a sua altitude em
relação aos demais ecossistemas, representa umfa
tor para a distribuição de água que alimenta as princi
pais bacias hidrográficas do Brasil. Na sua composi
ção é possível observar uma diversidade de ecossis
temas e espécies, que compõem a sua paisagem,
descritos de forma maravilhosa por Guimarães Rosas
em "Grande Sertão Veredas".

Ocorre que o Cerrado vem sendo utilizado de
forma predatória por diversos grupos econômicos,
em consonância com políticas públicas equivocadas,
que se ocupam em intensificar o processo de expan
são da agricultura, especificamente, monocultura de
exportação. A lógica desse processo tem sido a lógi
ca do agronegócio, do grande capital, em detrimento
das diversas populações de trabalhadores agroextra
tivistas e grupos indígenas, os chamados "povos dos
cerrados". Trata-se de violação aos direitos desses
grupos sociais.

No caso, estamos diante de dois modelos de de
senvolvimento: um, orientado por uns poucos, que
não levam em consideração o meio ambiente, colo
cando em risco todo patrimônio natural e cultural; ou
tro, orientado pelos chamados "povos do cerrados",
que se preocupam em manejar adequadamente os
recursos naturais para conservar toda biodiversidade
existente.

A Caatinga, por sua vez, é o bioma brasileiro mais
severamente devastado pela ação antrópica, que data
desde o período do Brasil-Colônia, com o regime de ter
ras que criou condições para a concentração fundiária na
região. Num relatório publicado pelo governo brasileiro a
época da Rio-92 intitulado "O Desafio do Desenvolvi
mento Sustentável", destaca-se em vários estudos que a
região da Caatinga vem apresentando "núcleos de de
sel1ificação" onde a degradação da cobertura vegetal e
do solo atingiram uma condição de irreversibilidade,
apresentando-se corno pequenos desertos dentro do
próprio ecossistema.
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Diferentemente do que se anunciam de que a
Caatinga apresenta uma paisagem homogênea é in
cOrreta. A Caatinga apesar de estar localizada numa
região semi-árida é rica em recursos genéticos dada
sua alta biodiviersidade, apresenta grande variedade
de paisagens, relativa riqueza biológica e endemis
mo, isto é, com muitas espécies que não são encon
tradas em· nenhum outro lugar do planeta.

A diversidade biológica do Cerrado eCaatinga é
riquíssima e comum potencialmuito pouco estudado,
sendo quenãose pode permitirque todo essepatri
mônio natural seja destruído. O princípio da "prudên
cia" ou da "cautela" do Direito Ambiental é imperativo
ao informar que havençjo dúvidas, incertezas ou mes
mo desconhecimento científico a respeito de determi
nado ambiente., •. não. se. deve praticar determinadas
ações, sobretudo a firnde.evitar a ocorrência deda
nos que possam se. tornar irreparáveis num futuro
próximo. Trata-se, ainda, de preservar um patrimônio
genético inexplorado e desconhecido.

O olhar indiferente. a respeito desses biomas,
pode ser observado pelas poucas áreas especial
mente protegidas.

Há uma necessidade de que esses biomas se
jam ocupados de forma que se leve em consideração
o meio ambiente natural e cultural para proteger a
vida, a garantir um padrãode eXistência digno para os
seres humanos desta e das gerações futuras. Nesse
sentido, faz-se necessário a adoção de medidas le
gais que possam dar tratamento diferenciado a es
ses espaços.

O reconhecimento do Cerrado e Caatinga como
patrimônio natural a ser protegido pelo texto constitu
cional tem como objetivo suprir uma omissão inacei
tável na Constituição Federal de 1988 e, desta forma,
corroborar com a formulação de políticas públicas
adequadas; no sentido de garantir as populações que
lá se encontram condições para a sua exploração,
sendo que não podemos perder de vista que no Cer
radoe na Caatinga têm gente, que no Cerrado e Caa
tinga têm cultura própria e de que n&o há defesa do
Cerrado e da Caatinga sem os povos do cerrado e da
caatinga.

Portanto, contamos com o total apoio de nossos
Pares.na aprovação desta proposta de Emenda à
ConstituiÇão.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2003. - Depu
tada Terezinha Fernandes, PTlMA.

1lfI:

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:

Confirmadas:172
Não Conferem:9
Fora do Exercício:1
Repetidas:26
Ilegíveis:O
Retiradas:O

Assinaturas Confirmadas

1 - ADELOR VIEIRA (PMDB - SC)

2 - AFFONSO CAMARGO (PSDB - PR)
3 - ALBERTO FRAGA (PMDB - DF)

4 - ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR)

5 - ALCEU COLLARES (PDT - RS)

6 - ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB - RJ)
7 ~ ANDRÉ DE PAULA (PFL - PE)

8 - ANDRÉ LUIZ (PMDB- RJ)
9 - ANDRÉ ZACHAROW (PDT - PR)

10 - ANíBAL GOMES (PMDB - CE)

11 - ANN PONTES(PMDB - PA)

12 - ANSELMO (PT - RO)
13 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)

14 - ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ)
15 - ANTôNIO CARLOS MAGAU-lÃES NErO (pFL - 8A)
16 - ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP)

17 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB - CE)
18 - ARNON BEZERRA (PSDB - CE)

19 - ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA)

20 - ASSIS MIGUELDO COUTO (PT - PR)

21 - ÁTILA LINS (PPS - AM)

22 - AUGUSTO NARDES (PP - RS)
23 - B. SÁ (PPS - PI)
24 - BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB)
25 - BERNARDO ARI8TON (PMDB - RJ)
26 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG)
27 - CABO JÚLIO (PSB - MG)
28 - CARLOS MOTA (PL - MG)

29 - CASARA (PSDB - RO)
30 - CÉSAR MEDEIROS (PT - MG)
31 - CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS)

32 - CHICO DA PRINCESA (PL - PR)
33 - CLEUBER CARNEIRO (PFL - MG)
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34 - COLBERT MARTINS (PPS - BA)

35 - CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG)
36 - DARCI COELHO (PFL - TO)
37 - DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS)

38 - DELEY (PV - RJ)
39 - DEVANIR RIBEIRO (PT - SP)
40 - DILCEU SPERAFICO (PP - PR)

41 - DR. BENEDITO DIAS (PP - AP)
42 - DR. EVILÁSIO (PSB - SP)

43 - DR. FRANCISCO GONÇALVES (PTB - MG)

44 - DR. RODOLFO PEREIRA (PDT - RR)

45 - ORA. CLAIR (PT - PR)
46 - DURVAL ORLATO (PT - SP)

47 - EDSON DUARTE (PV - BA)
48 - EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG)
49 - EDUARDO CUNHA (PMDB - RJ)

50 - EDUARDO SCIARRA (PFL '- PR)

51 - ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO(PRONA - SP)
52 - ELlSEU PADILHA (PMDB - RS)

53 - ELlSEU RESENDE (PFL - MG)
54 - ENIVALDO RIBEIRO (PP - PB)
55 - FÁTIMA BEZERRA (PT - RN)

56 - FRANCISCO APPIO (PP - RS)
57 - FRANCISCO GARCIA (PP - AM)

58 - GILBERTO NASCIMENTO (PMDB - SP)

59 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
60 - HELENO SILVA (PL - SE)

61 - HENRIQUE AFONSO (PT - AC)

62 - HENRIQUE FONTANA (PT - RS)
63 - ILDEU ARAUJO (PRONA - SP)

64 - INALDO LEITÃO (PL - PB)
65 ~ IRINY LOPES (PT - ES)

66 - JAIME MARTINS (PL - MG)
67 - JAIR BOLSONARO (PTB - RJ)

68 - JOÃO ALFREDO (PT - CE)
69 - JOÃO BATISTA (PFL - SP)
70 - JOÃO CAMPOS (PSDB - GO)

71 - JOÃO CORREIA (PMDB - AC)
72 - JOÃO GRANDÃO (PT - MS)
73 - JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP)

74 - JOÃO MAGNO (PT - MG)
75 - JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (PL - MG)
76 - JOÃO PIZZOLATII (PP - SC)

77 - JOÃO TOTA (PP - AC)
78 - JOAQUIM FRANCISCO (PTB - PE)

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

79 - JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES)

80 - JOSÉ MILlTÃO (PTB - MG)
81 - JOSÉ PRIANTE (PMDB - PA)
82 - JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)

83 - JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)
84 - JÚLIO DELGADO (PPS - MG)
85 - JULIO SEMEGHINI (PSDB - SP)

86 - KELLY MORAES (PTB - RS)
87 - LAVOISIER MAIA (PSB - RN)

88 - LEODEGAR TISCOSKI (PP - SC)

89 - LEONARDO MATTOS (PV - MG)
90 - LEONARDO VILELA (PP - GO)
91 - LUCI CHOINACKI (PT - SC)

92 - LUCIANO CASTRO (PL - RR)
93 - LUCIANO LEITOA (-)

94 - LUCIANO ZICA (PT - SP)

95 - LUIZ ALBERTO (PT - BA)

96 - LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO)
97 - LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)

98 - LUIZ CARREIRA (PFL - BA)
99 - LUIZ COUTO (PT - PB)
100 - LUIZ PIAUHYLlNO (PTB - PE)

101 - LUPÉRCIO RAMOS (PPS - AM)
102 - MANATO (PDT - ES)
103 - MANINHA (PT - DF)

104 - MARCELlNO FRAGA (PMDB - ES)
105 - MARCELO CASTRO (PMDB - PI)

106 - MARCELO ORTIZ (PV - SP)

107 - MARIA HELENA (PMDB - RR)
108 - MARIÂNGELA DUARTE (PT - SP)
109 - MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB -AL)

110 - MAURíCIO RABELO (PL - TO)

111 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)
112 - MAURO LOPES (PMDB - MG)

113 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)
114 - MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
115 - MILTON CAROlAS (PTB - RS)

116 - MOACIR MICHELETTO (PMDB - PR)
117 - MUSSA DEMES (PFL - PI)
118 - NEIVA MOREIRA (PDT - MA)

119 - NELSON PELLEGRINO (PT - BA)
120 - NELSON TRAD (PMDB - MS)
121 - NEUCIMAR FRAGA (PL - ES)

122 - NILSON PINTO (PSDB - PA)
123 - NILTON CAPIXABA (PTB - RO)

-~------
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124 - OLIVEIRA FILHO (PL - PR)

125 - ORLANDO DESCONSI (PT - RS)

126 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR)
127 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB ~ RS)

128 - OSVALDO REIS (PMDB- TO)
129 - PAES LANDIM (PFL - PI)
130- PASTOR AMARILDO (PSB - TO)

131 - PASTOR FRANCISCO OLíMPIO (PSB - PE)
132 - PASTOR PEDRORIBEIRO (PMDB - CE)

133 - PASTOR REINALDO (PTB - RS)

134 - PATRUS ANANIAS (PT - MG)
135 - PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)
136 - PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)

137 - PAULO MAGALHÃES (PFL - BA)
138 - PAULO ROCHA (PT - PA)

139 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO)

140 - PEDRO NOVAIS (PMDB - MA)

141-POMPEO DE MATTOS (PDT - RS)
142 - RICARDoBARROS (Pp.,.. PR)

143 - RICARTE DE FREITAS (PTB - MT)
144 - ROBERTO BALESTRA (PP - GO)
145 - ROBERTO GOUVEIA (PT - SP)

146 - ROGÉHIO SILVA (PPS - MT)
147 - ROGÉRIO TEÓFILO (PFL -AL)

148 - ROMEU QUEIROZ (PTB - MG)

149 - RONALDO CAIADO (PFL - GO)
150 - RONIVON SANTIAGO (PP - AC)

151 - RUBINELLI.(PT - SP)

152 - SANDES JÚNIOR (PP - GO)
153 - SARAIVA FELIPE (PMDB - MG)
154 -SARNEY FILHO (PV -MA)

155 - SELMA SCHONS (PT - PR)

156 - SERAFIM VENZON (PSDB - SC)
157 - SILAS BRASiLEIRO (PMDB-MG)

158 - SitAS CÂMARA (PTB - AM)

159 - TEREZINHA FERNANDES (PT - MA)
160 - VALDENOR GUEDES (PP - AP)

161 - VANDERLEI ASSIS (PRONA - SP)
162 - VIGENTINHO (PT- SP)
163 - VIEIRA REIS (PMDB - RJ)
164-VIGNATTI (PT - SC)
165 - WASHINGTON LUIZ (PT - MA)
166 - WASNY DE HOURE (PT - DF)

167 - WLADIMIR COSTA (PMDB - PA)
168 ~ YEDA CHUSIUS (PSDB - RS)

111'

169-ZÉ GERARDO (PMDB - CE)

170 - ZEQUINHA MARINHO (PTB - PA)

171 - ZICO BRONZEADO (PT - AC)
172 - ZONTA (PP - SC)

Assinaturas que Não Conferem
1 - ADÃO PRETTO (pr - RS)

2 - B. SÁ (PPS - PI)

3 - EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
4 - JOÃO FONTES (PT - SE)
5 - JOSÉ RAJÃO (PSDB - DF)

6 - ROSE DE FREITAS (PSDB - ES)

7 - SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA)

8 - TATICO (PTB - DF)

9 - ZÉ GERALDO (PT - PA)

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1-FRANCISCA TRINDADE (-)

Assinaturas Repetidas
1 - ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB - RJ)

2 - ANN PONTES (PMDB - PA)

3 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)

4 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB - CE)

5 - B. SÁ (PPS - PI)

6 - BERNARDO ARISTON (PMDB - R.J)
7 - DEVANIR RIBEIRO(PT - SP)

8 - DILCEU SPERAFICO (PP - PR)
9 - DA. EVILÁSIO (PSB - SP)
10 - GILBERTO NASCIMENTO (PMD8 - SP)

11 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
12 - ILDEU ARAUJO (PRONA - SP)

13 - JOÃO BATISTA (PFL - SP)

14 - LUCIANO LEITOA (-)

15 - LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)
16 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)

17 - MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
18 - ORLANDO DESCONSI (PT - RS)
19 - OSVALDO REIS (PMOB - TO)

20 - PASTOR REINALDO (PTB - RS)
21 - RICARTE DE FREITAS (PTB -MT)
22 - VANDERLEI ASSIS (PRONA - SP)

23 - VIGNATTI (pT - Se)
24 - ZÉ GERARDO (PMDB - CE)
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Seção de Registro e Controle
e de Análise de Proposições

Ofício n° 166 / 2003

Brasília, 18 de agosto de 2003

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição da Sra. Deputada Terezinha
Fernandes e outros, que "Inclui o Cerrado e a Caatin
ga nos biomas considerados patrimônio nacional,
dando nova redação ao § 4° do artigo 225 da Consti
tuição Federal", contém número suficiente de signatá
rios, constando a referida proposição de:

172 assinaturas confirmadas;
009 assinaturas não confirmadas;
026 assinaturas repetidas;
001 Fora do exercício.
Atenciosamente, Ruthier de Sousa Silva, Chefe

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 132, DE 2003

(Do Sr. Marcelo Castro e outros)

Acrescenta artigo ao Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias para
estabelecer mandato de seis anos para
os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores
eleitos em 2004.

Despacho: Apense-se esta À
PEC-283/2000.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICD

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1° O Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 90:

"Art. 90. Os mandatos dos Prefeitos,
Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 2004
terminarão em 1° de janeiro de 2011:'

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entre em vi
gor na data de sua publicação.

Justificação

A proposta de emenda à Constituição Federal
introduz, dentre outros fundamentos, alteração na
sistemática eleitoral disciplinada pela Lei Maior: pro
move uma transição para a próxima eleição do Exe
cutivo e Legislativo municipal, assegurando a simulta
neidade de pleito a partir de 2010, fato inconteste de
racionalização política e econômica das eleições.

Com efeito, o atual sistema condiciona a realiza
ção de eleições a cada dois anos, ocasionando enor
mes dispêndios e um permanente tensionamento po
lítico com efeitos perturbadores sobre a Administra
ção Pública. A concentração de todos esses pleitos
em uma só data é medida que se impõe para raciona
lizar o processo eleitoral brasileiro.

Para se evitar quaisquer vícios que viessern ferir
a Constituição, estamos criando regra de transição
hábil a fazer ajustes para que todas as eleições ocor
ram simultaneamente. processo fundamental para o
fortalecimento das instituições democráticas. E é exa
tamente este o conceito que sustenta os pilares da
evolução política, cuja colaboração oferecemos a
partir da apresentação desta proposta.

Entendo que o aperfeiçoamento eleitoral consis
te em um Em face do exposto, e considerando que a
finalidade precípua da presente proposta de emenda
constitucional é o aperfeiçoamento e a racionalização
do sistema eleitoral brasileiro, esperamos que os ilus
tres colegas contribuam para o seu aprimoramento e
apoiem a nossa iniciativa, a fim de que venha a inte
grar o ordenamento constitucional de nosso País.

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 2003. 
Deputado Marcelo Castro

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:
Confirmadas:171
Não Conferem:8
Fora do Exercício:2
Repetidas:130
lIegíveis:O
Retiradas:O

Assinaturas Confirmadas
1 - ALBERTO FRAGA (PMDB - DF)
2 - ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR)
3 - ALCEU COLLARES (PDT - RS)
4 - ALEX CANZIANI (PTB - PR)
5 - ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB - RJ)
6 - ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ)
7 - ANDRÉ ZACHAROW (PDT - PR)
8 - ANíBAL GOMES (PMDB - CE)
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9 - ANN PONTES (PMDB - PA)
10 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)
11 - ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS)
12 - ANTONIO CRUZ (PTB - MS)
13- ANTONIO JOAQUIM (PP - MA)
14 - ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP)
15 -ARNON BEZERRA(PSDB -CE)
16 -ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PR)
17 - ÁTILA URA (PSDB - PI)
18 - AUGUSTO NARDES (PP - RS)
19 - B. SÁ (PPS - PI)
20 - BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB)
21- BISPO RODRIGUES (PL - RJ)
22 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG)
23 - CARLlTO MERSS (PT - SO)
24 - CARLOS SANTANA (PT - RJ)
25 - CELCITA PINHEIRO (PFL -MT)
26 - CHICO DA PRINCESA (PL -PR)
27 - CONFÚCIOMOURA (PMDB - RO)
28 - CORIOLANO SALES (PFL - BA)
29 - CUSTÓDlÇ) MATTOS (PSDB - MG)
30 - DARCI COELHO (PFL - TO)
31 - DELEY(PV..,. RJ)
32 - DILCElJ SPERAFICO (PP - PR)
33 - DA. BENEDITODIAS (PP-AP)
34 - DR. EVILA~IO (PSB - SP)
35 - QR. FRANCI9CO GONÇALVES (PTB - MG)
36 - OH. RIBAflAAR ALVES (PSB - MA)
37 - ORA. GLA.IR(PT- PR)
38 - OpRVAL, ORLATO (PT - SP)
39 - EOMA~ rvtbAEIRA (PL - MG)
40 - EDSONDUAATE (PV - BA)
41 - EDUARDO ~ARSOSA(PSDB - MG)
42 - EI)UAADO·~QM~S (PSDB - TO)
43 - EDUARDO $CIARRA (PFL - PR)
44 - ELlMAR M~lfVlODAMASCENO (PRONA - SP)
45 - E[JSEU REêENDE (PFL - MG)
46 - J;:NIQBACCI(POT..,. RS)
47 - ENIVALDOHI.Sr::IHO (PP - PB)
48 - EuKiíCIO QLIVE:lRA (PMDB- CE)
49 - FERNAND9 QEfABINHO (PFL - BA)
50 - FERNPJ'JDQ plt'-JI?{PMDB - MG)
51 -FERf\JAf\jDQ GA~EIRA (PT - RJ)
52 - F~RNAN[)() GO~ÇAL\lES (PTB - RJ)
53 - FfiAf'.JCISPÇ) G,i\RCIA (pP - AM)
54 - FRANÇISCOTURRA(PP - RS)
55 - GA$r~() VIEIRA (PMDS - MA)
56 - GQNZAGA Jv10TA(PSDB - CE)

57 - HELENILDO RIBEIRO (PSDB - AL)
58 - HERMES PARCIANELLO (PMDB - PR)
59 - ILDEU ARAUJO (PRONA - SP)
60 -INALDO LEITÃO (PL - PB)
61 - ISAíAS SILVESTRE (pse - MG)
62 -JAIME MARTINS (PL..,.MG)
63 - JAIR BOLSONARO (PTB - RJ)
64 - JANDIRA FEGHAU· (PCdoB - HJ)
65 - JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP)
66 - JOÃO BATISTA (PFL - SP)
67 - JOÃO CALDAS(PL - AL)
68 - JOÃO CAMPOS (PSDB - GO)
69 - JOÃO LEÃO (PL- BA)
70 - JOÃO MAGALHÃES (PTB - MG)
71 - JOÃO MENDES DE JESUS (PSL .- RJ)
72 - JOÃO PIZZOLATTI (PP '- SO)
73 - JOÃO TOTA(PP -AC)
74 - JOSÉ BORBA{PMDB - PR)
75 - JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES)
76 - JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB - PR)
77 - JOSÉ DIVINO (PMDB- RJ)
78 - JOSÉ UNHARES (PP- CE)
79 - JOSÉ RAJÃO (PSDB - DF)
80 - JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)
81 - JOSÉ THOMAZ NONô (pFL - AL)
82 -JOSUÉ BENGISON (PTB - PA)
83 - JOVAIR ARANTES (PTB - GO)
84 - JOVINO CÂNDIOQ(PV '- SP)
85 - JÚLlOCESAR(PFL - PI)
86 - JÚNIOR BETÃO (PPS - AO)
87 - LAVOISIER MAIA (PSB --' RN)
88 - LEONARDO MAlTOS (PV - MG)
89 - LEONARDO VILELA(PP - GO)
90 - LEÔNIDASCRISTINO(PPS - CE)
91 - L1NCOLN PORTELA (PL - MG)
92 - LUCIANOLEITOA (pOT - MA)
93 - LUISCAfiLOSHEINZEI (PP - RS)
94 - LUIZ ALBERTO (PT- SA)
95 - LUIZCARLOsHALJLY(PSDB - PR)
96 - LUIZ SÉRGIO (PT .:.. RJ)
97 - MARCELINOFRAGA (f'MDB - ES)
98 - MARCELO CASTR() (PMDB - PI)
99 - MARCELO()ÜIMAR~ES FILHO (PFL - BA)
100 - MARCELO ORTIZ (P\j - SP) ..~
101 - MARCONDESG,A.pELHA (PTB - PB)
102 - MARCOSABFlJ}Mç> (PFL-SP)
103 - MARIÂNGELA DUARTE (PT - SP)
104 - MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL)



Assinaturas que Não Conferem
1 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)
2 - EDISON ANDRINO (PMDB - SC)
3 - EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
4 - ENIO TATICO (PTB - GO)
5 - MORONI TORGAN (PFL - CE)
6 - PROMOTOR AFONSO GIL (PCdoB - PI)
7 - RODRIGO MAIA (PFL - RJ)
8 - ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE)
Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 - CARLOS NADER (PFL - RJ)
2 - ELlSEU MOURA (PP - MA)

Assinaturas Repetidas
1 - ALCEU COLLARES (PDT - RS)
2 - ALEX CANZIANI (PTB - PR)
3 - ALEX CANZIANI (PTB - PR)
4 - ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ)

5 - ANíBAL GOMES (PMDB - CE)
6 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)
7 - ANTONIO CRUZ (PTB - MS)
8 - ANTONIO CRUZ (PTB - MS)
9 - ANTONIO CRUZ (PTB - MS)
10 - ANTONIO CRUZ (PTB - MS)
11 - ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP)
12 - ARNON BEZERRA (PSDB - CE)
13 - B. SÁ (PPS - PI)
14 - B. SÁ (PPS - PI)
15 - BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB)
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105 - MAURíCIO RABELO (PL - TO) 153 - SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG)
106 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) 154 - TAKAYAMA (PMDB - PR)
107 - MAURO LOPES (PMDB - MG) 155 - TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS)
108 - MEDEIROS (PL - SP) 156 - TATICO (PTB - DF)
109 - MIGUEL DE SOUZA (PL - RO) 157 - VALDENOR GUEDES (PP -AP)
110- MILTON CARDIAS (PTB - RS) 158 - VICENTE ARRUDA (PSDB - CE)
111 - MILTON MONTI (PL - SP) 159 - VICENTINHO (PT - SP)
112 - MIRIAM REID (PSB - RJ) 160 - VIEIRA REIS (PMDB - RJ)
113 - MOACIR MICHELETTO (PMDB - PR) 161 - VIGNATII (PT - SC)
114 - NEIVA MOREIRA (PDT - MA) 162 - VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG)
115 - NÉLlO DIAS (PP - RN) 163 - WALDEMIR MOKA (PMDB - MS)
116 - NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 164 - WILSON SANTIAGO (PMDB - PB)
117 - NELSON MEURER (PP - PR) 165 - ZÉ GERALDO (PT - PA)
118 - NELSON TRAD (PMDB - MS) 166 - ZÉ GERARDO (PMDB - CE)
119 - NEUCIMAR FRAGA (PL - ES) 167 - ZELlNDA NOVAES (PFL - BA)
120 - NILSON MOURÃO (PT - AC) 168 - ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA)
121 - NILSON PINTO (PSDB - PA) 169 - ZEQUINHA MARINHO (PTB - PA)
122 - NILTON BAIANO (PP - ES) 170 - ZICO BRONZEADO (PT - AC)
123 - NILTON CAPIXABA (PTB - RO) 171 - ZONTA (PP - SC)
124 - ODíLlO BALBINOTTI (PMDB - PR)
125 - OLIVEIRA FILHO (PL - PR)
126 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR)
127 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)
128 - OSVALDO REIS (PMDB - TO)
129 - PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB - CE)
130 - PASTOR REINALDO (PTB - RS)
131 - PAULO BAUER (PFL - SC)
132 - PAULO BERNARDO (PT - PR)
133 - PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)
134 - PAULO GouvÊA (PL - RS)
135 - PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)
136 - PAULO LIMA (PMDB - SP)

137 - PAULO HOCHA (PT - PA)
138 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO)
139 - PEDRO NOVAIS (PMDB - MA)

140- POMPEO DE MATTOS (PDT - RS}
141 - RAFAEL GUERRA (PSDB -MG)
142 - RAIMUNDO SANTOS (PL - PA)
143 - REGINALDOLOPES (PT - MG)
144 - REINALDO BETÃO (PL - RJ)
145 - RENATO CASAGRANDE (PSB - ES)
146 - ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ)
147 - ROGÉRIO SILVA (PPS - MT)
148 - ROMEL ANIZIO (PP - MG)
149 - ROMEU QUEIROZ (PTB - MG)
150 - RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)
151 - SERAFIM VENZON (PSDB - SC)
152 - SEVERIANO ALVES (PDT - BA)
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16 - BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB) 61 - JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)
17 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG) 62 - LAVOISIER MAIA (PSB - RN)
18 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG) 63 - LEONARDO MArrOS (PV - MG)
19 - CARLOS DUNGA (PTB _ PB) 64 - MARCELlNO FRAGA (PMDB -- ES)
20 _ CARLOS DUNGA (pTB _ PB) 65 - MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL - BA)

66 - MARCONDES GADELHA (PTB - PB)
21 - CARLOS NADER (PFL - RJ) 67 _ MARCONDES GADELHA (PTB - PB)
22 - CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) 68 - MARCONDES GADELHA (PTB - PB)
23 - CORIOLANO SALES (PFL - BA) 69 - MARCONDES GADELHA (PTB - PB)
24 - CORIOLANO SALES (PFL - BA) 70 - MARCONDES GADELHA (PTB - PB)
25 - CUSTÓDIO MATTOS. (PSDB - MG) 71 - MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL)
26 - DARCI COELHO (PFL - TO) 72 - MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL)
27 - DARCI COELHO (PFL - TO) 73 - MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL)
28 - DA. FRANCISCO GONÇALVES (PTB - MG) 74 - MAURíCIO RABELO (PL ~ TO)
29 - DA. FRANCISCO GONÇALVES (pTB - MG) 75 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)
30 - DA. RIBAMAR ALVES (PSB- MA) 76 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)
31 - EDSON DUARTE (PV - BA) 77 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)
32 - EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG) 78 - MEDEIROS (PL - SP)
33 - EDUARDO GOMES (PSDB - TO) 79 - MILTON CARDIAS (PTB - RS)
34 - ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA - SP) 80 - MILTON MONTI (PL - SP)
35 - FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) 81 - MILTON MONTI (PL -SP)
36 - FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) 82 - MILTON MONTI (PL -SP)
37 - FRANCISCO GARCIA (PP - AM) 83 - NEIVA MOREIRA (PDT - MA)
38 - FRANCISCO GARCIA (PP - AM) 84 - NEIVA MOREIRA (PDT - MA)
39 - FRANCISCO GARCIA (PP- AM) 85 - NEIVA MOREIRA (PDT - MA)
40- FRANCISCO GARCIA (PP- AM) 86- NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
41 - FRANCISCO TURRA (PP - RS) 87 - NELSONMARQUEZELLI (PTB - SP)
42 - GASTÃOVIEIRA (PMDB - MA) 88 - NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
43 - GONZAGA MOTA (PSDB - CE) 89 - NELSON MARQUEZELLI (pTB - SP)
44 - GONZAGA MOTA (PSDB - CE) 90 - NELSON MEURER (PP - PR)
45 - INALDO LEITÃO (pL - PB) 91 - NELSON MEURER{PP - PR)
46 -ISAíAS SILVESTRE (PSB - MG) 92 - NEUCIMAR FRAGA (PL- ES)
47 - JAIRBOLSONARO (PTB - RJ) 93- NILSON PINTO (PSDB - PA)
48 - JAIRBOLSONARO (PTB - RJ) 94 - NILTON BAIANO (PP - ES)
49 - JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP) 95 - NILTON BAIANO (PP - ES)
50 - JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP) 96 - NILTON CAPIXABA (PTB - RO)
51 - JOÃO CALDAS (PL - AL) 97 - NILTON CAPIXABA (PTB - RO)
52 - JOÃO CALDAS (PL - AL) 98 - NILTONCAPIXABA (PTB - RO)
53 - JOÃO CALDAS (PL - AL) 99 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR)
54 - JOÃO MENDES DE JESUS (PSL - RJ) 100 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB _ PR)
55 - JOÃO MENDES DE JESUS (PSL - RJ) 101 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR)
56 - JOÃO PIZZOLATII (PP - SC) 102 - OSVALDO BIOLCHJ (PMDB - RS)
57 - JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTS - PR) 103 - OSVALDO REIS (PMDB - TO)
58 - JOSUÉ BENGTSON (PT8 - PA) 104 - PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)
59 - JOVAIHARANTES (PTB - GO) 105 - PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)
60 - JOVINO CÂNDIDO (PV - SP) 106 - PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)
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107 - PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)
108 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO)
109 - PEDRO CHAVES (PMDB-GO)
110 - PEDRO NOVAIS (PMDB - MA)
111 - PEDRO NOVAIS (PMDB - MA)
112 -PEDRO NOVAIS (PMDB - MA)
113- POMPEO DE MAnOS (PDT - RS)
114 - POMPEO DE MAnos (PDT - RS)
115 - RAFAEL GUERRA (PSDB - MG)
116 - RAIMUNDO SANTOS (PL - PA)
117 - RAIMUNDO SANTOS (PL - PA)
118- REINALDO BETÃO (PL- RJ)
119 - RENATO CASAGRANDE (PSB - ES)
120 - RENATO CASAGRANDE (PSB - ES)
121 - SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG)
122 - SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG)
123 - TAKAYAMA (PMDB - PR)
124 - TATICO (PTB - DF)
125 - TATICO (PTB - DF)
126 - WILSON SANTIAGO (PMDB - PB)
127 - WILSON SANTIAGO (PMDB - PB)
128 - ZEQUINHA MARINHO (PTB - PA)
129 - ZEQUINHA MARINHO (PTB - PA)
130 - ZEQUINHA MARINHO (PTB - PA)

Seção de Registro e Controle
ede Análise de Proposições

Ofício n.o 163/2003

Brasília, 15 de agosto de 2003

Chefe
A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Marcelo
Castro e Outros, que "Acrescenta artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias para estabe
lecer mandato de seis anos para os Prefeitos,
Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 2004", con
tém número suficiente de signatários, constando a re
ferida proposição de:

171 assinaturas confirmadas;
008 assinaturas não confirmadas;
002 deputados licenciados;
130 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
W 134, DE 2003

(Do Sr. Bismarck Maia e outros)

Acrescenta artigos ao Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias,
para assegurar recursos para a pesquisa
científica e tecnológica, no âmbito das
instituições e entidades públicas.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1° O ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passa a vigorar acrescido dos seguintes
artigos 90 e 91:

"Art. 90. Até o exercício financeiro de
2013, os recursos destinados aos órgãos e
entidades públicas de fomento ao ensino e à
pesquisa científica e tecnológica, de que tra
ta o art. 218 da Constituição Federal, serão
equivalentes:

I - no caso da União, a pelo menos vin
te e cinco por cento do produto da arrecada
ção dos impostos de que tratam os incisos I e
11 do art. 153 da Constttuição Federal;

11 - no caso dos Estados e do Distrito
Federal, a pelo menos cinco décimos por
cento do produto da arrecadação do impos
to de que trata o art. 155, 11, deduzidas as
parcelas transferidas aos Municípios, na for
ma estabelecida no art. 158, IV

Art. 91. A vedação a que se refere o in
ciso IV do art. 167 não se aplica aos recur
sos enunciados nos incisos I e II do art. 90
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias."

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

Justificação

A importância dos investimentos públicos em
ciência e tecnologia é amplamente reconhecida pelos

~~- ~~---_.~~~.__....._~---~--
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seus efeitos indiscutíveis no desenvolvimento dos pa
íses.

Em épocas de sérias restrições fiscais, como a
que vivemos, não pode servir de pretexto para rele
garmos a segundo plano a alocação de recursos Or
çamentários no fomento e. no estímulo às atividades
de pesquisa e no desenvolvimento tecnológico.

A resistência .em reconhecer a importância es
tratégica de tais áreassignifica, em últimaanálise, um
atestado de dependência tecnológica em relação às
nações plenamente desenvolvidas, aumentando ain
da mais o fosso econômico e social que nos separa.

Assim estamos propondo à apreciação do Con
gresso Nacional a presente emenda ao texto constitu
cional, com o intuito de garantir ao setor de pesquisa
e tecnologia papel destacado tanto no orçamento fe
deral como nosorçamentos estaduais.

No caso da esfera. federal, escolhemos justa
mente os impostos~obreo comércio exterior para ce
derem recurpOp para o setor de pesquisa tecnológica,
pelas naturais interfaces entre odesenvolvimento tec
nológico e. o aumento de nossa competitividade em
relação ao pr()dutoestrang~iro.

Sabemos quejá ~xist~em alguns Estados a vin
culação de recur~os.orçamentários para a área de
ciência e tecnol()gi~, mas consideramos que se trata
de uma iniçiativaqu/3pode ser incrementada ainda
mais por intermédioâa medida que ora estamos pro
pondo.

Pelas razões acima, estamos convictos de me
1"ecer oapoio dos nobres Parlamentares na aprova
ção desta Emenda à Constituição Federal.

Sala das Sessões,.em 18 de agosto de 2003. 
Deputado Bismarck Maia

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:
Confirmadas:186
Não Conferem:6
Fora do Exercício:2
Repefidas:29
lIegíveis:O
Retiradas:O

Assinaturas Confirmadas
1 - ALBERTO FRAGA (PMDB - DF)
2 - ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP)
3 ...,. ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR)
4 - ALCEU COLLARES (PDT - RS)
5 - ALEX CANZIANI (PTB - PR)
6 - ALMEIDA DE JESUS (PL - CE)

7 - ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB - RJ)
8 - ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB - SP)
9...,. ÁLVARO DIAS (PDT - RN)
lO-ANDRÉ DE PAULA (PFL- PE)
11 - ANDRÉ ZACHAROW (PDT - PR)
12 - ANíBAL GOMES (PMDB - CE)
13-ANSELMO (PT -BO)
14 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)
15 - ANTONIO CARLOS MENDES THAME (pSDB - SP)
16 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB - CE)
17 - ARNON BEZERRA (PSDB - CE)
18 - AROLDO CEDRAZ (PFL - BA)
19 - ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA)
20 - ÁTILA LINS (PPS - AM)
21 - ÁTILA LIRA (PSOB - PI)
22 - AUGUSTO NARDES (PP - RS)
23 - B. SÁ (PPS - PI)
24 - BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB)
25 - BERNARDOARISTON (PMDB - RJ)
26 - BISMARCK MAIA (PSDB - CE)
27 - BOSCO COSTA(pSDB- SE)
28 - CABO JÚLlO(PSB- MG)
29 - CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB - GO)
30 - CARLOS MOTA (PL - MG)
31 - CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP)
32 - CELCITAPINHEIBO (PFL - MT)
33 - CELSO RUSS8MANNO (PP - SP)
34 - CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS)
35 - CLEUBER CARNEIHO{pFL - MG)
36 - COLBERT MARTI.Nt) (PPS - BA)
37 - CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG)
38 - DARCI COsLl-lOWFL '- TO)
39 - DARCíSIQ PERoNDI (PMDB - RS)

40 - DAVI ALCOLYfv1I3AE (PDT - AP)
41 - DILCEUSPERAFICO{PP- PR)
42 - DA. BENEDITO DIAS (PP - AP)
43 - DA. EVILÁSIO{P$B-SP)
44 - DA. FRANCISCO GÓNÇALVES (PTB - MG)
45 - DA. HELENa (PP - RJ)
46 - DA. HÉUO(POT...,.SP)

47 - DA. RIE3AMARALVE${PSB - MA)
48 - EDISoN ANDfUNO (PMDB - SC)
49 - EDMARMORI2IBA(PL - MG)
50 -EDNA MACEDO (PTB- SP)
51- EDSON DUARJE (PV - BA)
52 - EDUARDOSARBOSA(PSDB - MG)
53 - EDUAHDOCAMPOS(PSB - PE)
54 - EDUARDoeOMES (PSDB - TO)
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55 - EDUARDO PAES (PSDB - RJ)
56 - EDUARDO SCIARRA (PFL - PR)
57 - ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA - SP)
58 ~ ENIO BACCI (PDT - RS)
59 - ENIVALDO RIBEIRO (PP - PB)
60 - FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ)
61 - FEU ROSA (PP - ES)
62 - FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ)
63 - FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR)
64 - GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA)
65 - GERALDO RESENDE (PPS - MS)
66 - GERALDO THADEU (PPS - MG)
67 - GIACOBO (PL - PR)
68 - GILBERTO NASCIMENTO (PMDB - SP)
69 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
70 - HELENILDO RIBEIRO (PSDB - AL)
71 - HERMES PARCIANELLO (PMDB - PR)
72 - HOMERO BARRETO (PTB - TO)
73'- ILDEU ARAUJO (PRONA - SP)
74 -INALDO LEITÃO (PL - PB)
75 - JADER BARBALHO (PMDB - PA)
76 - JAIME MARTINS (PL - MG)
77 - JAIR BOLSONARO (PTB - RJ)
78 - JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA)
79 - JOÃO CAMPOS (PSDB - GO)
80 - JOÃO CASTELO (PSDB - MA)
81 - JOÃO LEÃO (PL - BA)
82 - JOÃO MAGALHÃES (PTB - MG)
83 - JOÃO MATOS (PMDB - SC)
84- JOÃO MENDES DE JESUS (PSL - RJ)
85 - JOAQUIM FRANCISCO (PTB - PE)
86 - JONIVAL LUCAS JUNIOR (PTB - BA)
87 - JORGE ALBERTO (PMDB - SE)
88 - JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP)
89 - JOSÉ IVO SARTORI (PMDB - RS)
90 - JOSÉ JANENE (PP - PR)
91 - JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB - PE)
92 - JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)
93 - JOSÉ ROCHA (PFL - BA)
94 - JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL)
95 - JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA)
96 - JOVAIR ARANTES (PTB - GO)
97 - JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)

98 - JÚLIO DELGADO (PPS - MG)
99 - JULIO SEMEGHINI (PSDB - SP)
100 - JÚNIOR BETÃO (PPS - AC)
101 - KELLY MORAES (PTB - RS)
102 - LEONARDO MATIOS (PV - MG)

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

103 - LEONARDO PICCIANI (PMDB -RJ)
104 - LEONARDO VILELA (PP - GO)
105 - LOBBE NETO (PSDB - SP)
106 - LUCIANO CASTRO (PL - RR)
107 - LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS)
108 - LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP)
109 - LUIZ BITIENCOURT (PMDB - GO)
110- LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)
111 - LUIZ CARREIRA (PFL - BA)
112 - MANOEL SALVIANO (PSDB-CE)
113 - MARCELO CASTRO (PMDB - PI)
114 -MARCONDES GADELHA (PTB - PB)
115 - MARCOS DE JESUS (PL - PE)
116 - MARIA HELENA (PMDB - RR)
117 - MARIA LUCIA (PMDB - RJ)
118 - MARINHA RAUPP (PMDB - RO)
119 - MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL)
120 - MAURíCIO RANDS (PT - PE)
121 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)
122 - MAX ROSENMANN (PMDB - PR)
123 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)
124 - MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
125 - MILTON BARBOSA (PFL - BA)
126 - MILTON CARDIAS (PTB - RS)
127 - MIRIAM REID (PSB - RJ)
128 - MOACIR MICHELETTO (PMDB - PR)
129 - NEIVA MOREIRA (PDT - MA)
130 - NELSON BORNIER (PMDB - RJ)
131 - NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
132 - NELSON PROENÇA (PPS - RS)
133 - NEUCIMAR FRAGA (PL - ES)
134 - NEUTON LIMA (PTB - SP)
135 - NILTON CAPIXABA (PTB - RO)
136 - ODAIR (PT-MG)
137 - OSMÂNIO PEREIRA (PTB - MG)
138 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR)
139 - OSÓRIO ADRIANO (PFL - DF)

140 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)
141 - OSVALDO REIS (PMDB - TO)

142 - PASTOR FRANCISCO OLíMPIO (PSB - PE)
143 - PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR)
144 - PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB - CE)
145 - PASTOR REINALDO (PTB - RS)
146 - PAULO BAUER (PFL - SC)
147 - PAULO LIMA (PMDB - SP)
148 - PAULO MARINHO (PL - MA)
149 - PAULOROCHA (PT - PA)
150 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO) .

--- --~---------------- - ~--~--------
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151- PEDRO FERNANDES (PTB - MA)
152 - PEDRO NOVAIS (PMDB - MA)
153 - PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoS - AC)
154 - PHILEMON RODRIGUES (PTB - PB)
155 - POMPEO DE MAnOS (PDT - RS)
156 - PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB
GO)
157 - RAFAEL GUERRA (PSDB - MG)
158 - REINALDO BETÃO (PL - RJ)
159 - RENATO CASAGRANDE (PSB - ES)
160- RICARDO RIQUE (PL- PB)
161 - ROBERTO BALESTRA (PP - GO)
162 - ROBERTO MAGALHÃES (PTB - PE)
163- ROBERTO PESSOA (PL - CE)
164 - ROMEU QUEIROZ (PTB - MG)
165 - SANDES JÚNIOR (PP - GO)
166 - SERAFIM VENZON (PSDB - SC)
167 - SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG)
168 - SEVERIANO ALVES (POT - BA)
169 - SIMÃO SESSIM (PP - RJ)
170 - SUELY CAMPOS (PP - RR)

171 - TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS)
172 - THELMA DE OLIVEIRA (PSDB - MT)
173 - VADÃO GOMES (PP - SP)
174- VALDEMAR COSTA NETO (PL-SP)
175 - VALDENOR GUEDES (PP - AP)
176 -VANDER LOUBET (PT - MS)

177 - VICENTE ARRUDA (PSDB - CE)
178 - VIGNATTL(PT - SC)
179 - WALTER. FELDMAN (PSDB - SP)
180 - WELlNTON FAGUNDES (PL - MT)
181 - WILSQN SANTOS (PSDB - MT)
182 -WLADIMIR COSTA (PMDB - PA)
183 - YEDA CRUSIUS (PSDB - RS)
184 -ZENALDOCOUTINHO (PSDB - PA)
185-ZEQUINHA MARINHO (PTB- PA)
186 - ZICO BRONZEADO (PT - AC)

Assinaturas que não Conferem
1 - EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
2 - FRANCISCO TURRA(PP - RS)
3 - IVAN RANZOLlN (PP - SC)
4 -JOÃO CORREIA (PMDB - AC)
5 - MEDEIROS (PL - SP)
6 - WASNY DE ROURE (PT - DF)

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 - MARCELO TEIXEIRA (PMDB - CE)
2 - PAULORAnES (PSB ~ RJ)

Assinaturas Repetidas
1 - ALEX CANZIANI (PTB - PR)
2 - ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB - SP)
3 - BERNARDO ARISTON (PMDB - RJ)
4 - CABO JÚLIO (PSB - MG)
5 - DILCEU SPERAFICO (PP - PR)
6 - EDUARDO GOMES (PSDB - TO)
7 - EDUARDO PAES· (PSDB - RJ)
8 - EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
9 - ENIVALDO RIBEIRO (PP - PB)
10- ENIVALDO RIBEIRO (PP - PB)
11 - FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ)
12 - FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ)
13 - FRANCISCO RODRIGUES (pFL - RR)
14 - INALDO LEITÃO (PL - PB)
15 - INALDO LEITÃO (PL - PB)
16 - JAIR BOLSONARO (PTB - RJ)
17 - JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)
18 - JOSÉ THOMAZ NONÕ (PFL - AL)
19 - JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)
20 - JÚLIO DELGADO (PPS ~ MG)
21 - LEONARDO PICCIANI (PMDB - RJ)
22 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)
23 - NEUCIMAR FRAGA(PL - ES)
24 - ODAIR (PT - MG)
25 - OSMÂNIO PEREIRA (PTB - MG)
26 - PAULO BAUER (PFL - SC)
27 ~ POMPEO OE MAnOS (PDT - RS)
28 - ROMEU QUEIROZ (PTB - MG)
29 - SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG)

Seção deHegistro e Controle
e de Análise de Proposições

Ofício n° 167 / 2003

Brasília, 19 de agosto de 2003.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

.Emenda à Constituição doSr. Deputado BISMARCK
MAIA E OUTROS, que "Dá nova redação ao art. 167
da Constituição Federal e acrescenta artigo ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitóri
as, para assegurar recursos para a pesquisa cien
tífica e tecnológica, no âmbito das instituições e
entidades públicas", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

186 assinaturas confirmadas;
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6 assinaturas não confirmadas;
2 deputados licenciados;
29 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva,

Chefe.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 78, DE 2003

(Dos Srs.Rogério Silva, e Marinha Raupp)

Dispõe sobre a criação, a incorpora
ção, a fusão e o desmembramento de
Municípios, conforme requerido pelo § 4°
do art. 18 da Constituição Federal.

Apense-Se Este Ao PLP 130/1996.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°Esta Lei Complementar dispõe sobre a

criação, a incorporação, a fusão e o desmembramen
to de Municípios, determinando o período no qual os
referidos processos poderão ocorrer, bem como esta
belecendo as condições para apresentação e divul
gação dos Estudos de Viabilidade Municipal, confor
me requerido pelo § 4° do art. 18 da Constituição Fe
deral.

Art. 2°A tramitação de processos destinados à
criação, à incorporação, à fusão e ao desmembra
mento de Municípios deve iniciar-se e encerrar-se no
período de tempo compreendido entre a posse dos
Prefeitos, nos termos do inciso III do art. 29 da Consti
tuição Federal, e 10 (dez) meses da data prevista
para a realização das eleições municipais, nos ter
mos do inciso 11 do art. 29 da Constituição Federal.

§ 1° São vedados o início e a tramitação de pro
cessos para a criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios a partir de 10 (dez)
meses da data prevista para a realização das elei
ções municipais até a posse dos Prefeitos ele~os.

§ 2° Os processos iniciados e não encerrados
até 10 (dez) meses da data prevista para a realização
das eleições municipais ficam automaticamente ar
quivados' devendo ser reiniciados após a posse dos
Prefeitos.

Art. 3°Para efeitos desta Lei, considera-se:

I - criação, a instituição de um novo
Município cujo território derive:

a) da emancipação de um ou mais dis
tritos ou povoados de um único Município;

b) do fracionamento do território de
dois ou mais Municípios preexistentes;

11 - incorporação, a absorção de um
Município, que se extingue, por outro;

111 - fusão, a união de dois ou mais
Municípios, que se extinguem, para a forma
ção de um novo Município;

IV - desmembramento, a separação
de parcelas do território de um ou mais Mu
nicípios, que se agregam a outro Município
preexistente.

Art. 4°0 processo para criação, incorporação,
fusão ou desmembramento de Municípios inici
ar-se-á mediante requerimento de Deputado Esta
dual, na forma do regimento interno da Assembléia
Legislativa ou de lei estadual, instruído com repre
sentação, subscrita por, no mínimo, 100 (cem) elei
tores com domicílio eleitoral nas áreas interessadas,
com as respectivas firmas reconhecidas.

§ 1° Quando se tratar de fusão de Municípios, ou
de incorporação de um Município a outro, é indispen
sável a manifestação favorável de cada uma das res
pectivas Câmaras de Vereadores.

§ 2° Na hipótese de criação, de incorporação ou
de fusão de Municípios, devem ser mencionadas as
áreas envolvidas, os limites, a sede e nome proposto.

§ 3°Na fixação dos limites municipais, serão ob
servadas as seguintes normas:

I - o Município deverá ter configuração
regular, evitando-se, quando possível, for
mas anômalas, estrangulamentos e alonga
mentos exagerados;

11 - dar-se-á preferência para delimita
ção às linhas naturais, facilmente reconhecí
veis;

111 - na inexistência de linhas naturais,
utilizar-se-ão linhas retas cujos extremos se
jam pontos naturais ou facilmente reconhe
cíveis e dotados de condições de fixidez.

§ 4° A descrição dos limites municipais obede
cerá ao seguinte:

I - os limites de cada Município serão
descritos integralmente no sentido da mar
cha dos ponteiros do relógio e a partir do
ponto mais ocidental da confrontação ao
Norte;

11 - na descrição dos limites munici
pais, será usada linguagem apropriada,
simples, clara e precisa.

Art. 5° Na toponímia dos municípios, obser
var-se-ão as seguintes normas:

_ ..._---_....._~~---~--
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1- não se repetirão topônimos de cida
des ou vilas brasileiras já existentes;

11 - não se empregarão designações
de datas, vocábulos estrangeiros, númes de
pessoas vivas, ou deles derivados, e ex
pressões compostas de mais de três pala
vras, excluídas as partículas gramaticais.

§ 10 Quando duas ou mais localidades tiverem
a mesma denominação, promover-se-á a aUeração
do topônimo, ficando com a indicação original a de
mais relevada categoria administrativa ou judiciária,
na seguinte ordem de precedência: capital, sede de
comarca, sede de município e sede de distrito.

§ 20 No caso de haver mais de uma localidade
de mesma categoria administrativa com o mesmo
nome, este prevalecerá para a que o possuir há mais
tempo.

§ 3° A Assembléia Legislativa poderá determinar
a realização de·consuUa plebiscitária para eliminação
das repetições de topônimosou de dupla denomina
ção, adotados, no que couber, os procedimentos pre
vistos no art. 4°, caput, desta Lei Complementar.

§ 4° Para o cumprimento do disposto neste arti
go, será indispensável aaudiênciada Fundação Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE.

Art. 6°Ao Município que resulte de fusão de área
territorial integral de dois ou mais Municípios, com a
extinção destes, é dispensada a verificação dos re
quisitos previstos nesta •. Lei. Complementar, o que
também ocorrerá. na hipótesede incorporação total.

Parágrafollnico. Nas hipóteses previstas neste
artigo, o plebiscito consistirãexclusivamente na con
sulta às populações dos MunicípiosE;lnvolvidos sobre
sua concordância COm a fusão ou a incorporação e a
sede do novo Município.

Art. rNãoserãpermitida a criação ou o des
membramento d~Município sem a preservação dos
requisitosdeconti?uid§ld~ territorial. e da unidade his
tórico-culturald0Etrnbiente urbano, ouvidos o IBGE
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti
ca - e o IBAMA -Instituto Brasileiro do Meio Ambien
te e dos Recursos Naturais Renováveis.

Parágrafo único. f\Jenhuma área urbana de sede
municipal poderá ser ~esmembrada.para criação de
Município ou incorporação §l outro já existente, salvo
se a sedepossuirmai~de ~OO(quinhentos) mil habi
tantes e nã?houv~rofensa ao disposto neste artigo.

Art. 8°0s Es~udosde Viabilidade Municipal têm
por finalidade c0n;tprovar a .existênqia de condições
que permitam a consolidação e o pleno desenvolvi-

mento do novo Município e devem abranger OS se
guintes aspectos:

I - viabilidade sócio-ambiental e urba-
na;

11 - viabilidade econômica;
111 - viabilidade política e administrati-

va.
Parágrafo único. A responsabilidade

pela elaboração dos Estudos de Viabilidade
Municipal é do Poder Legislativo Estadual.

Art. 9°0 estudo de viabilidade sócio-ambiental e
urbana deve conter, no mínimo, as seguintes informa
ções:

I - a definição dos limites do Município;
11 - o número e a tipologia das edifica

ções existentes no núcleo urbano onde se
pretende instalar a sede do novo Município;

111 - o padrão de crescimento demo-
gráfico da área;

IV - a origem e o destino dos fluxos
diários de transporte de pessoas;

V - a identificação dos bens e valores
do patrimônio cultural relevantes para a co
munidade das áreas envolvidas.

§ 1° Na análise de viabilidade sócio-ambiental
e urbana, devem ser considerados, no mínimo, os
seguintes critérios e. condições mínimas:

I - população superior a:
a) 4 (quatro) mil habitantes, na Região

Norte;
b) 6 (seis) mil habitantes, na Região

Centro-Oeste;
c) 8 (oito) mil habitantes, na Região

Nordeste;
d) 10 (dez) mil habitantes, nas Re

giões Sul e Sudeste;
11- eleitorado não inferior a 40% (qua

renta por cento) da população;
111- existência de equipamentos socia

is .e de infra-estrutura compatíveis com as
necessidades da população;

IV - centro urbano já constituído com
número de edificações superior a:

a) 200 (duzentas), na Região Norte;
b) 300 (trezentas), na Região Cen

tro-Oeste;
c) 400 (quatrocentas), na Região Nor

deste;
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d) 500 (quinhentas), nas Regiões Sul e
Sudeste.

V - disponibilidade de edificações, no
núcleo urbano onde se pretende instalar a
sede do novo Município, suficientes para
abrigar, no mínimo:

a) a Prefeitura Municipal e a Câmara
de Vereadores;

b) os equipamentos comunitários de
educação e saúde;

VI - disponibilidade para os sistemas
de captação de água potável e de coleta e
disposição final de esgotos sanitários e resí
duos sólidos;

VII - garantia da preservação da conti
nuidade territorial e da unidade histórico-cul
tural das áreas urbanas envolvidas.

§ 2° A estimativa populacional, para os
efeitos desta Lei Complementar, levará em
conta o último censo realizado, atualizado
pela projeção da taxa de crescimento ou di
minuição populacional prevista para o res
pectivo Estado.

Art. 10.0 estudo de viabilidade econômica
deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - estimativa de:
a) receita fiscal da área que irá formar

o novo Município, atestada pelo órgão fa
zendário estadual, com base na arrecada
ção do ano anterior ao da realização do es
tudo e considerando apenas os agentes
econômicos já instalados;

b) receitas provenientes de transferên
cias federais;

II - estimativa dos custos de adminis
tração do Município, inclusive:

a) remuneração do Prefeito, Vice-Pre
feito, Vereadores e dos servidores públicos
da administração direta;

b) despesas de custeio dos órgãos da
administração direta;

c) despesas com a prestação dos ser
viços públicos de interesse local e com a
parcela dos serviços de educação e saúde
a cargo do Município;

111 - estimativa de investimentos de
mandados para a instalação de equipamen
tos urbanos e comunitários ainda não exis
tentes no núcleo urbano onde se pretende
instalar a sede do novo Município.

Parágrafo único. Na análise de viabili
dade econômica, devem ser considerados,
pelo menos:

I - a existência de saldo positivo na
comparação entre os valores apurados nos
incisos I e II do caput,

11 - a arrecadação estadual de impos
tos, na área emancipada, equivalente ao va
lor de tal receita no Município de menor ar
recadação no Estado, levando-se em conta
os dois últimos exercícios financeiros.

Art. 11.0 estudo de viabilidade política e admi
nistrativa deve conter, no mínimo, as seguintes infor
mações:

I - número de representantes que irão
integrar a Câmara de Vereadores;

11 - previsão para a prestação dos ser
viços públicos considerados essenciais;

111 - estimativa do número de servido
res públicos necessários para· compor a ad
ministração direta.

Parágrafo único. Na análise de viabili
dade política e administrativa, deve ser ob
servada a proporção entre o número de ser
vidores e a população estimada na área ter
ritorial do novo Município.

Art. 12. Os requisitos solicitados serão atendi
dos da seguinte forma:

I - anexação dos dados constantes na
última divulgação dos resultados consolida
dos dos censos demográficos apurados
pelo IBGE - Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística;

II - apresentação de relatórios técnicos
de órgãos competentes do Governo do Esta
do, que comprovem o atendimento das condi
ções previstas nesta Lei Complementar;

111 - apresentação de documentação
comprobatória emitida pelo órgão fazendá
rio estadual.

Art. 13.Não será permitida a criação ou o des
membramento de Municípios que impliquem a perda
de viabilidade, segundo os mesmos critérios previs
tos nesta Lei, para os Municípios de origem.

Art. 14.0s Estudos de Viabilidade Municipal fi
carão à disposição dos interessados, durante um mí
nimo de 30 (trinta) dias, em local acessível, nos núcle
os urbanos dos Municípios envolvidos e na Assem
bléia Legislativa do respectivo Estado.
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§ 1° Durante esse período, deverá ser realizada
pelo menos uma audiência pública em cada um dos
núcleos urbanos dos Municípios envolvidos, para es
clarecimento da população.

§ 2° Além da divulgação prevista no caput, os
Estudos de Viabilidade Municipal deverão ser publi
cados:

I - na íntegra, no órgão oficial de im
prensa do Estado;

11 - em resumo, em jornal de grande
circulação regional, contendo os principais
dados e conclusões.

§ 3° Os Estudos de Viabilidade Municipal,
bem como os demais requisitos previstos nesta
Lei Complementar, poderão ser impugnados den
tro do prazo estabelecido no caput por qualquer
eleitor interessado.

§ 4° Se houver impugnação, a Assembléia Le
gislativa decidirá, na forma determinada pelo seu Re
gimento Interno.

Art. 15.Somente após a apresentação e publica
ção dos Estudos de Viabilidade Municipal, e decidida
eventual impugnação, poderá ser realizada a consul
ta, mediante plebiscito, às populações dos Municípios
envolvidos, desde que autorizada pela Assembléia
Legislativa na forma do seu Regimento Interno.

Art. 16.Determinada a realização de plebiscito
pela Assembléia Legislativa, caberá ao Tribunal Regi
onal Eleitoral, em nomáximo 30 (trinta) dias da publi
cação dos Estudos no órgão oficial de imprensa do
Estado, expedir resolução fixando a data e a forma da
consulta plebiscitária, obedecidos os seguintes pre
ceitos:

I - residência do eleitor há mais de um
ano nas áreas envolvidas;

li-a cédula oficial deve conter as pa
lavras "sim" e "não", indicando, respectiva
mente, a aprovação ou a rejeição da cria
ção, da fusão, da incorporação ou do des
membramento do Município.

§ 2° Quando houver, na área envolvida, mais
de um centro urbano que dispute a nomeação como
sede do novo Município, a cédula conterá, conforme
determinação da Assembléia Legislativa, espaço
próprio para que o eleitor possa declarar sua opção
por uma das localidades.

§ 3° O Tribunal Regional Eleitoral, em 15 (quin
ze) dias a contar da realização do plebiscito, publicará

a ata final de apuração, com os respectivos mapas,
recursos e demais documentos.

§ 4° O recurso não eleitoral será julgado pela
Assembléia Legislativa.

§ 5° Se em uma ou mais seções eleitorais os vo
tos forem anulados, e importem quantidade que pos
sibilite alteraro resultado do plebiscito, o TRE realiza
rá nova consulta, no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. H.Somente será admitida a elaboração
de projeto de lei estadual que concretize a criação,
a incorporação, a fusão oU o desmembramento de
Municípios se o resultado do plebiscito lhe tiver
sido favorável pelo voto da maioria dos eleitores
dos Municípios envolvidos, que compareceram às
urnas, em mal1ifestaçãoa quese tenham apreSEm
tado pelo menos cinqüenta por cento mais um dos
eleitores inscritos.

Parágrafo único. Havendo falta de quórum na
consulta plebiscitária, somente poderá ser repetida
outra consulta na legislatura subseqüen1te.

Art. 18.Caberá à Justiça Eleitoral prover as des
pesas.com a realização das consultas plebiscitárias.

Art. 19.0 novo Município somente será instala
do com a posse do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Ve
readores eleitos na forma da Lei.

§ 1° Da solenidade será lavrada ata, que será
remetida aos chefes dos poderes constituídos da Re
pública e do Estadoe, também, ao IBGE - Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

§ 2° Os bens públicos municipais, existentes na
área do Município reoém-instalado, passam para o
domínio deste, independentemente de indenização,
sendo os imóveis transcritos no livro próprio, depois
de inventariados.

§ 3° O servidor público municipal que exerça sua
atividade no território do Município recém-instalado
passa a integrar o quadro de pessoal deste, sem pre
juízo do seu tempo de serviço e dos demais direitos
previdenciários e sociais, ressalvada a opção, mani
festada no prazo de30 (trinta) dias, para permanecer
no Município de origem, se lhe for conveniente.

§ 4° Enquanto não possuir legislação própria, o
Município recém-instalado reger-se-á pelas leis do

.Município do qual foi desmembrado.

§ 5° Se o Município recém-instalado foi desmem
brado de mais de um Município, á lei de sua criação
determinará a legislação do Município a ser aplicada.
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Art. 20.0s processos de criação, incorporação,
fusão e desmembramento de Municípios, cuja trami
tação foi suspensa por ocasião da Emenda Constitu
cional n° 15, de 1996, serão revistos e prosseguirão
seu curso atendendo ao previsto nesta Lei Comple
mentar.

Parágrafo único. É assegurada a instalação dos
Municípios cujas leis de criação obedeceram a legis
lação anterior, desde que o resultado do plebiscito te
nha sido favorável, aplicando-se, neste caso, o dis
posto no art. 19.

Art. 21.Estalei entra em vigor na data de sua pu
blicação oficial.

Justificação

Desde a promulgação da Emenda Constitucio
nal n° 15, em setembro de 1996, os processos de re
organização territorial no nível municipal estão sus
pensos. Resposta do legislador à explosão no núme
ro de novos Municípios que se seguiu à Constituição
de 1988, a referida Emenda passou a exigir regulação
federal para a criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios. Diz o texto:

"Art. 18 .
"§ 4° A criação, a incorporação, a fu

são e o desmembramento de Municípios,
far-se-ão por lei estadual, dentro do período
determinado por lei complementar federal, e
dependerão de consulta prévia, mediante
plebiscito, às populações dos Municípios en
volvidos, após divulgação dos Estudos de
Viabilidade Municipal, apresentados e publi
cados na forma da lei." (Grifos nossos.)

Depois de muitas discussões, o Congresso Na
cional aprovou e enviou à sanção presidencial duas
proposições sobre o tema: o Projeto de Lei nO
2.105/99, que pretendia disciplinar os Estudos de Vi
abilidade Municipal, e o Projeto de Lei Complementar
n° 41/03, que tratava do período de tempo em que os
processos de criação, incorporação, fusão ou des
membramento poderiam acontecer. Ambas foram ve
tadas integralmente. No primeiro caso, alegou-se que
os Estudos de Viabilidade Municipal deveriam ser ob
jeto de lei complementar, não ordinária. No segundo,
o argumento foi de que a proposta contrariava o inte
resse público, por não ser explícita quanto ao termo
final dos processos de criação, incorporação, fusão
ou desmembramento, bem como por limitar-se àdefi
nição do prazo, não dispondo sobre os Estudos de
Viabilidade Municipal.

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

Numa tentativa de superar esse impasse, esta
mos oferecendo à apreciação da Casa o presente
projeto de lei complementar que soma os textos das
duas propostas acima citadas. Com isso, os Estudos
deViabilidade Municipal passam a ser disciplinados
por lei complementar, tanto quanto o período de tem
po em que serão admitidos os processos de criação,
incorporação, fusão ou desmembramento de Muni
cípios. Além disso, procurou-se definir com clareza
que os referidos processos devem iniciar-se e encer
rar-se no período de tempo determinado pela norma
legal, corrigindo a lacuna apontada nas razões do
veto ao PLP 41/03.

Considerando a importância da regulação des
sa matéria, esperamos contar com o apoio de todos
os nobres Pares para a rápida aprovação deste proje
to de lei complementar.

Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2003. 
Deputado Rogério Silva, Deputada Marinha Raupp.

PROJETO DE LEI W 1.558, DE 2003
(Do Sr. Chico Alencar)

Altera o art. 27 da Lei nO 8.666, de 21
de junho de 1993, que "regulamenta o
art. 37, normas para licitações e contra
tos da Administração Pública, e dá ou
tras providências."

Despacho: Apense-se ao Projeto de
Lei n° 1986, de 2003.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

Congresso Nacional decreta:

o art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, passa a vigorar acrescido do seguinte pará
grafo único:

"Art. 27 .

Parágrafo único. Além do disposto no caput,
os interessados deverão apresentar:

I - certidão negativa de execuções tra
balhistas;

11 - prova de que não figuram como
réus em ações referentes à, prática de cri
mes contra o meio ambiente e em ações
que tenham por objeto reparação por danos
ao consumidor."

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

A lei de licitações enumera, em seus arts. 27 a
33, requisitos para habilitação dos licitantes.

A presente proposição visa acrescentar ádocu
mentação atualmente exigida pela lei a comprovação
de que o interessado não possua débitos de natureza
trabalhista reconhecidos judicialmente, em fase de
execução, bemcomo de que não figure como réu em
ações. referentes à. prática de crimes contra o meio
ambiente e em ações que tenham por objeto indeni
zação por danos ao consumidor.

No tocante à primeira das condições propostas,
entendemos que.o Estado, ao adquirir os bens e ser
viços necessários à execução de suas funções, tem o
dever de exigir das empresas a serem contratadas
obediência às normas trabalhistas.

Quanto às demais condições propostas,. somos
de opinião que o Estado deve, ao lado de seu papel fis
calizador~ •contribuir, na qualidade. de contratante de
bens e serviços,· para reduzir as freqüentes transgres
sõesá legislação ambiental. e dedefesa do consumidor
mediante a exigência de que seus fornecedores não es
tejam respondendo a processos pela prática de crimes
ambientais ou por infração a direito dos consumidores.

É como justificamos a presente proposição,
submetendo-a à apreciaçãode nossos ilustres Pares.

Sala das Sessões, 29 de julho de 2003. - Depu
tado Chico Alencar.

PROJETQ DE LEI N° 1.691, DE 2003
(Da $ra.lara Bernardi)

Di~põe sobre o uso de animais para
fins científicos e didáticos e estabelece a
escusadéconsciência à experimentação
animal.

Despacho: Apense-se este ao
Pl-115311995, esclarecendo que a Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação deve
rá manifestar-se também quanto ao mérito.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário.

Publicação Inicial Art. 137, Caput - RICO

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Disposições gerais

Art. 1° A utilização de animais para fins científi
cos e didáticos obedecerá aos termos e condições
estabelecidos nesta lei.

Art. 2° Para os fins da presente lei, será conside
rado animal todo ser vivo multicelular, heterotrófico e
dotado de movimento.

Art. 3° Toda e qualquer prática que utiliza animais
para fins científicos ou didáticos, inclusive as pesqui
sas feitas nas áreas de agropecuária, de zootecnia e
de imunologia, é considerada experimentação animal,
independentemente douso, ou não, de anestesia.

Parágrafo único. A vivissecção sujeita-se às nor
mas desta lei.

Art. 4° Os cursos universitários, os laboratórios
de pesquisa, as indústrias e os centros de tecnologia
instalados em todo o território nacional somente po
dem praticar a experimentação animal mediante pré
via autorização do Ministério do Meio Ambiente.

Art. 5° Se autorizado, o experimento deverá ser
conduzido exclusivamente por profissional habilitado.

Parágrafo único. No caso dos cursos universitá
rios, os estudantes só podem participar dos procedi
mentos como cooperadores.

CAPíTULO 11
Dos biotérios

Art. 6° Entende-se por biotério todo estabeleci
mento público ou particular destinado a criar animais
para fins de experimentação.

§ 1° Os biot~riosdevem ser cadastrados junto
ao Ministério do Meio Ambiente., a quem incumbirá a
fiscalização de seu funcionamento.

§ 2° Os biotérios autorizados a funcionar devem
ser inspecionados trimestralmente por entidade de pro
teção animal legalmel1te constituída, credenciada pelo
Ministério do Meio Ambiente, na forma de regulamento.

Art. 7° Compete aosbiotérios propiciar aos ani
mais sob sua responsabilidade água e alimentação
apropriada, bem comoacomodações protegidas das
intempéries, com ventilação e dimensões adequadas
a cada espécie, na forma de regulamentação.

CAPíTULO 111
Das Comissões de Ética

Art. 8° Os projetoscientíficos e didáticos que en
volvam experimentos com animais devem ser previa
mente submetidosàapreciação de uma comissão de
ética especialmente constituída para esse fim.

§ 1°Todo estabel~cimento universitário que pra
ticar a experimentação a~irnal deve formar uma co
missão de ética com os seguintes membros:

1- um professor;
11 - um estudante;
111 - um pesquisador da área de méto

dos alternativos;
IV - um representante da comunidade;



CAPíTULO V
Dos métodos alternativos

I - sistemas biológicos in vitro;
11 - cromatografia e espectometria de

massa;
111 - farmacologia e mecânica quânticas;
IV - biofísica molecular;
V - estudos clínicos e epidemiológicos;
VI - necrópsias e biópsias;
VII - recursos audiovisuais e informáticos;
VIII- modelos matemáticos;
IX - culturas de bactérias ou protozoários;
X - uso de placenta e de cordão um-

bilical;
XI - pesquisas genéticas com DNA hu

mano.

Art. 15. Entende-se por alternativo todo méto
do ou procedimento capaz de substituir o uso de
animais em pesquisas.

Parágrafo único. Consideram-se métodos alter
nativos à experimentação animal:

Art. 13. Para fins didáticos, somente poderão
ser utilizados animais que tiveram morte natural ou
que estejam realmente necessitando da intervenção
cirúrgica a ser demonstrada.

Art. 14. Ficam proibidos os testes de Draize e
de Dl 50, empregados nas indústrias cosmética e
alimentícia, utilizando-se em seu lugar os métodos
alternativos disponíveis.

41686 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

V - um representante de associação cam experimentação por associação prote-
protetora dos animais. tora dos animais;

IV - apresentação detalhada à comissão
de ética do projeto ou estudo a ser realizado;

V - aprovação do projeto pela comis
são de ética;

VI - proibição de intervenção cirúrgica
que deixe o animal afônico;

VII - compromisso moral do pesquisa
dor e do professor, firmado por escrito, res
ponsabilizando-se por evitar a realização de
pesquisas e de aulas práticas cujos resulta
dos já sejam conhecidos e demonstrados
cientificamente;

VIII - não utilização do mesmo animal
já submetido aum experimento.CAPíTULO IV

Dos pressupostos para a realização
dos experimentos

Art. 11. Não se permite o uso de animais para
fins científicos ou didáticos:

§ 2° As indústrias e centros de pesquisa que
desenvolverem pesquisas com o uso de animais de
vem submeter seus projetos a uma comissão de éti
ca já formada no meio acadêmico, que autorizará,
ou não, a pleiteada experiência.

Art. 9° Caso não haja consenso entre os inte
grantes da comissão de ética acerca da imprescindi
bilidade do projeto apresentado, o experimento não
poderá ser realizado.

Art. 10 Ficam os membros da comissão de ética
impedidos de participar dos experimentos submeti
dos à sua deliberação.

1- quando existirem métodos alternati
vos ou substitutivos à experimentação;

11 - se o experimento causar fortes do
res, sofrimento psicológico ou graves lesões
físicas ao animal;

111 - sem emprego de anestesia ade
quada;

IV - nos estabelecimentos de ensino
de 10 e 20 graus ou em quaisquer locais fre
qüentados por menores de idade;

V - se verificado eventual estado de
gestação no animal a ser utilizado;

VI - se envolver espécie ameaçada de
extinção, constante de lista oficial do órgão
ambiental competente;

VII - quando o sacrifício a que for sub
metido o animal for injustificável em vista do
benefício obtido com o experimento;

VIII - caso os animais não provenham
de biotérios autorizados.

Art. 12. Os experimentos com animais ficam su
jeitos às seguintes condições:

I - pesquisa prévia acerca da existên
cia de um método alternativo para o projeto
requerido;

11 - autorização do Ministério do Meio
Ambiente;

111 - fiscalização das instalações dos
biotérios e dos estabelecimentos que prati-
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CAPíTULO VI
Da escusa de consciência
à experimentação animal

Art. 16. Fica estabelecida em todo território naci
onal a cláusula de escusa de consciência àexperi
mentação animal.

§ 1° Os estabelecimentos que utilizarem anima
is para fins experimentais deverão divulgar um formu
lário impresso, por meio do qual qualquer estudante,
funcionário, pesquisador ou professor pode declarar
sua escusa de consciência, eximindo-se da prática de
quaisquer experimentos que atentem contra seus
princípios morais e convicções filosóficas.

§ 2° Nenhum estudante, funcionário, pesquisa
dor ou professor pode sofrer sanção administrativa
em virtude da declaração de escusa de consciência,
a qual o legitima na recusa da prática ou cooperação
em experimentos que envolvam animais.

§ 3° A declaração de escusa de consciência é
facultativa., podendo ser revogada a pedido do inte
ressado.

CAPíTULO VII
Dos incentivos às entidades

que se abstiverem da experimentação animal

Art. 17. Os estabelecimentos que se abstêm de
praticar a experimentação animal, adotando métodos
alternativos ou substitutivos de pesquisa, estão habili
tadas a pleitear certificado de controle de qualidade
junto ao órgão do Ministério do Meio Ambiente encar
regado da fiscalização, em virtude do respeito para
com o ambiente.

Art. 18. As indústrias de cosméticos que se abs
têm de praticar a experimentação animal podem exi
bir nos rótulos de suas embalagens a expressão "pro
duto não testado em animais".

Parágrafo único. Caso os componentes do pro
duto tenham sido testados em animais, a indústria, ao
imprimir os rótulos das embalagens, deve alertar o
consumidor de que apenas o produto final não foi tes
tado em animais.

CAPíTULO VIII
Disposições Finais

Art. 19. Todos os estabelecimentos que pratica
rem a experimentação animal devem enviar, anual-

mente, relatório circunstanciado ao Ministério do
Meio Ambiente, do qual constem:

I - tipos de experimentos realizados;
11 - finalidades dos experimentos;
111 - resultados obtidos com os experi-

mentos;
IV - espécies de animais utilizados;
V - número de animais utilizados
VI - gastos com as pesquisas.

Parágrafo único. Os dados contidos nos relató
rios dos estabelecimentos praticantes dl9 experimen
tação animal devem ser publicados ao final de cada
ano, no Diário Oficial.

Art. 20. Os infratores da presente lei ficam
sujeitos às penalidades cominadas no art. 32, da
lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem
prejuízo de outras medidas de natureza civil e
administrativa.

Art. 23. Esta Lei entra em vigor decorridos noventa
dias de sua publicação oficial.

Justificação

O uso de animais em experimentos científi
cos ou como cobaias para testar medicamentos,
vacinas, alimentos, cosméticos e outros produtos,
ainda é prática como em todo o mundo. Felizmen
te, porém, a tendência é a substituição do uso de
animais por métodos alternativos, evitando, assim,
tanto sofrimento. Europa, estados Unidos e Aus
trália, entre outros, já dispõem de normas que limi
tam a utilização de animais a situações de absolu
ta imprescindibilidade.

Em nosso país, a legislação sobre a questão
ainda é incipiente. Limita-se a normas para a práti
ca didático-científica da vivissecção de animais, fi
xadas por meio da lei nO 6.638, de 1979, e tipifica
ção como crime a.mbiental da realização de "expe
riência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que
para fins didáticos ou científicos, quando existirem
recursos alternativos" de acordo com a lei n°
9.605, de 1998.

O projeto que ora apresentamos preenche a la
cuna existente no campo legislativo e, assim, conta
mos com o apoio desta Casa para a sua rápida apro
vação.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2003. 
Deputada Iara Bernardi, PT-SP.
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PROJETO DE LEI N° 1.840, DE 2003
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 416/03
(URGÊNCIA - ART. 64

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)
AVISO N° 888/03 - SUPAR/C. CIVIL

Altera a legislação tributária federal.
Despacho: Às Comissões de Finan

ças e Tributação e de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A partir do ano-calendário de 2004, o im

posto de renda incidente sobre os rendimentos de
pessoas físicas será calculado de acordo com as ta
belas progressivas mensal e anual de que trata o art.
12 da Lei nº 10.451, de 10 de maio de 2002.

Art. 2!l Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3!/ Fica revogado o parágrafo único do art. 21
da Lei n!l9.532, de 10de dezembro de 1997, alterado pe
los arts. 1° da Lei n° 9.887, de 7 de dezembro de 1999, e
63 da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002.

Brasília,

EM nQ 00160/2003- MF

Brasília, 28 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à aprovação de Vos

sa Excelência o anexo Projeto de Lei que dispõe so
bre as tabelas progressivas mensal e anual para cál
culo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas
(I RPF) a partir do ano-calendário de 2004, bem como
revoga o parágrafo único do art. 21 da Lei n!l9.532, de
10 de dezembro de 1997, com a redação dada·pelos
arts. 12 da Lei nQ 9.887, de 7 de dezembro de 1999, e
63 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002.

2.0s arts. 12 e 3l! do Projeto de Lei ora proposto
tem como objetivo possibilitar a manutenção da exi
gência da alíquota de 27,5% (vinte e sete inteiros e
cinco décimos por cento) para a faixa de rendimentos
respectiva, em relação aos fatos geradores do IRPF
que ocorrerem a partir de 12 de janeiro de 2004, com
o objetivo de evitar a perda de arrecadação que advi"
ria da substituição da referida alíquota pela de 25%
(vinte e cinco por cento), conforme previsto no pará
grafo único do art.21 da Lei n2 9.532, de 1997, cuja re-

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

vogação, conforme previsto no art. 3l! do Projeto de
Lei, faz-se, portanto, necessária.

3. São esses, Senhor Presidente, os esclarecimen
tos que cumpre prestar sobre a presente proposição.

Respeitosamente, Antonio Palocci Filho

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 553, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR N° 21/2000
MSC N° 816/2000

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Bauru Rádio Clube
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Bauru, Estado de São Paulo.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput
RICO.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o ato constante do Decreto

de 23 de maio de 2000, que renova, a partir de 10 de
novembro de 1993, a concessão outorgada à Bauru
Rádio Clube Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Bauru,
Estado de São Paulo.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR W 21 , DE 2000
(Mensagem na 816, de 2000)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 23 de maio de 2000, que renova a
concessão da Bauru Rádio Clube Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Bauru, Estado de São Paulo.



Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Sistema Sul Matogros
sense de Radiodifusão Ltda. para explo
rar serviço deradiodifusâo sonora em
onda média,. na cidade de Ponta Porã,
Estado Mato Grosso do Sul.

PROJETO DE DeCRETO LEGISLATIVO
N°S54, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR N° 147/2000
MSC N° 1.068/2000

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado José Rocha, à TVR n° 21/2000, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Cora
uci Sobrinho - Presidente, sandes Júnior, Vieira Reis e Si
las Câmara- Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir Mou
ra, Aliosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos Alberto Le
réia, Dr. Hélio, EdsonEzequiel, Eduardo Cunha, Geraldo
Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Iris Simões, Ja
mil Murad, Jefferson Campos,. João Batista, Jorge Bittar,
José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra, José Ro
cha, Júlio Casar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erun
dina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad
Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues,
Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo Santos, Ricardo
Barros, Ricardolzar, Ta~yama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Walter Pinheiro, Bismarck Maia, Costa Ferreira, Gil
mar Machado, João Castelo, Josué Bengtson, Marcus Vi
cente,. Wladimir Gosta e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, em 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

1- Relatório

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

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA O Congresso Nacional decreta:
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA Art. 10 É aprovado o ato constante do Decreto

de 23 de maio de 2000, que renova, a partir de 10de
novembro de 1993, aconcessão outorgada à Bauru
Rádio Clube Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Bauru,
Estado de São Paulol.

Art. 20Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicaÇão.

Sala da Comissão, 11 de julho de 2003. Depu
tado José Rocha, Relator.

11 - Voto do Relator

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

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

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere a()sartigos220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somo~ pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Gomissão, 11. de julho de 2003. 
Deputado Jôsé Rocha, Relator.

COMISSÃQDEQIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Bauru Rádio Clube
Ltda.,para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Bauru, Estado de São Paulol.
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Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR).

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICD.

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

de 17 de julho de 2000, que renova, a partir de 10de
junho de 1993, a concessão outorgada à Sistema Sul
Matogrossense de Radiodifusão Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Ponta Porã, Estado Mato Grosso do Sul.

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

Sala da Comissão, em 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 147, DE 2000
(Mensagem n° 1.068, de 2000)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 17 de julho de 2000, que renova a con
cessão da Sistema Sul Matogrossense
de Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Ponta Porã,
Estado Mato Grosso do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

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

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

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-

me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Sistema Sul Matogrossense de Radiodifusão
Ltda., executante de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, encontra-se de acordo com a prática
legal e documental atinente ao processo renovatório
e os documentos juntados aos autos indicam a regu
laridade na execução dos serviços de radiodifusão.

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

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

Sala da Comissão, 12 de maio de 2003. - Depu
tado Almir Moura, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Sistema Sul Matogros
sense de Radiodifusão Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Ponta Porã,
Estado Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 17 de julho de 2000, que renova, a partir de 10
de junho de 1993, a concessão outorgada à Siste
ma Sul Matogrossense de Radiodifusão Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Ponta Porã, Estado Mato Gros
so do Sul.

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

Sala da Comissão, 12 de maio de 2003. 
Deputado Almir Moura, Relator.
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1\1 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Almir Moura, à TVRn° 147/2000,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Ade
lor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wan
derval,Carlos Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Eze
quiel, Eduardo Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kas
sab, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, Jeffer
son Campos, João Batista, Jorge Bittar, José Carlos
Araújo, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina,
Marcos Abramo, MariângelaDuarte, Mário Assad Jú
nior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodri
gues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo San
tos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Vander
Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Bismarck
Maia, Costa Ferreira, Gilmar Machado, João Castelo,
Josué Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir Costa e
ZelindaNovaes.

Sala da Comissão,13 deagosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 555, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR N° 409/2000
MSC N° 1.503/2000

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Espírita
André Luiz para explorar serviço de radi
odifusão sonora em. onda média, na cida
de de Sorocaba, Estado de São Paulo.

Despacho: À Comissão de Constitui"
ção e Justiça e de Redação.(Art. 54, RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR).

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 13 de outubro de 2000, que renova, a partir de 1°
de novembro de 1993, a concessão outorgada à

Fundação Espírita André Luiz para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 409, DE 2000
(Mensagem n° 1.503, de 2000)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 13 de outubro de 2000, que renova a
concessão da Fundação Espírita André
Luiz para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem dire.ito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade deSorocaba, Estado de
São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

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

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

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

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Fundação Espírita André Luiz, executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório· e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.
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A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

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

Sala da Comissão, 30 de junho de 2003. 
Deputado Luiz Couto, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Espírita
André Luiz para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média, na cida
de de Sorocaba, Estado de São Paulo.

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

de 13 de outubro de 2000, que renova, a partir de 1°
de novembro de 1993, a concessão outorgada à Fun
dação Espírita André Luiz para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora emonda média, na cidade de So
rocaba, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Couto, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Luiz Couto, à TVR nO 409/2000, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Cora
uci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis e Si
las Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir Mou
ra' Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos Alberto Le
réia, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo
Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Iris Simões, Ja
mil Murad, Jefferson Campos, João Batista, Jorge Bittar,
José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra, José Ro
cha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erun-

dina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad
Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues,
Nelson PrClença, Nilson Pinto, Raimundo Santos, Ricardo
Barros, Ricardo Izar, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Wafier Pinheiro, Bismarck Maia, Costa Ferreira, Gil
mar Machado, João Castelo, Josué Bengtson, Marcus Vi
cente, Wladimir Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 556, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR N° 410/2000
MSC N° 1.503/2000

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Padre Anchie
ta - Centro Paulista de Rádio e TV Educa
tivas, para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda curta, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação CClnclusiva (Parecer 09/90 - CCJR).

Publicação Inicial Art. 137, caput - RICD.

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

13 de outubro de 2000, que renova, a partir de 1° de no
vembro de 1993, a concessão outorgada à Fundação
Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educati
vas, para explorar pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
curta, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 410, DE 2000
(Mensagem n° 1.503, de 2000)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 13
de outubro de 2000, que renova a conces
são da Fundação Padre Anchieta - Centro
Paulista de Rádio e TV Educativas, para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda curta, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.



Aprova o ato que renova a pennissão
outorgada à Fundação Rádio Educativa Pro
move para explorar serviço de radiodifusão
sonora emfreqüênciamodufada, na cidade
de Belo Horizonte, Estadô de Minas Gerais.

J_.\ ",'

PROJETO DE. DECRETO LEGISLATIVO
N° 557, DE 2003

(Da Comissão de. Ciência e Tecnologia
Comullicação e Informática)

TVR N° 48~2000
MSC N° 1.669/2000

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou. unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Almir Moura, à TVR n° 410/2000,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiverampresentes os Senhores Deputados:Cora
uci Sobrinho- Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis e Si
las Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir Mou
ra, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos Alberto Le
réia, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo
Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, !ris Simões, ja

mil Murad, Jefferson Campos, João Batista, Jorge B~r,

José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra, José Ro
cha, Júlio Casar, Julio Semeghini, Luiz CoU1to, Luiza Erun
dina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad
Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zau~h,Naf1cio Rodrigues,
Nelson Proença, Nilson Pinto,·Raimundo Santos, Ricardo
Barros, Ricardo Izar, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Walter Pinheiro, Bisrnarck Maia, Costa Ferreira, Gil
mar Machado, João Castelo, Josué Bengtson, Marcus Vi
cente, Wladimir Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

11 - Voto do Relator

O process() de renovação de outorga requerida
pela Fundação Padre Anchieta- Centro Paulista de Rá
dio e TV Educativas, executantede serviçode radiodifu
são sonora em onda curta, encontra-se de acordo com
a prática legal e documental atinente ao processo reno
vatório e os docLJmentos juntados aos autos indicam a
regularidade na execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01 , de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos sérViços.

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

Sala da COrni~são,13 de agosto de 2003.
Deputado Almir Moura, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIAE TECNOLOGIA
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2003

Aprova o áto que renova a conces
são outorgada à Fundação Padre Anchie
ta - Centro Paulista de Rádio e TV Educa
tivas, para explorar serviço de radiodifu
são sonoráeOl onda curta, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binadocom o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excí?lentíssimoSenhor Presidente daRepública
submete à apreciação do Congresso Nacional, o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação Pa
dreAnchieta - Centro Paulista de Rádio eTV Educati
vas, para explorar, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda curta.

Atendendo ao disposto no §3" do art. 223 da Cons
t~uição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efooos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos .e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA O Congresso Nacional decreta:
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA Art. l°É aprovado o ato constante do Decreto

de 13 de outubro de 2000, que renova, a partir de 1°
de novembro de 1993, a concessão outorgada à Fun
dação Padre Anchieta- Centro Paulista de Rádio e
TV Educativas, para explorar pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda curta, na cidade de São Paulo, Esta
do de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 1 de julho de 2003. - Depu
tado Almir Moura, Relator.
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Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujefia à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR).

Publicação Inicial Art. 137, caput - RICD

Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

536, de 14 de setembro de 2000, que renova, a partir de
7 de outubro de 1992, a permissão outorgada à Funda
ção Rádio Educativa Promove para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, em 06 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 482, DE 2000
Mensagem n° 1.669, de 2000

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n° 536,
de 14 de setembro de 2000, que renova a
permissão outorgada à Fundação Rádio
Educativa Promove para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Belo Hori
zonte, Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Fundação Rádio
Educativa Promove para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada.

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

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

11- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Fundação Rádio Educativa Promove, executante
de serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, encontra-se de acordo com a prática legal e
documental atinente ao processo renovatório e os do
cumentos juntados aos autos indicam a regularidade
na execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

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

Sala da Comissão, 27 de junho de 2003. - Depu
tado Jefferson Campos, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Fundação Rádio Educa
tiva Promove para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

536, de 14 de setembro de 2000, que renova, a partir de
7 de outubro de 1992, a permissão outorgada à Funda
ção Rádio Educativa Promove para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direfio de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 27 de junho de 2003. - Depu
tado Jefferson Campos, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Jefferson Campos, à TVR n°

~--------~~-
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48212000, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e
Vieira Reis - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir
Moura, Bispo Wanderval, Dr. Hélio, Edson Ezequiel,
Eduardo Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab,
Jamil Murad, Jefferson Campos, João Batista, Jorge
Bittar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Júlio. Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto,
Luiza Erundina, Mariângela Duarte, Mário Assad Júni
or, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Raimundo Santos,
Ricardo Barros, Takayama, Valdenor Guedes, Vander
Loubet, Vanderlei Assis, Bismarck Maia, Carlos Abica
IH, Costa Ferreira, Fernando Ferro, Gilmar Machado,
João Castelo, Josué Bengtson e Professora Raquel
Teixeira.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 558, DE 2003

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

TVR N° 629/2000

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Studio 1 FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Mirassol, Estado de São Paulo.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação; Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

691, de 14 de novembro de 2000, que renova, a partir
de 16 de setembro de 1998, a permissão outorgada à
Rádio Studio 1 FM Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de Mirassol, Estado São Paulo.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente

TVR N° 629, DE 2000
(Mensagem n° 1.963, de 2000)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 691, de 14 de novembro dle 2000, que
renova a .permissão outorgada à Rádio
Studio 1 FM Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade Mirassol,
Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁriCA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Studio 1
FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada.

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

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

" - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Studio 1 FM Ltda;, executante de serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório· e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01 , de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

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

Sala da Comissão, 14 de julho de 2003. 
Deputado Vieira Reis, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Studio 1 FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
Mirassol, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO

691 , de 14 de novembro de 2000, que renova, a partir
de 16 de setembro de 1998, a permissão outorgada à
Rádio Studio 1 FM Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de Mirassol, Estado São Paulo.

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

Sala da Comissão, 14 de julho de 2003. - Depu
tado Vieira Reis, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Vieira Reis, à TVR n° 629/2000, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Cora
uci Sobrinho- Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis e Si
las Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir Mou
ra, Aríosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos Alberto Le
réia, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo
Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Iris Simões, ja

mil Murad, Jefferson Campos, João Batista, Jorge Bittar,
José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra, José Ro
cha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erun
dina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad
Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zau~h, Narcio Rodrigues,
Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo Santos, Ricardo
Barros, Ricardo Izar, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Watter Pinheiro, Bismarck Maia, Costa Ferreira, Gil
mar Machado, João Castelo, Josué Bengtson, Marcus Vi
cente, Wladimir Costa e Zelincla Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 559, DE 2003

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

TVR N° 851/2001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Sociedade Cruz
de Malta Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Lauro Muller, Estado de Santa
Catarina.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO

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

de 13 de junho de 2001 , que renova, a partir de 1° de
maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Socie
dade Cruz de Malta Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de La
uro Muller, Estado de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 851, DE 2001
(Mensagem n° 626, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 13 de junho de 2001 ,que renova a
concessão da Rádio Sociedade Cruz de
Malta Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Lauro Muller, Estado
de Santa Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 41697

submete à apreciação do Congres~oN~~ionaI9ato
que renova a concessão outorgada a Radlo SocIeda
de Cruz de Malta Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média.

Atendendo aodi~tono§3° do art. 223 da Cons
t~uição, a.matéria foi enviada ao Poder Legislativo par~~

devk:la apreciação, •• urna.vez que o.ato somente.produzira
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos tl;3rmos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Sociedade Cruz de Malta Ltda." exec~t8:n
te de serviço de radiodifusão sonora em onda media,
encontra-se de acordo com a prática. legal e docu
mental atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aO$ autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 de 1999,dElstaComissão. Verificada a
documentação, 'constatamos. que foram atendidos to
dososcritérios exigidosporeste diploma regulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de c9nstitucionalidade, especialme~t~ :'O
que se refere aos artigos .220 a 223 d? Con~tltUlçao

Federal, e atende às formalidades legaiS, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato. do. Po~er
Executivo, na formado Projeto de Decreto LegislatiVO
que ora apresentamos.

Sala daComissão, 2 de julho de 2003. - Depu
tado JosêPrial1te, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE2003

Aprova o ato. que renova a conces
são outorgada à Rádio Sociedade Cruz
de Malta ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Lauro Muller, Estado de Santa
Catarina.

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

de 13 de junho de 2001 , que renova, a partir de 1° de
maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Socie
dade Cruz de Malta Uda., para explorar, pelo prazo

de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de La
uro MuJler, Estado deSanta Catarina.

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

Sala da Comissão, ..2 de julho de 2003. - Depu
tado José Priante, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária r,ealizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado José Priante, à TVR n° 851/2001, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Bandes Júnior, Vi
eira Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor
Vieira Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wander
vai Ckrlos Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Ezequiel,
Ed~ardo Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab,
Gustavo Fruet, lris SimQes, Jamil Murad,. Jefferson
Campos, João Batista, Jorge Bittar, José Carlos Araú
jo, José Mendonça Bezerra,JoséRocha, Júlio Cesar,
Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos
Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Mau
rício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio. Rodrigues, Nelson
Proença, Nilson Pinto, Raimundo Santos, Ricardo Bar
ros, Ricardo Izar, Takayama, •. Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Walter Pinheir9, Bismarck Maia, Costa Ferreira,
Gilmar Machado, João Castelo, Josué Bengtson, Mar
cus Vicente, Wladirnir Costa eZelinda Novaes.

Sala da Comissão, .13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 560, DE 2003

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

TVR N° 1.073/2001
MSC N° 943/2001

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Empresa SF de Radiodi
fusão ltda. para explorar serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Volta Redonda, Estado
do Rio de Janeiro.

Despaçho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça.e de Redação (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

535, de 14 de setembro de 2000, que renova, a partir de
5 de dezembro de 1993, a permissão outorgada à
Empresa SF de Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro.

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

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 1.073, DE 2001
(MENSAGEM N° 943, DE 2001)

Submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n° 535, de 14 de setembro
de 2000, que renova a permissão outorgada à Empre
sa SF de Radiodifusão ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Empresa SF de
Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada.

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

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

11- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Empresa SF de Radiodifusão Ltda., executante
de serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, encontra-se de acordo com a prática legal e
documental atinente ao processo renovatório e os do"

cumentos juntados aos autos indicam a regularidade
na execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

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

Sala da Comissão, 2 de julho de 2003. - Depu
tadoJosé Carlos Martinez, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Empresa SF de Radiodi
fusão Ltda. para explorar serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Volta Redonda, Estado
do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

535, de 14 de setembro de 2000, que renova, a partir
de 5 de dezembro de 1993, a permissão outorgada à
Empresa SF de Radiodifusão Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Volta Redonda, Estado do Rio de
Janeiro.

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

Sala da Comissão, 2 de julho de 2003. - Depu
tado José Carlos Martinez, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado José Carlos Martinez, à TVR n°
1.073/2001, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Co
rauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis
e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir
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Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos
Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cu
nha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet,
Iris Simões, Jamil Murad,·Jefferson Campos, João Ba
tista, Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz
Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela
Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo
Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Nilson Pinto,
Raimundo Santos, Ricarda Barros, Ricardo Izar, Taka
yarna, Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro,
Bismarck Maia, Costa Ferreira, Gilmar Machado, João
Castelo, Josué Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir
Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 561, DE 2003

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

TVR N° 1.208/2001
MSC N° 1.025/2001

Aprova0 ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Princesa do Oeste
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Xanxerê, Estado de Santa Ca
tarina.

Despacho: À Comissão de. Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput
RICO

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 É aprovado o ato constante da Portaria
n° 369, de 5 de julho de 2001, do Ministro de Estado
das Comunicações, que renova, a partir de 1° de fe
vereiro de 1995, a permissão outorgada à Rádio
Princesa do Oeste Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 1.208, DE 2001
(Mensagem n° 1.025, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 369, de 5 de julho de 2001, que renova
a permissão outorgada à Rádio Princesa
do Oeste Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiOdifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Xan
xerê, Estado de Santa Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo SenhorPresidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Princesa
do Oeste Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

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

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Princesa do Oeste Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, encontra-se de acordo com a prática legal e do
cumentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam.a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos· 22081 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
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Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 17 de julho de 2003. 
Deputado Jose Carlos Araújo, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Princesa do Oeste
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cida
de de Xanxerê, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1aÉ aprovado o ato constante da Portaria na

369, de 5 de julho de 2001 , do Ministro de Estado das
Comunicações, que renova, a partir de 1ade fevereiro
de 1995, a permissão outorgada à Rádio Princesa do
Oeste Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Xan
xerê, Estado de Santa Catarina.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de julho de 2003. - De
putado Jose Carlos Araújo, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni

cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado José Carlos Araújo, à TVR na
1.208/2001, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Co
rauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis
e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir
Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos
Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cu
nha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet,
Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Campos, João Ba
tista, Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz
Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela
Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo
Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Nilson Pinto,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Taka
yarna, Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro,
Bismarck Maia, Costa Ferreira, Gilmar Machado, João

Castelo, Josué Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir
Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 562, DE 2003

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

TVR N° 1.282/2001
MSC N° 1.076/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária, Cultural e de Promo
ção Social Ludwig Zankl a executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Bariri,
Estado de São Paulo.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1a É aprovado o ato constante da Portaria
na 280, de 16 de maio de 2001, que autoriza a Asso
ciação Comunitária, Cultural e de Promoção Social
Ludwig Zankl a executar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Bariri, Estado de São Paulo, retificando-se o pra
zo de autorização para dez anos, tendo em vista o
disposto na Lei na 10.597, de 11 de dezembro de
2002.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003.
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 1.282, DE 2001
(Mensagem na 1.076, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 280, de 16 de maio de 2001, que autori
za a Associação Comunitária, Cultural e
de Promoção Social Ludwig Zankl a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Bariri,
Estado de São Paulo.



Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária, Cultural e de Promo
ção Social Ludwig Zankl a executar, sem
direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Ba
riri, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

280, de 16 de maio de 2001, que autoriza a Associa
ção Comunitária, Cultural e de Promoção Social Lud
wig Zankl a executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ba
riri, Estado de São. Paulo, retificando-se o prazo de
autorização para dez anos, tendo em vista o disposto
na Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

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

Sala da Comissão, 14 de julho de 2003. 
Deputado Marcus Vicente, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Marcus Vicente, à TVR n°
1.282/2001, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Cora
uci Sobrinho-Presidente, $andes Júnior, Vieira Reis e Si
las Câmara -VICe-Presidentes, Adelor Vieira, Almir Mou
ra, Ariosto Holanda,·Bispo Wanderval, Carlos Alberto Le
réia, Dr. Hélio,.Edson EZequiel, Eduardo Cunha, Geraldo
Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Iris Simões, Ja
mil Murad, Jefferson Campos, João Batista, Jorge Bittar,
JoSé Carlos Araújo, José MendonÇa Bezerra, JoSé Ro
cha, Júlio Casar, JulioSemeghini, Luiz Couto, Luiza Erun
dina, Marcos Abramo,. Matiângela. Duarte, Mário Assad
Júnior, Maurício Rabelo, Mutilo lauijh, Narcio Rodrigues,
Nelson ProenÇ!'l, NilsOn Pinto, Raimundo Santos, Ricardo
Barros, Ricardo Izar, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Walter Pinheiro, BisrnarckMaia, Costa Ferreira, Gil
mar Machado, João Castelo, Josué13engtson, Marcus Vi
cente, Wladimir Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissª,o, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

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

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

U- Voto do Relator

A autorização do Ppder Público para a execu
ção de serviço de·radiodifusãocomunitária é regula
da pela Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No
processo em questão, a Associação Comunitária,
Cultural e de Promoção Social Ludwig Zankl atendeu
aos requisitos da legislação específica e recebeu au
torização para executar serviço de radiodifusão co
munitária.

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1°do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública submete à.consideração do Congresso Na
cional, acompanhado da Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato
que .autoriza a Associação Comunitária, Cultural e
de Promoção Social Ludwi9. Zankl a eXecutar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

1- Relatório PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ ,DE 2003

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

Cabe observar, no entanto, que após a expedi
ção do. ato de autorização pelo Poder Executivo, o
Prazo de outorga para execução do serviço de radi
odifusão comunitária foi alterado para dez anos pela
Lei nO 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Por esses motivos, somos pela aprovação do
ato do Poder Executivo, com a retificação do prazo de
outorgi'l de três para dez anos, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 14 de julho de 2003. 
Deputado Marcus Vicente, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 563, DE 2003

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

TVR N° 1.498/2001
MSC N° 1.403/2001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Cabiúna Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Ban
deirantes, Estado do Paraná.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICD

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

de 11 de dezembro de 2001, que renova, a partir de
16 de novembro de 1996, a concessão outorgada à
Rádio Cabiúna Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Bandei
rantes, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 1.498, DE 2001
(Mensagem n° 1.403, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 11 de dezembro de 2001, que renova a
concessão da Rádio Cabiúna Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de Bandeirantes, Estado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Cabiúna

Uda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média.

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

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

U- Voto do Relator

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

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

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

Sala da Comissão, 14 de julho de 2003. - De
putado Alexandre Santos, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Cabiúna Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Ban
deirantes, Estado do Paraná.

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

de 11 de dezembro de 2001, que renova, a partir de
16 de novembro de 1996, a concessão outorgada à
Rádio Cabiúna Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Bandei
rantes, Estado do Paraná.
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de julho de 2003. - De
putado Alexandre Santos, Relator.

11I ~ Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Alexandre Santos, à TVR n°
1.498/2001, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Co
rauci Sobrinho - Presidente, SandesJúnior, Vieira Reis
e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir
Moura, Ariosto Holanda, .Bispo Wanderval, Carlos
Alberto Leréia, Dr.Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cu
nha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet,
Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Campos, João Ba
tista, Jorge Hittar, José Carlos Araújo, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz
Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela
Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo
Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Nilson Pinto,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Ricardo .Izar, Taka
yama, Vander Loubet, Vanderlei Assis, Watter Pinheiro,
Bismarck Maia, Costa. Ferreira, Gilmar Machado, João
Castelo, Josué· Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir
Costa e Zelinda Nóvaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado CoraUci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 564, DE 2003

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

TVR N° 1.728/2002
MSC N° 155/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Radiodifusão Comunitária de Ca
pivari de l3aixo a executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Capivari de Ba
ixo, Estado de Santa Catarina.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICD

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria nO

813, de 21 de dezembro de 2001 , que autoriza a Asso
ciação de Radiodifusão Comunitária de Capivari de Bai
xo a executar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Capivari de Bai
xo, Estado deSanta Catarina, retificando-se o prazo de
autorização para dez anos, tendO em vista o disposto na
Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 1.728, DE 2002
(Mensagem n° 155, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 813, de 21 de dezembro ele 2001, que
autoriza a Associação de Radiodifusão
Comunitária de Capivari de Baixo a exe
cutar, pelo prazo de três anos., sem direi
to de exclu$ividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Capivari de
Baixo, Estado de Santa Catarnna.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade como art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acompa
nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato que autoriza a Associ
ação de Radiodifusão Comunitária de Capivari de Baixo
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Cons
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efeitos após a delíberação do Congresso Nacional.

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

U- Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro-
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cesso em questão, a Associação de Radiodifusão Co
munitária de Capivari de Baixo atendeu aos requisitos
da legislação específica e recebeu autorização para
executar serviço de radiodifusão comunitária.

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

Cabe observar, no entanto, que após a expedi
ção do ato de autorização pelo Poder Executivo, o
Prazo de outorga para execução do serviço de radio
difusão comunitária foi alterado para dez anos pela
Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Por esses motivos, somos pela aprovação do
ato do Poder Executivo, com a retificação do prazo de
outorga de três para dez anos, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 3 de julho de 2003. - Depu
tado Costa Ferreira, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação de Radiodifusão Comunitária de
Capivari de Baixo a executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Capivari
de Baixo, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

813, de 21 de dezembro de 2001, que autoriza a Asso
ciação de Radiodifusão Comunitária de Capivari de Bai
xo a executar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Capivari de Bai
xo, Estado de Santa Catarina, retificando-se o prazo de
autorização para dez anos, tendo em vista o disposto na
Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

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

Sala da Comissão, 3 de julho de 2003. - Depu
tado Costa Ferreira, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Costa Ferreira, à TVR n° 1.728/2002, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Co
rauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis
e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir
Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos
Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cu
nha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet,
Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Campos, João Ba
tista, Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz
Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela
Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo
Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Nilson Pinto,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Taka
yama, Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro,
Bismarck Maia, Costa Ferreira, Gilmar Machado, João
Castelo, Josué Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir
Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 565, DE 2003

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

TVR N° 1.883/2002
MSC N° 268/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à L & C Rádio Emissoras
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
São Roque, Estado de São Paulo.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO

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

de 1° de abril de 2002, que renova, a partir de 7 de de
zembro de 1997, a concessão outorgada à L &C Rá
dio Emissoras Uda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de São Ro
que, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.



Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à L & C Radio Emissoras
LIda. para explorar serviço ele radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
São Roque, Estado de São Paulo.
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TVR N° 1.883, DE 2002 COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
(Mensagem n° 268, de 2002) COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Subméte à apl"éCiação do Congresso PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nacional o ato constante do DéCreto de 1° N° ,DE 2003
de abril de 2002, que renova a concessão
da L & C RadioEmissoras LIda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, Sém direito
de exclusividade, serviço. de radiodifusão
sonoraém onda média, na cidade dé São
Roque, Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNcIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório
De conformidade com o art. 49,inciso XII, com

binado com o.§ 1°doart. 223, da Constituição Fede
ral, o ExcelentíssimoSenhorPresidente da República
submete à apreciação.do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à L & C Rádio
Emissoras Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média.

Atendendo ao.dispostono § 3° do art. 223 da
Constituição, a l1'latéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

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

11- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela L & C Rádio Emissoras Ltda., executante de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, encon
tra-se de acordo com apr~tica legal e documental ati
nente ao processo renovatório.e os documentos jun
tados aos autos indiçal'Tl a regularidade na execução
dos serviços de radiodifusão.

A análise deste. processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 ,8e .1999,desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidospor este diploma regulamentar.

a ato. de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artig()s220 a 223 da Constituição
Federal, e atende.às forll1alidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma elo Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 10 de julho· de 2003. - Depu
tado Moreira Franco, Relator.

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

de 1° de abril de 2002, que renova, a partir de 7 de de
zembro de 1997, a concessão outorgada à L & C Rá
dio Emissoras Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, semdireito de exclusivida.de, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de São Ro
que, Estado de São Paulo."

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Moreira Franco, Relator.

11I - Parecér da Comissão,

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Moreira Franco, à TVR n°
1.883/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhol"es Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sa.ndes Júnior,
Vieira Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Ade
lor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wan
derval, CarlOS Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Eze
quiel, Eduardo Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kas
sab, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, Jeffer
son Campos, João Batista, Jorge Bittar, José Carlos
Araújo, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio
Cesar, Julio Semeghini~ Luiz Couto, luiza Erundina,
Marcos Abramo, Mariângela DUarte, Mário Assad Jú
nior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodri
gues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo San
tos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takay,ama, Vander
Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Bismarck
Maia, Costa Ferreira, Gilmar Machado, João Castelo,
Josué Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir Costa e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 566, DE 2003

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

TVR N° 1.893/2002
MSC N° 268/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Princesa de Mon
te Azul Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Monte Azul Paulista, Estado de
São Paulo.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput - RICO

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

de 1° de abril de 2002, que renova, a partir de 4 de ou
tubro de 1998, a concessão outorgada à Rádio Prin
cesa de Monte Azul Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Mon
te Azul Paulista, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 1.893, DE 2002
(Mensagem n° 268, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 1° de abril de 2002, que renova a con
cessão da Rádio Princesa de Monte Azul
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Monte Azul Paulista,
Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República

submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Princesa
de Monte Azul Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média.

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

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

" - Voto do Relator

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

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

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

Sala da Comissão, 10 de julho de 2003. - Depu
tado Moreira Franco, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Princesa de Mon
te Azul Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Monte Azul Paulista, Estado de
São Paulo.

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

de 1° de abril de 2002, que renova, a partir de 4 de ou
tubro de 1998, a concessão outorgada à Rádio Prin-
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cesa de Monte Azul Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Mon
te Azul Paulista, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 1O de julho de 2003. - Depu
tado Moreira Franco, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Moreira Franco, à TVR n°
1.893/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Ade
lor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wan
derval, Carlos Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Eze
quiel, Eduardo Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kas
sab, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, Jeffer
son Campos, João Batista, Jorge Bittar, José Carlos
Araújo, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio
Cesar, Julio$emeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina,
MarcosAbramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Jú
nior, Maurício Habelo, Murilo Zauith, Narcio Rodri
gues, Nelson Proença,· Nilson Pinto, Raimundo San
tos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Vander
Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Bismarck
Maia, Costa Ferreira, Gilmar Machado, João Castelo,
JosuéBengtson, Marcus Vicente, Wladimir Costa e
ZelindaNovaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
DeputadoCorauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 567, DE 2003

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

TVR N° 2.050/2002
MSC N° 300/2002

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Vitória de Divinópo
lis a executar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Divinópolis, Estado de Mi
nas Gerais.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

111111

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

publicação inicial Art. 137, caput - RICO

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO

172, de19 de fevereiro de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária Vitória de Divinópolis a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Divinópolis, Estado de Mi
nas Gerais, retificando-se o prazo de autorização
para dez anos, tendo em vista o disposto na Lei n°
10.597, de 11 de dezembro de 2002.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.050, DE 2002
(Mensagem n° 300, de 2002)

Submete à. apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 172, de 19 de fevereiro de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária Vitó
ria de Divinópolis a executar,pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Divinópolis, Estado de Mi
nas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o .§ 1° do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública submete à consideração do Congresso Na
cional, acompanhado da Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato
que autoriza a Associação Comunitária Vitória de
Divinópolis a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária.

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

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

11- Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Comunitária Vitória
de Divinópolis atendeu aos requisitos da legislação
específica e recebeu autorização para executar servi
ço de radiodifusão comunitária.

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

Cabe observar, no entanto, que após a expedi
ção do ato de autorização pelo Poder Executivo, o
Prazo de outorga para execução do serviço de radio
difusão comunitária foi alterado para dez anos pela
Lei nO 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Por esses motivos, somos pela aprovação do
ato do Poder Executivo, com a retificação do prazo de
outorga de três para dez anos, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 29 de abril de 2003. - Depu
tado Silas·Câmara, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Vitória de Divinópolis a
executar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade
de Divinópolis, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
172, de 19 de fevereiro de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária Vitória de Divinópolis a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Divinópolis, Estado de Mi
nas Gerais, retificando-se o prazo de autorização
para dez anos, tendo em vista o disposto na Lei n°
10.597, de 11 de dezembro de 2002.

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

Sala da Comissão, 29 de abril de 2003. 
Deputado Silas Câmara, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Silas Câmara, à TVR n° 2.050/2002, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Cora
uci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis e Si
las Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir Mou
ra, Ariosto Holanda, Sispo Wanderval, Carlos Alberto Le
réia, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo
Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Iris Simões, ja

mil Murad, Jefferson Campos, João Batista, Jorge Bittar,
José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra, José Ro
cha, Júlio Casar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erun
dina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad
Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues,
Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo Santos, Ricardo
Barros, Ricardo Izar, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Watter Pinheiro, Bismarck Maia, Costa Ferreira, Gil
mar Machado, João Castelo, Josué Bengtson, Marcus Vi
cente, Wladimir Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - De
putado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 568, DE 2003

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

TVR N° 2.424/2002
MSC N° 564/2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Cardoso & Fernandes Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Colo
rado do Oeste, Estado de Rondônia.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO

732, de 10 de maio de 2002, que outorga permissão à
Cardoso & Fernandes Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Colerado do Oeste, Estado de Rondônia.
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.424, DE 2002
(Mensagem n° 564, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 732, de 10 de maio de 2002, queoutor
ga .permissão à. Cardoso & Fernandes
Ltda.paraexplorar, .pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de. rad.iodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Colorado do
Oeste, Estado de Rondônia.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, cornbi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República subme
te à consideração do Congresso Nacional, acompanha
do da Exposição de Motivos do SenhorMinistro de Esta
do das Comunicações, o ato que outorga permissão à
Cardoso & Fernandes Ltda.• para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada.

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

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

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é. regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Cardoso & Fernandes Ltda.
atendeu aos requisitos da legislação específica e ob
teve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter
mos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a vence
dora da concorrência para exploração do serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

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

O ato de outorga Obedece aos princípios de consti
tucionalidade,especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivospelos quais somos pela homo
logação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissã(), 13 de agosto de 2003. 
Deputado Alexandre Santos, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à Cardoso & Fernandes Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidl:lde de Colo
rado do Oeste, Estado de Rondônia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovadoo ato constante da Portaria n°

732, de 10 de maio de 2002, que outorga permissão à
Cardoso & FernandesUda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora.em freqüência modulada, na ci
dade de Colorado do Oeste, Estado de Rondônia.

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

Sala da Comissão, 17 de julho de 2003. 
Deputado Alexandre Santos, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, .em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado AI.exandre Santos, à TVR n°
2.424/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores DelPutados:Cora
uci SObrinho- Presidente, SandesJúnior, Vieira Reis e Si
las Câmara - Vice-PreSidentes, Adelor Vieira, Almir Mou
ra, Ariasto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos Alberto Le
réia, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo
Thadeu, Gilberto Kassáb, Gustavo Fruet, Iris Simões, ja

mil Murad, Jefferson Campos, João Batista, Jorge Bittar,
José Carlos Araújo, dose Mendonça Bezerra, José Ro
cha, Júlio Casar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erun-
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dina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad
Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zau~h, Narcio Rodrigues,
Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo Santos, Ricardo
Barros, Ricardo Izar, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Waker Pinheiro, Bismarck Maia, Costa Ferreira, Gil
mar Machado, João Castelo, Josué Bengtson, Marcus Vi
cente, Wladimir Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 569, DE 2003

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

TVR N° 2.459/2002
MSC N° 605/2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio FM 95 Stéreo Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de União da Vitória, Estado do Paraná.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICD

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

742, de 10 de maio de 2002, que renova, a partir de
14 de junho de 1998, a permissão outorgada à Rádio
FM 95 Stéreo Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
União da Vitória, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR W 2.459, DE 2002
(Mensagem n° 605, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 742, de 10 de maio de 2002, que reno
va a permissão outorgada à Rádio FM 95
Stéreo Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fre-

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

quencia modulada, na cidade de União
da Vitória, Estado do Paraná.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio FM 95
Stéreo Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada.

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

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

U- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio FM 95 Stéreo Ltda., executante de serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

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

Sala da Comissão, 2 de julho de 2003. - Depu
tado Mário Assad Júnior, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W ,DE2003

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio FM 95 Stéreo Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so-

--- ------ ~-~
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nora em freqüência modulada, na cidade
de União da Vitória, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

742, de 10·de maio de 2002, que renova, a partir de
14 de junho de 1998, a permissão outorgada à Rádio
FM 95 Stéreo Uda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
União da Vitória, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 2 de julho de 2003. - Depu
tado Mário Assad Júnior, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Mário Assad Júnior, à TVR n°
2.459/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Co
rauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis
e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir
Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos
Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cu
nha, Geraldo Thadeu,Gilberto Kassab, Gustavo Fruet,
Iris Simões, Jamil. Murad, Jefferson Campos, João Ba
tista' Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Mendonça
Bezerra, JoséRocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz
Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela
Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo
Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Nilson Pinto,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Taka
yama, Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro,
Bismarck Maia, Costa Ferreira, Gilmar Machado, João
Castelo, Josué Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir
Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - De
putado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 570, DE 2003

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

TVR N° 2.468/2002
MsC N° 608/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Alvorada do Sul
Ltda. para explorar serviço de radiodifu-

!lIli

são sonora em onda média, l1a cidade de
Rebouças, Estado do Paraná.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICD

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

de 27 de junho de 2002, que renova, a partir de 6 de
julho de 1997, a concessão outorgada à Rádio Alvo
rada do Sul Uda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Rebou
ças, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.468, DE 2002
(Mensagem n° 608, de 2002)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de
27 de junho de 2002, que renova a con
cessão da Rádio Alvorada do Sul Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão son~)fa em onda média, na
cidade de Rebouças, Estado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combina
do com o § 1° do art. 223, da Constituição Fooeral, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete
à apreciação do Congresso Nacional o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Alvorada do Sul Ltda.· para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.

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

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

11 - Voto do Relator

o processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Alvorada do Sul Ltda., executante de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, encon
tra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na exe
cução dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verifi
cada a documentação, constatamos que foram aten
didos todos os critérios exigidos por este diploma re
gulamentar.

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

Sala da Comissão, 30 de junho de 2003. - De
putado Narcio Rodrigues, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Alvorada do Sul
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Rebouças, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 27 de junho de 2002, que renova, a partir de 6 de
julho de 1997, a concessão outorgada à Rádio Alvo
rada do Sul Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Re
bouças, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 30 de junho de 2003. 
Deputado Narcio Rodrigues, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Narcio Rodrigues, à TVR n°
2.468/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Co
rauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis
e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir
Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos
Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cu
nha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet,
Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Campos, João Ba
tista' Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz
Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela
Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo
Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Nilson Pinto,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Taka
yama, Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro,
Bismarck Maia, Costa Ferreira, Gilmar Machado, João
Castelo, Josué Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir
Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - De
putado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 571, DE 2003

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

TVR W 2.482/2002
MSC N° 608/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Cidade Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de São Miguel
do Oeste, Estado de Santa Catarina.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO

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

de 27 de junho de 2002, que renova, a partir de 4 de
outubro de 1998, a concessão outorgada à Rádio Ci
dade Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so-
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nora em onda média, na cidade de São Miguel do
Oeste, Estado de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
DeputadoCorauci Sobrinho, Presidente.

TVRN° 2.482, DE 2002
(Mensagem nO 608, de 2002)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 27
de junho de 2002, que renova a concessão
da RádioCida~e Ltda.p~ra explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade,serviço de <radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São Miguel do
Oeste, Estado de Santa Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art.49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República subme
te à apreciação do Congresso Nacional o ato que renova
a concessão outorgadaà Rádio Cidade Ltda. para explo
rar, pelo prazo de dez anos, .sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média.

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

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

11 - Voto do Relator

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

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

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

Sala da Comissão, 30 de junho de 2003. 
Deputado José Thomaz Nonô, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁllCA

PROJETO DE DECRETO LEGISL.ATIVO
ND. , DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Cidade Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de São Miguel
do Oeste, Estado de Santa Catarina.

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

de 27 de junho de 2002, que renova, a partir de 4 de
outubro de 1998, a concessão outorgada à Rádio Ci
dade Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média,. na cidade de São Miguel do
Oeste, Estado de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 30 de junho de 2003. 
Deputado José Thomaz Nonô, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado José Thomaz Nonô, à TVR n°2.48212002, nos
termos do Projeto de DecretoLegislativo que apresenta.

Estiveram prasent~s os.S~nhores Deputados:Co
rauci Sobrinho- Presidente, Sandas Júnior, Vieira Reis e
Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir
Moura, Ariosto Holanda,. Bispo Wanderval, Carlos Alber
to Leréia, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, lris Si
mões, Jamil Murad, .Jeffetson Campos, João Batista, Jor
ge Sittar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Júlio Cesar,. Julio Semeghini, Luiz Couto,
Luiza Erundina, Mareos AbralTJO, Mariângela Duarte,
Mário Assad Júnior, Máurício Habelo, Murilo Zauith, Nar
cio Rodrigues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo
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Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayarna, Vander
Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Bismarck Maia,
Costa Ferreira, Gilmar Machado, João Castelo, Josué
Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir Costa e Zelinda No
vaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 572, DE 2003

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

TVR N° 2.483/2002
MSC N° 608/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Educadora de
Taió Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de Taió, Estado de Santa Catarina.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICD

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

de 27 de junho de 2002, que renova, a partir de 10 de
fevereiro de 1998, a concessão outorgada à Rádio
Educadora de Taió Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Taió,
Estado de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003.
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.483, DE 2002
(Mensagem n° 608, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 27 de junho de 2002, que renova a
concessão da Rádio Educadora de Taió
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Taió, Estado de Santa
Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Educado
ra de Taió Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direUo de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média.

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

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

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Educadora de Taió Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, en
contra"se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

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

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

Sala da Comissão, 2 de julho de 2003. - Depu
tado José Santana de Vasconcellos, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Educadora de
Taió Ltda. para explorar serviço de radio-
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difusão sonora em onda média, na cida
de de Taió, Estado de Santa Catarina.

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

de 27 de junho de 2002, que renova, a partir de 10de
fevereiro de 1998, a concessão outorgada à Rádio
Educadora de Taió Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito deexclusívídade, serviço de ra
diodifusão sonora em ondamédía, na cidade de Taió,
Estado de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 2 de julho de 2003. - Depu
tado José Santana de Vasconcellos, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado José Santana de Vasconcellos, à
TVR n° 2.483/2002, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Cora
uci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis e Si
las Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir Mou
ra, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos Alberto Le
réia, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo
Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, lris Simões, ja

mil Murad, Jefferson Campos, João Batista, Jorge Bitiar,
José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra, José Ro
cha, Júlio Casar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erun
dina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad
Júnior, Maurício Rabélo,· Murilo Zaukh, Narcio Rodrigues,
Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo Santos,Ricardo
Barros,.Ricardo Izar,Takayama, VanderLoubet, Vanderlei
Assis, Watter Pinheiro, Bismarck Maia, Costa Ferreira, Gil
mar Machado, João Gastelo, .Josué Bengtson, Marcus Vi
cente, Wladirnir Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de. agosto de 2003. 
Deputado CorauciSobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 573, DE 2003

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

TVR N° 2.486/2002
MSC N° 608/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Nambá Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora

mm

em onda média, na cidade de Ponte Ser
rada, Estado de Santa Catarina.

Despacho: À Comissão. de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, c:aput - RICO

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

de 27 de junho de 2002, que renova, a partir de 29 de
abril de 1997, a concessão outorgada à Rádio Nambá
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Ponte Serrada, Estado
de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003.
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.486, DE 2002
(Mensagem n° 608, de 2002)

Submete à apreciação cIIo Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 27 de junho de 2002, que renova a
concessão da Rádio Nambá Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de Ponte Serrada, Estado de Santa
Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

1- Relatório

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

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.
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Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

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

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

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

Sala da Comissão, 1 de julho de 2003. - Depu
tado Vander Loubet, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Nambá Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Ponte Ser
rada, Estado de Santa Catarina.

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

de 27 de junho de 2002, que renova, a partir de 29 de
abril de 1997, a concessão outorgada à Rádio Nambá
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Ponte Serrada, Estado
de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 1 de julho de 2003. 
Deputado Vander Loubet, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Vander Loubet, à TVR n°
2.486/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativoque apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Ade
lor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wan
derval, Carlos Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Eze
quiel, Eduardo Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kas
sab, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, Jeffer
son Campos, João Batista, Jorge Bittar, José Carlos
Araújo, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina,
Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Jú
nior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodri
gues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo San
tos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Vander
Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Bismarck
Maia, Costa Ferreira, Gilmar Machado, João Castelo,
Josué Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir Costa e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 574, DE 2003

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

TVR N° 2.488/2002
MSC N° 608/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Rainha das Quedas
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Abe
lardo Luz, Estado de Santa Catarina.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICD

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

de 27 de junho de 2002, que renova, a partir de 16 de
julho de 1997, a concessão outorgada à Rádio Rai-
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nha das Quedas Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Abe
lardo Luz, Estado de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003.
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.488, DE 2002
(Mensagem n° 608, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 27 de junho de 2002, que renova a
concessão da Rádio Rainha das Quedas
Lida. para $xplorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de. radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Abelardo Luz, Estado
de Santa Catarina.

COMISSÃO DE C.IÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade como art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, daConstituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Rainha
das Quedas Uda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média.

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

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

11 ""- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Rainha das Quedas Uda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, en
contra-se de acordo cOm a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

A análise deste·proceS$o deve basear-se no Ato
Normativo nO 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos oscritérios exigidos por este diploma regulamentar.

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

Sala da Comissão, 18 de junho de 2003. - De
putadoEdson Ezequiel, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE200a

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Rainha das Que
das Lida. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de Abelardo Luz, Estado de Santa Ca
tarina.

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

de 27 de junho de 2002, que renova, a partir de 16 de
julho de 1997, a concessão outorgada à Rádio Rai
nha das Quedas Uda. para explorar, pelo prazo de
ciez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Abe
lardo Luz, Estado de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 18 de junho de 2003. 
Deputado Edson Ezequiel, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião. ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Edson Ezequiel, à TVR n°
2.488/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Co
rauci SobrinhO - Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis
e Sílas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir
Moura, Ariosto Holanda, Bispo. Wanderval, .Carlos
Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cu
nha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet,
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Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Campos, João Ba
tista, Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz
Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela
Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo
Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Nilson Pinto,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Ricardo .Izar, Taka
yama, Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro,
Bismarck Maia, Costa Ferreira, Gilmar Machado, João
Castelo, Josué Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir
Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - De
putado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 575, DE 2003

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

TVR N° 2.510/2002
MSC N° 633/2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio FM Iguatú Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na· cidade de Sobral,
Estado do Ceará.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICD

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO

909, de 05 de junho de 2002, que outorga permissão
à Rádio FM Iguatú Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Sobral, Estado do Ceará.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.510, DE 2002
(Mensagem n° 633, de 2002)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato· constante da Portaria n°
909, de 05 de junho de 2002,· que outorga
permissão à Rádio FM Iguatu Ltda. para

explorar, pelo prazo de dez anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Sobral, Estado do Ceará.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acompa
nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato que outorga permis
são à Rádio FM Iguatu Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

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

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

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nO
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Rádio FM Iguatu Ltda. aten
deu aos requisitos da legislação específica e obteve a
maior pontuação do valor ponderado, nos termos es
tabelecidos pelo Edital, tornando-se a vencedora da
concorrência para exploração do serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada.

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

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos· pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do Pro
jeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 14 de julho de 2003. 
Deputado Alexandre Santos, Relator.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA N° 576, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Comunicação e Informática)

N° ,DE 2003 TVR N° 2.583/2002
MSC N° 648/2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio FM Iguatu Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Sobral,
Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

909, de 05 de junho de 2002, que outorga permissão
à Rádio FM Iguatu Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Sobral, Estado do Ceará.

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

Sala daComissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Alexandre Santos, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Alexandre Santos, à TVR n°
2.510/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Ade
lor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wan
derval, Carlos Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Eze
quiel, Eduardo Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto
Kassab, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad,
Jefferson Campos, João Batista, Jorge Bittar, José
Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra, José Ro
cha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza
Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Má
rio Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith,
Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Nilson Pinto,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Ta
kayama, Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pi
nheiro' Bismarck Maia, Costa Ferreira, Gilmar Ma
chado, João Castelo, Josué Bengtson, Marcus Vi
cente, Wladimir Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Cristal Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Marmeleiro,
Estado do Paraná.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput - RICD

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

de 10 de julho de 2002, que renova, a partir de 28 de
dezembro de 1997 ,•a concessão outorgada à Rádio
Cristal Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Marmeleiro,
Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.583, DE 2002
(Mensagem n° 648, de 2002)

Submete à apreciação cIIo Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 10 de julho de 2002, que renova a con
cessão da Rádio Cristal Ltda. para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de
Marmeleiro, Estado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

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

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

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

11 - Voto do Relator

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

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

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialme~t~ ~

que se refere aos artigos 220 a 223 da ConstltUlçao
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do. Po~er
Executivo, na forma do Projeto de Decreto LegislatIvo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 2 de julho de 2003. - Depu
tado Vander Loubet,Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Cristal Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Marmeleiro,
Estado do Paraná.

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

de 10 de julho de 2002, que renova, a partir de 28 de
dezembro de 1997, a concessão outorgada à Rádio
Cristal Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos,

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Marmeleiro,
Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 2 de julho de 2003. - Depu
tado Vander Loubet, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Vander Loubet, à TVR nO
2.583/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Cora
uci Sobrinho- Presidente, SandesJúnior, Vieira Reis e Si
las Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir Mou
ra, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos Alberto Le
réia, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo
Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Iris Simões, Ja
mil Murad, Jefferson Campos, João Batista, Jorge Bittar,
José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra, José Ro
cha, Júlio Casar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erun
dina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad
Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues,
Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo Santos, Ricardo
Barros, Ricardo Izar, Takayama., Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Waker Pinheiro, Bismarck Maia, Costa Ferreira, Gil
mar Machado, João Castelo, Josué Bengtson, Marcus Vi
cente, Wladimir Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 577, DE 2003

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

TVR W 2.585/2002
MSC N° 648/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Danúbio Azul
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput - RICD
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o Congresso Nacional decreta
Art. 10 É aprovado o ato constante do Decreto

de 10 de julho de 2002, que renova, a partir de 30 de
setembro de 1997, a concessão outorgada à Rádio
Danúbio Azul Uda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Santa Iza
bel do Oeste, Estado do Paraná.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publícação.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.585, DE 2002
(Mensagem n° 648, de 2002)

SulJmete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 10dejulho de 2002, que renova a con
cessão da Rádio Danúbio Azul Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão .sonora em.onda média, na cida
de de Santalzabel do Oeste, Estado do
Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA.E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

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

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

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

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio DanúbioAzul Ltda., executante de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, encontra-se
de acordo com a prática legal e documental atinente

11'11

ao processo renovatório e os documentos juntados
aos autos indicam a regularidade na execução dos
serviços de radiodifusão.

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

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

Sala da Comissão, 10 de julho de 2003. - Depu
tado João Batista, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁllCA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Danúbio Azul
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná.

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

de 10 de julho de 2002, que renova, a partir de 30 de
setembro de 1997,a concessão outorgada à Rádio
Danúbio Azul Uda. PôSlra explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda media, na cidade de Santa Iza
bel do Oeste, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 10 de julho de 2003. 
Deputado João·Batista,· Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
l::lProvou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado João Batista, à TVR n° 2.585/2002, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que l::lPresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci SobrinhO - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Ade
lor Vieira, Almir Moura, Afiosto Holanda, Bispo Wan
derval, Carlos Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Eze-
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quiel, Eduardo Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kas
sab, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, Jeffer
son Campos, João Batista, Jorge Bittar, José Carlos
Araújo, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina,
Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Jú
nior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodri
gues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo San
tos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Vander
Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Bismarck
Maia, Costa Ferreira, Gilmar Machado, João Castelo,
Josué Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir Costa e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão,13 de agosto de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 578, DE 2003

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

TVR N° 2.631/2002
MSC N° 665/2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Alta Vista Rádio e Televisão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (ART. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação Inicial art. 137, caput - RICO

a Congresso Nacional decreta

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
n° 1079, de 26 de junho de 2002, que outorga per
missão à Alta Vista Rádio e Televisão Ltda. para ex
piorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Campinas, Estado
de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 13 de a.gosto de 2003.
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.631, DE 2002
(Mensagem n° 665, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 1079, de 26 de junho de 2002, que ou-

torga permissão à Alta Vista Rádio e Te
1evisão Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Campi
nas, Estado de São Paulo.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República subme
te à consideração do Congresso Nacional, acompanha
do da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Comunicações, o ato que outorga permissão à
Alta Vista Rádio e Televisão Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Cons
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efeitoS após a deliberação do Congresso Nacional.

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

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto nO 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Alta Vista Rádio e Televisão
Ltda. atendeu aos requisitos da legislação específica
e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, torna.ndo-se a ven
cedora da concorrência para exploração do serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada.

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

a ato de outorga obedece aos princípios de consti
tucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela homo
logação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2003. - Depu
tado Paulo Delgado, Relator.



TVR N° 2.677, DE 2002
(Mensagem n° 669, de 2002)

Aprova o ato.que autoriza a Asso
ciação Comunitária Santo ,Antônio, de
Antonina do Norte (CE) a executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Anto
nina do Norte, Estado do Ceará.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (ART. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial art. 137, caput 
RICO

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 896, de 04 de junho de 2002, que auto
riza a Associação Comuni1tária Santo
Antônio, de Antonina do Norte (CE) a
executar, pelo prazo de Dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Antoni
na do Norte, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
n° 896, de 04 de junho de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária Santo Antônio, de Antoni
na do Norte (CE) a executar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Antonina do Norte, Estado do Ceará, re
tificando-se o prazo de autorização para dez anos,
tendo em vista o disposto na Lei nO 10.597, de 11
de dezembro de 2002.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

Aprova o ato que outorga permissão
à Alta Vista Rádio e Televisão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta
Art. lO É aprovado o ato constante da Portaria

n° 1079, de 26 de junho de 2002, que outorga per
missão à Alta Vista Rádio e Televisão Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Campinas,
Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 23 de maio de 2003. 
Deputado Paulo Delgado, Relator.

Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 41723

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA N° 579, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Comunicação e Informática)

N° ,DE 2003 TVR N° 2.677/2002
MSC N° 669/2002

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, em reunião ordinária reali
zada hoje, aprovou unanimemente o parecer favo
rável do Relator, Deputado Paulo Delgado, à TVR
n° 2.631/2002, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júni
or, Vieira Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes,
AdeJor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bis
po Wanderval, Carlos Alberto Leréia, Dr. Hélio,
Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo Tha
deu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Iris Simões,
Jamil Murad, Jefferson Campos, João Batista,
Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghi
ni,Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo,
Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício
Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson
Proença, Nilson Pinto, Raimundo Santos, Ricardo
Barros, Ricardo Izar, Takayama, Vander Loubet,
Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Bismarck Maia,
Costa Ferreira, Gilmar Machado, João Castelo,
Josué Bellgtson, Marcus Vicente, Wladimir Costa
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública submete à consideração do Congresso Na
cional, acompanhado da Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato
que autoriza a Associação Comunitária Santo Antô
nio, de Antonina do Norte (CE) a executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária.

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

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

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regula
da pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No
processo em questão, a Associação Comunitária
Santo Antônio, de Antonina do Norte (CE) atendeu
aos requisitos da legislação específica e recebeu au
torização para executar serviço de radiodifusão co
munitária.

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

Cabe observar, no entanto, que após a expedi
ção do ato de autorização pelo Poder Executivo, o
Prazo de outorga para execução do serviço de radi
odifusão comunitária foi alterado para dez anos pela
Lei nO 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Por esses motivos, somos pela aprovação do
ato do Poder Executivo, com a retificação do prazo
de outorga de três para dez anos, na forma do Pro
jeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 24 de junho de 2003. 
Deputado Silas Câmara, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Santo Antônio, de Antoni
na do Norte (CE) a executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Antonina do
Norte, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

896, de 04 de junho de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária Santo Antônio, de Antonina do Norte
(CE) a executar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Antonina do
Norte, Estado do Ceará, retificando-se o prazo de au
torização para dez anos, tendo em vista o disposto na
Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

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

Sala da Comissão, 24 de junho de 2003. - Depu
tado Silas Câmara, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Silas Câmara, à TVR n° 2.677/2002, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Co
rauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis
e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir
Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carfos
Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cu
nha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet,
Iris Simões, Jamil Murad, Jefferson Campos, João Ba
tista, Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz
Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela
Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo
Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Nilson Pinto,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Taka
yama, Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro,
Bisrnarck Maia, Costa Ferreira, Gilrnar Machado, João
Castelo, Josué Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir
Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 580, DE 2003

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

TVR N° 2.678/2002
MSC N° 669/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Apoio ao Cidadão Carente ..;.
A.A.C.C. a executar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (ART. 54, RICD)

Apreciação:.Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva(Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação Inicial art. 137, caput - RICD

O Congresso Nacional decreta
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

897, de 04 de junhod~ 2002, que autoriza a Associa
ção de Apoio ao CidadãoCarente - AAC.C. aexecu
tar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária ••• na cidade. de .. Pindamonhangaba,
Estado de SãoPaulo, retificando-se o prazo de autori
zação para dez anos, tendo em vista o disposto na Lei
n° 10.597, de 11 d~dezembro de 2002.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.678, DE 2002
(Mensagem n° 669, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 897, de 04 dejunho de 2002, que auto
riza .a. Assoc.iação de Apoio ao Cidadão
Carente -A.A.C.C. a executar, pelo prazo
de três anos, serndireito de exclusivida
de, serviço. de .ra~iodifusão comunitária
na cidade de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição
Federal, o Excélentíssimo Senhor Presidente da

República submete à consideração do Congresso
Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
o ato que autoriza a Associação de Apoio ao Cida
dão Carente - AA.C.C. a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria .foienviada ao Poder Legis
lativo para a devida apreciação, uma vez que o ato
somente produzirá efeitos após a deliberação do
Congresso Nacional.

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

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a exe
cução de serviçb de. radiodifusão comunitária é
regulada pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de
1998. No processo em questão, a Associação de
Apoio ao Cidadão Carente - A.A.C.C. atendeu
aos requisitos da legislação específica e recebeu
autorização· para executar serviço 'die radiodifu
são comunitária.

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

Cabe observar, no entanto, que após a expedi
ção do ato de autorização pelo Poder Executivo, o
Prazo de outorga para execuçãb do serviço de radio
difusão comunitárIa foi alterado para dez anos pela
Lei n° 10.597, de l1de dezembro de 2002.

Por esses motivbs,. somos pela aprovação do
ato do Poder Executivo, com a retificação do prazo de
outorga de três paradez anos, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

sala da Comis$ão, 15 de julho de 2003. - Depu
tado Fernando Ferro, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação de Apoio aO Cidadão Carente 
A.A.C.C. a executar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão co-
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munitária na cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
897, de 04 de junho de 2002, que autoriza a Associa
ção de Apoio ao Cidadão Carente - AAC.C. a execu
tar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Pindamonhangaba, Esta
do de São Paulo, retificando-se o prazo de autorização
para dez anos, tendo em vista o disposto na Lei n°
10.597, de 11 de dezembro de 2002.

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

Sala da Comissão, 15 de julho de 2003. - Depu
tado Fernando Ferro, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Fernando Ferro, à TVR n° 2.67812002, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Cora
uci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis e Si
las Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir Mou
ra' Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos Alberto Le
réia, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo
Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Iris Simões, Ja
mil Murad, Jefferson Campos, João Batista, Jorge Bittar,
José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra, José Ro
cha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erun
dina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad
Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zau~h, Narcio Rodrigues,
Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo Santos, Ricardo
Barros, Ricardo Izar, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Watter Pinheiro, Bismarck Maia, Costa Ferreira, Gil
mar Machado, João Castelo, Josué Bengtson, Marcus Vi
cente, Wladimir Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 581, DE 2003

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

TVR N° 2.766/2002
MSC N° 756/2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Águas Claras FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifu-

são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Goioerê, Estado do Paraná.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (ART. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação Inicial art. 137, caput - RICO

o Congresso Nacional decreta
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

925, de 05 de junho de 2002, que renova, a partir de
18 de dezembro de 1997, a permissão outorgada à
Rádio Águas Claras FM Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Goioerê, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.766, DE 2002
(Mensagem n° 756, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 925, de 05 de junho de 2002, que reno·
va a permissão outorgada à Rádio Águas
Claras FM Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Goio
erê, Estado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Águas
Claras FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Cons
t~uição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efetlos após a deliberação do Congresso Nacional.

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

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Águas Claras FM Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, encontra-se de acordo com a prática legal e do
cumentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentosjuntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos .serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01 , de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos princí
pios de constitucionalidade, especialmente no que se refe
re aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos pela
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Pro
jeto de Decreto.Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 11 de julho de 2003. - Depu
tado Marcos Abramo, Relator.

COMISSÃO DECIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE2003

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Águas Claras FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Goioerê, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

925, de 05 de junho de 2002, que renova, a partir de
18 de dezembro de 1997, a permissão outorgada à
Rádio Águas Claras FM Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Goioerê, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 11 de julho de 2003. - Depu
tado Marcos Abramo, Relator.

lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do

Relator, Deputado Marcos Abramo,à TVR n°
2.766/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativoque apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Cora
uci Sobrinho- Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis e Si
las Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir Mou
ra, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos Alberto Le
réia, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cunha, Geraldo
Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Iris Simões, ja

mil Murad, Jefferson Campos, João Batista, Jorge Bittar,
José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra, José Ro
cha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erun
dina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad
Júnior, Maurício Rabelo, Murilo lauith, Nan:;io Rodrigues,
Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo Santos, Ricardo
Barros, Ricardo Izar, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Walter Pinheiro, Bismarck Maia, Costa Ferreira, GiI
mar Machado, João Castelo, Josué Bengtson, Marcus Vi
cente, Wladimir Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 582, DE 2003

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

TVR N° 2.768/2002
MSC N° 756/2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Raio de Luz Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Guaraciaba, Estado de Santa Catarina.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (ART. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação Inicial art. 137, caput - RICD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

953, de 07 de junho de 2002, que renova, a partir de
30 de novembro de 1997, a. permissão outorgada à
Rádio Raio de Luz Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Guaraciaba, Estado de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado CoraUci Sobrinho, Presidente.
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TVR W 2.768, DE 2002
(Mensagem n° 756, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 953, de 07 de junho de 2002, que reno
va a permissão outorgada à Rádio Raio
de Luz Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Guaraci
aba, Estado de Santa Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Raio de
Luz Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Cons
t~uição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

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

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Raio de Luz Ltda., executante de serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo nO 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

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

Sala da Comissão,10 de julho de 2003. - Depu
tado Júlio Cesar, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Raio de Luz Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Guaraciaba, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

953, de 07 de junho de 2002, que renova, a partir de
30 de novembro de 1997, a permissão outorgada à
Rádio Raio de Luz Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Guaraciaba, Estado de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 10 de julho de 2003. 
Deputado Júlio Cesar, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Júlio Casar, à TVR n° 2.768/2002, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Ade
lor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wan
derval, Carlos Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Eze
quiel, Eduardo Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto
Kassab, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad,
Jefferson Campos, João Batista, Jorge BiUar, José
Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra, José Ro
cha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza
Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Má
rio Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith,
Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Nilson Pinto,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Ta
kayama, Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pi
nheiro, Bismarck Maia, Costa Ferreira, Gilmar Ma
chado, João Castelo, Josué Bengtson, Marcus Vi
cente, Wladimir Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão,13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

------- ------------------- ----------- --------.--._----------
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PROJETO DE DECRETO lEGiSLATIVO
N° 583, DE 2003·

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

TVR N° 2.770/2002
MSC N° 756/2002

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Stúdio Radiodifusão Lida. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Blume
nau, Estado de Santa Catarina.

Despacho: A Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (ART. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação Inicial art. 137, caput -' RICD

O Congresso Naciohal decreta
Art. 1° É aprovado o ato constante da Porta

ria n° 956, de 07 de junho de 2002, que renova, a
partir de 21 de dezembro de 1997, a permissão
outorgada à Stúdio Radiqdifusão Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina.

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

Sala da Cqrqissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado CoraUci Sobrinho, Presidente.

TVR N°. 2.770, DE. 2002
(MensagemhO 756, de 2002)

Su~n;tete à apreciação do Congres
so Naci~nalo ato. constante da Portaria
nO 956, ~~07ºe junho de 2002, que reno
va a Permiss~o outorgada à Stúdio Radi
odifusão.~trJa.para.explorar, pelo prazo
de de~an~s,semdireitode exclusivida
de,serv.ço .~.e.radiodifusão sonora em
freqüênci~ m~dulada, na cidade de Blu
menau, Estado de Santa Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade como art. 49, inciso XII, com
binado com o §1° do art. 223,da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo SenhorPresidente da República
submete à apreciaçãodo Congrcasso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Stúdio Radiodi-

fusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Cons
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

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

U- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Stúdio RadiodifusãoLtda., executante de serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, en
contra-sede acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo nO 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente
no que se refere aos artigos 220 a 223 da Constitu
ição Federal, e atende às formalidades legais, mo
tivos pelos quais somos pela homologação do ato
do Poder Executivo, na formado Projeto de Decre
to Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, .14 de julho de 2003. - Depu
tado Neucimar Fraga, Relator.

COMISSÃO DECJÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO
N°,DE2003

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à·Stúdio Radiodifusão Lida. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência. modulada, na cidade de Bluma
nau, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
956, de 07 de junho de 2002, que renova, a partir de
21 de dezembro de 1997, a permissão outorgada à
Stúdio Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de ~xclusividade,serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Blumenau, Estado de santa Catarina.
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 14 de julho de 2003. - Depu

tado Neucimar Fraga, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Neucimar Fraga, à TVR n°
2.770/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Ade
lor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wan
derval, Carlos Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Eze
quiel, Eduardo Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kas
sab, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, Jeffer
son Campos, João Batista, Jorge Bittar, José Carlos
Araújo, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina,
Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Jú
nior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodri
gues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo San
tos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Vander
Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Bismarck
Maia, Costa Ferreira, Gilmar Machado, João Castelo,
Josué Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir Costa e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão,13 de agosto de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 584, DE 2003

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

TVR N° 2.772/2002
MSC N° 756/2002

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio FM do Vale do Piracicaba
Uda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade
de João Monlevade, Estado de Minas Gerais.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (ART. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação Inicial art. 137, caput - RICD

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.019, de 20 de junho de 2002, que renova, a partir de 25
de novembro de 1997, a permissão outorgada à Rádio
FM do Vale do Piracicaba Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de João Monlevade, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, em 13 de agosto de 2003.
- Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.712, DE 2002
(Mensagem n° 756, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 1.019, de 20 de junho de 2002, que re
nova a permissão outorgada à Rádio FM
do Vale do Piracicaba Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cida
de de João Monlevade, Estado de Minas
Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio FM do
Vale do Piracicaba Uda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada.

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

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

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio FM do Vale do Piracicaba Ltda., executan
te de serviço de radiodifusão sonora em freqüência
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modulada, encontra-se de acordo com a prática legal
e documental atinente ao processo renovatório e os
documentos juntados aos autos indicam a regularida
de na execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 81223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 2 de julho de 2003. - Depu
tado Almir Moura, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova0 ato que renova a permis
são outorgada à Rádio FM do Vale do Pi
racicaba Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de João Monlevade,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria na

1.019, de 20 de junho de 2002, que renova, a partir de 25
de novembro de 1997, a permissão outorgada à Rádio
FMdo Vale do Piracicaba Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de João Monlevade, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 2 de julho de 2003. - Depu
tado Almir Moura, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Almir Moura, à TVR n° 2.772/2002, nostermos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram. presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,

Vieira Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Ade
lor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wan
derval, Carlos Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Eze
quiel, Eduardo Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kas
sab, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, Jeffer
son Campos, João Batista, Jorge BiUar, José Carlos
Araújo, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina,
Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Jú
nior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodri
gues, Nelson Proença, Nilson· Pinto, Raimundo San
tos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Vander
Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Bismarck
Maia, Costa Ferreira, Gilmar Machado, João Castelo,
Josué Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir· Costa e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 585, DE 2003

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

TVR 2.796/2002
MSC 754/2002

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

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput - RICO

O Congresso.Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 20 de agosto de 2002, que renova, a partir de 1°
de novembro de 1993, a concessão outorgada à Rá
dio Difusora de Poços de Caldas Ltda., para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Mi
nas Gerais.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente



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

41732 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

TVR N° 2.796, DE 2002 COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
(Mensagem n° 754, de 2002) COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Submete à apreciação do Congres- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
so Nacional o ato constante do Decreto ND ,DE 2003
de 20 de agosto de 2002, que renova a
concessão da Rádio Difusora de Poços
de Caldas Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em
onda. média, na cidade de Poços de Cal
das, Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I ~ Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, com

binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
de Poços de Caldas Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Cons
t~uição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

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

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Difusora de Poços de Caldas Ltda." exe
cutante de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, encontra-se de acordo com a prática legal e
documental atinente ao processo renovatório e os do
cumentos juntados aos autos indicam a regularidade
na execução dos serviços de radiodifusão.

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

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Pastor Pedro Ribeiro, Relator.

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

de 20 de agosto de 2002, que renova, a partir de 1° de
novembro de 1993, a concessão outorgada à Rádio
Difusora de Poços de Caldas Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Pastor Pedro Ribeiro, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Pastor Pedro Ribeiro, à TVR n°
2.796/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Ade
lor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wan
derval, Carlos Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Eze
quiel, Eduardo Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kas
sab, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, Jeffer
son Campos, João Batista, Jorge Bittar, José Carlos
Araújo, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina,
Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Jú
nior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodri
gues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo San
tos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Vander
Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Bismarck
Maia, Costa Ferreira, Gilmar Machado, João Castelo,
Josué Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir Costa e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.



" - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Juriti de Paracatu ttda., executante de
serviço de radiodifusão sonora. em onda média, en
contra-se de acordo com a prática legale documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

A análise deste.processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, destaComissão. Verificada a
documentação, constatamos que .foram atendidos to
dos oscritérios exigidos por este diplomaregulamentar.

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

Salada Comiss~o,2de julho de 2003. - Depu
tado Julio Cesar, Relator.

COMISSÃO DECIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

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

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

de 20 de agosto de 2002, que renova, a partir de 6 de
maio de 1998, a concessão outorgada à Rádio Juriti

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

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

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Juriti de Paracatu
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda media, na cidade de
Paracatu, Estado de Minas Gerais.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO

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

de 20 de agosto de 2002, que renova, a partir de 6 de
maio de 1998, a concessão outorgada à Rádio Juriti
de Paracatu Ltda..para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Paracatu,
Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de .2003.
Deputado C6rauci Sobrinho, Presidente.

TVR Nó 2.797, DE 2002
(Mensagem n° 754, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 20 de agosto de 2002, qLie renova a
concessão da Rádio Juriti de Paracatu
Ltda.. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda me
dia, na cidade de Paracatu, Estado de Mi
nas Gerais.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO pública submete à apreciação do Congresso Nacio-
N° 586, DE 2003 nal o ato que renova a concessão outorgada à Rá-

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, dio Juriti de Paracatu Ltda. para explorar, pelo prazo
Comunicação e Informática) de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço

TVR Nó 2.797/2002 de radiodifusão sonora em onda média.
MSC N° 754/2002

COMISSÃO DEC~ÊNCIA E TEC~OLdGIA,
COMUNICAÇAO E INFORMATICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
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de Paracatu Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Paracatu,
Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 2 de julho de 2003. - Depu
tado Julio Cesar, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Júlio Cesar, à TVR n° 2..797/2002,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Ade
lor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wan
derval, Carlos Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Eze
quiel, Eduardo Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kas
sab, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, Jeffer
son Campos, João Batista, Jorge Bittar, José Carlos
Araújo, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina,
Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Jú
nior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodri
gues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo San
tos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Vander
Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Bismarck
Maia, Costa Ferreira, Gilmar Machado, João Castelo,
Josué Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir Costa e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 587, DE 2003

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

TVR N° 2.806/2002
MSC N° 754/2002

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

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput - RICO

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

de 20 de agosto de 2.002, que renova, a partir de 25
de agosto de 1998, a concessão outorgada à Rádio
Atlântica de Constantina Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Constantina, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.806, DE 2002
(Mensagem n° 754, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 20 de agosto de 2002, que renova a
concessão da Rádio Atlântica de Cons
tantina Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Constantina, Estado
do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA

I - Relatório

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

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

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

o processo de renovação de outorga reque
rida pela Rádio Atlântica de Constantina Ltda.,
executante de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, encontra-se de acordo com a prática
legal e documental atinente ao processo renova
tório e os documentos juntados aos autos indicam
a regularidade na execução dos serviços de radi
odifusão.

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

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

Sala da Comissão, 25 de junho de 2003. 
Deputado Edson Ezequiel, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Atlântica de
Constantina LIda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Constantina, Estado do Rio
Grande do Sul.

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

de 20 de agosto de 2002, que renova, a partir de 25
de agosto de 1998, a concessão outorgada à Rádio
Atlântica de Constantina Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Constantina, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 25 de junho de 2003. 
Deputado Edson Ezequiel, Relator.

llU

III-.Parecerda Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Edson Ezequiel, à TVR n°
2.806/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Ade
lor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wan
derval, Carlos Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Eze
quiel, EduardO Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kas
sab, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, Jeffer
son Campos, João Batista, Jorge Bittar, José Carlos
Araújo, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina,
Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Jú
nior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodri
gues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo San
tos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Vander
Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Bismarck
Maia, Costa Ferreira, Gilmar Machado, João Castelo,
Josué Bengtson, Marclls Vicente, Wladimir Costa e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 588, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e·lnforJTIática)

TVR N° 2.814/2002
MSC N° 768/2002

Aprova o ato que outorga conces
são à Rádio Tradição LIda. para explorar
serviço de. radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Rio Branco do Sul,
Estado do Paraná.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput - RICO

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

de 28 de agosto de 2002, que outorga concessão à
Rádio Tradição Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
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fusão sonora em onda média na cidade de Rio Bran
co do Sul, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.814, DE 2002
(Mensagem n° 768, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 28 de agosto de 2002, que outorga
concessão à Rádio Tradição Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média na cidade
de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública submete à consideração do Congresso Na
cional, acompanhado da Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato
que outorga concessão à Rádio Tradição Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média.

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

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

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modifica
ções do Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de
1996. No processo em questão, a Rádio Tradição
Ltda. atendeu aos requisitos da legislação específica
e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a ven-

cedora da concorrência para exploração do serviço
de radiodifusão sonora em onda média.

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

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivospelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 15 de julho de 2003. 
Deputado Alexandre Santos, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que outorga conces
são à Rádio Tradição Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Rio Branco do Sul,
Estado do Paraná.

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

de 28 de agosto de 2002, que outorga concessão à
Rádio Tradição Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de Rio Bran
co do Sul, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 15 de julho de 2003. 
Deputado Alexandre Santos, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Alexandre Santos, à TVR n°
2.814/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Co
rauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis
e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir
Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos
Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cu-
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nha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet,
lris Sirnões, Jamil Murad, Jefferson Campos, João Ba
tista' Jorge Bittar, José Carlos AraÚjo, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Júlio Casar, JulioSemeghini, Luiz
Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela
Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo
Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença,Nilson Pinto,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Taka~
yarna, Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro,
Bismarck Maia, Costa Ferreira, Gilmar Machado, João
Castelo, Josué Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir
Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE OECRETO LEGISLATIVO
N° 5&9, DE 2003

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

TVR N° 2.851/2002
MSC N° 770/2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Morada do Verde Ltda. para ex
plorar serviço de raqiodifusão sonora em
freqüência Illodulada, na cidade de Cu
nha Porã, Estado de Santa Catarina.

DéSpacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de~edação (Art. 54, RICD)

ApfE!Ciação: Prop()sição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

PublicaçãolniciaJArt. 137, caput- RICD

o Congresso Naci()nal decreta:
Art. 1.o É aprovado o ato constante da Portaria n°

1572, de 8 de agostoda 2002, que outorga permissão
à Rádio Morada do Verde LIda.. para explorar, pelo
prazo de dez anos,sem direitode exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Cunha Porã, Estado de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, .13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.851, DE 2002
(Mensagem n° 770, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n°.1572'i de8..de. agosto de 2002, que ou
torga permissão à Rádio Morada do Ver
de Ltda; para explorar, pelo prazo de dez

anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Cunha Porã,
Estado de Santa Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO EINFORMÁllCA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com 0§1° do art .. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Rádio Morada do Verde Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada.

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

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

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Rádio Morada do Verde Ltda.
atendeu aos requisitos da legislação específica e ob
teve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter
mos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a vence
dora da concorrência para.exploração do serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 01 , de 1999, desta C()missão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do Pro
jeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 14 de julho de 2003. 
Deputado Alexandre Santos, Relator.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Morada do Verde Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Cu
nha Porã, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1572, de 8 de agosto de 2002, que outorga permissão
à Rádio Morada do Verde Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Cunha Porã, Estado de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 14 de julho de 2003. 
Deputado Alexandre Santos, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Alexandre Santos, à TVR n°
2.851/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Ade
lor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wan
derval, Carlos Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Eze
quiel, Eduardo Cunha, GeraldoThadeu, Gilberto Kas
sab, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, Jeffer
son Campos, João Batista, Jorge Bittar, José Carlos
Araújo, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina,
Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Jú
nior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodri
gues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo San
tos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Vander
Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Bismarck
Maia, Costa Ferreira, Gilmar Machado, João Castelo,
Josué Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir Costa e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

------~---

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 590, DE 2003

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

TVR N° 2.870/2002
MSC N° 772/2002

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Uirapuru Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput - RICO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1011, de 20 de junho de 2002, que renova, a partir de
27 de outubro de 1997, a permissão outorgada à Rá
dio Uirapuru Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.870, DE 2002
(Mensagem n° 772, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 1011, de 20 de junho de 2002, que re
nova a permissão outorgada à Rádio Ui
rapuru Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Uirapuru
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Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, semdi
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.

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

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

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Uirapuru Ltda., executante de serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, encon
tra-se de acordo com a prática legal e documental ati
nente ao processo renovatório e os documentos jun
tados aos autos indicam a. regularidade na execução
dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aosautos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

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

Sala da Comissão, 2 de julho de 2003. - Depu
tado Maurício Rabelo, Relator.

COMISSÃODE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Uirapuru Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO

1011, de 20 de junho de 2002, que renova, a partir de
27 de outubro de 1997, a permissão outorgada à Rá
dio Uirapuru Ltda.,paraexplorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-

fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 2 de julho de 2003. - Depu
tado Mauríc.io Rabelo, Relator.

111 ~ Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Maurício Rabelo, à TVR n°
2.870/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e SUas Câmara - Vice-Presidentes, Ade
lor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wan
derval, Carlos Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Eze
quiel, Eduardo Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kas
sab, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, Jeffer
son Campos, João Batista, Jorge Bittar, José Carlos
Araújo, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina,
Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Jú
nior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodri
gues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo San
tos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Vander
Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Bismarck
Maia, Costa Ferreira, Gilmar Machado, João Castelo,
Josué Bengtson,.Marcus Vicente, Wladimir Costa e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado CorauciSobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 591, DE 2003

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

TVR N° 2883/2002
MSC NOJ73/2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada ao Sistema Xaxim de Ra
diodifusão Ltda.para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Xaxim, Estado San
ta Catarina.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)
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Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICD

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

951, de 7 de junho de 2002, que renova, a partir de 10
de julho de 1997, a permissão outorgada ao Sistema
Xaxim de Radiodifusão Ltda. para explorar,·pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Xaxim, Estado Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.883, DE 2002
(Mensagem n° 773, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 951, de 7 de junho de 2002, que renova
a permissão outorgada ao Sistema Xaxim
de Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Xaxim, Estado Santa Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada ao Sistema Xaxim
de Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada.

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

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

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requeri
da pelo Sistema Xaxim de Radiodifusão Ltda., exe
cutante de serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, encontra-se de acordo com a
prática legal e documental atinente ao processo re
novatório e os documentos juntados aos autos indi
cam a regularidade na execução dos serviços de
radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01,
de 1999, desta Comissão, foram atendidas e os do
cumEmtos juntados aos autos indicam a regularida
de na execução dos serviços.

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

Sala da Comissão, 30 de junho de 2003. 
Deputado Valdenor Guedes, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE2003

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada ao Sistema Xaxim de Ra
diodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Xaxim, Estado San
ta Catarina.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 É aprovado o ato constante da Porta
ria n° 951, de 7 de junho de 2002, que renova, a
partir de 10 de julho de 1997, a permissão outor
gada ao Sistema Xaxim de Radiodifusão Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Xaxim,
Estado Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 30 de junho de 2003. 
Deputado Valdenor Guedes, Relator.
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1II - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Valdenor Guedes, à TVR n°
2.883/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

E~tiverampresentes os Senhores Deputados:Co
rauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis
e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adlelor Vieira, Almir
Moura, Ariostó Holanda, Bispo Wanderval, Carlos
Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, Eduardo Cu
nha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet,
Iris Simões, .Jamil.Murad, Jefferson Campos, João·Ba
tista' Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz
Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela
Duarte,· Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo
Zauith, Narcio Rodrigues,Nelson Proença, Nilson Pinto,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, .Ricardo Izar, Taka
yama,Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro,
Bismarck Maia, Costa Ferreira, Gilmar Machado,. João
Castelo, Josué Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir
Costa. e Zelínda Novaes.

Salada Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO De DeCRETO LEGISLATIVO
N° 592, DE 2003

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

TVR N° 2.905/2002
MSC ND 785/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Cultura de Unha
res Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de Unhares, Estado do IEspírito Santo.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiças de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput - RICO

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

de 29 de agosto de 2002, que renova, a partir de 11
de agosto de 1998, a concessão outorgada à Rádio
Cultura de Unhares Ltda. para explora.r, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-

dliodifusão sonora em onda média, na cidade de U
nhares, Estadlo do Espírito Santo.

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

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.905, DE 2002
(Mensagem n° 785, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 29 de agosto de· 2002, que renova a
concessão da Rádio Cultura de Unhares
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda má
dia, na cidade de Unhares, Estado do
Espírito Santo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFOFlMÁTICA

I - Relatório

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

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

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

" - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Cultura de Unhares Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo. renovatõrio e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu~

ção dos serviço~ de radiodifusão.
A análi~e deste processo deve basear-se no Ato

Normativo n° 01, de 1999, destaComissão. Verificada a
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documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

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

Sala da Comissão, 7 de julho de 2003.- Depu
tado Takayama, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Cultura de Linha
res Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de Linhares, Estado do Espírito Santo.

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

de 29 de agosto de 2002, que renova, a partir de 11
de agosto de 1998, a concessão outorgada à Rádio
Cultura de Unhares Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de U
nhares, Estado do Espírito Santo.

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

Sala da Comissão, 7 de julho de 2003. - Depu
tado Takayama, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Takayama, à TVR n° 2.905/2002,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Ade
lor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wan
derval, Carlos Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Eze
quiel, Eduardo Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kas
sab, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, Jeffer
son Campos, João Batista, Jorge Bittar, José Carlos
Araújo, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina,

Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Jú
nior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodri
gues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo San
tos, Ricardo Barros, Ricardo Izar, Takayama, Vander
Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Bismarck
Maia, Costa Ferreira, Gilmar Machado, João Castelo,
Josué Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir Costa e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente

ERRATA
(Republica-se em virtude de novo despacho

do Senhor Presidente:)

Onde se Lê:

PROJETO DE LEI N° 1.579, DE 1999
(Do Sr. Clementino Coelho)

Altera o art. 9° da Lei n° 9.504, de 30
de setembro de 1997, e dá outras provi
dências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n°
156211999)

Leia""se:
PROJETO DE LEI N° 1.579, DE 1999

(Do Sr. Clementino Coelho)

Altera o art. 9° da Lei n° 9.504, de 30
de setembro de 1997, e dá outras provi
dências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n°
5654/1990)

ERRATA
(Republica-se em virtude de novo despacho do

Senhor Presidente)

Onde se Lê:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 864, DE 2001

(Da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização)

Dispõe sobre a validação dos atos
praticados com base na Medida Provisó
ria n° 2.079-77, de 25 de janeiro de 2001,
que "Dispõe sobre o pagamento dos mili
tares e dos servidores públicos do Poder
Executivo Federal, inclusive suas autar
quias e fundações, bem como dos em
pregados das empresas públicas e das
sociedades de economia mista e de suas
subsidiárias, e dá outras providências".

- -------~~-
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(Apense-se ao Projeto de Decreto Le
gislativo nO 938, de 2001).

Leia-se:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 864, DE 2001

(Da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização)

Dispõe sobre a validação dos atos
praticados com base na Medida Provisó
ria n° 2.079-77, de 25 de janeiro de 2001,
que "Dispõe sobre o pagamento dos mili
tares e dos servidores públicos do Poder
Executivo Federal, inclusive suas autar
quias e fundações, bem como dos em
pregados das empresas públicas e das
sociedades de economia mista e de suas
subsidiárias, e dá outras providências".

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação (Art. 54 RICD); e de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54 RICD»

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Finda a leitura do expediente, passa-se à

IV - COMISSÃO GERAL

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo Cu
nha) - Neste.momento transformo a sessão plenária
em Comissão Geral para debater a situação do trans
porte aéreo, em especial a fusão VARIGITAM.

Esta sessão foi convocada pelos Deputados
Beto Albuquerque, que se encontra à Mesa, Laura
Carneiro e Tarcisio Zimmermann e subscrita e apoia
da por todos os Líderes de partidos da Câmara dos
Deputados.

O tempo reservado a cada um dos expositores
está limitado a 7 minutos. Sobre a mesa acha-se à
disposição dos Srs. Parlamentares folha de inscrição
destinada a quem queira fazer uso da palavra. Primei
ramente ouviremos nossos convidados. Posterior
mente concederemos a palavra às Sras. e aos Srs.
Deputados que .se inscreverem, dando prioridade,
evidentemente, aos autores da propositura, Deputa
dos Beto Albuquerque, Laura Carneiro e Tarcisio Zim
mermann, entre outros.

O primeiro a falar é o Dr. Mário Leme Galvão,
Assessor de Comunicação e Marketing da VASp, re
presentante do Sr. Wagner Canhedo, Presidente da
empresa.

A tribuna fica à disposição de V.Sa. por 7 minu-
tos.

Posteriormente, ouviremos a palavra do Sr.
Appolônio Lopes Pinto, representante da Associação
dos Pensionistas e Beneficiários do Fundo de Pensão
Aerus.

O SR. MÁRIO LEME GALVÃO- Exmo.Sr. Presi
dente da Câmara dos Deputados, Srs. Parlamentares,
componentes da Mesa, colegas, dirigentes, funcionári
os da VASP e de empresas congêneres - VARIG, TAM,
Gol e outras -, prezados colegas da imprensa, jornalis
tas, senhoras e senhores, neste momento, com mU~a

honra, represento nesta histórica reunião - pela primei
ra vez, o Plenário da Câmara dos Deputados aborda a
delicada situação vivida porpassageiros, funcionários e
empresários do setor aeroviário - o Presidente da
VASp, o conhecido empresário Wagner Canhado,
exemplo de vida dedicada àaviação.

A VASP comemora este ano seus 70 anos. A
empresa nasceu em 1933, fruto da crença de um gru
po de empresários paulistas.no futuro do Brasil e de
que o País teria sempre no avião - por ser um
país-continente, com 8 milhões de quilômetros qua
drados, com população em rápido crescimento - um
eficiente vetor de desenvolvimento social, econômico
e principalmente de integração nacional.

A VASP nasceu empresa. privada. Foram 40
contos de réis investidos.~aquela época na sua for
mação. Mas não vou falarda história, porque a crença
no futuro do Brasil continua presente na missão e na
ação da VASP, hoje corno empresário Wagner Ca
nhedo à sua frente, mesmo quando o País vive a
ameaça de um verdadeiro "apagão aéreo". Isso é na
verdade paradoxal e incongruente, Sras. e Srs. Depu
tados, senhoras e senhores.

O Brasil, nos abençoad()s anos de Juscelino Ku
bitschek -1960 e 1970 -, era o segundo maior mer
cado do mundo para o transporte aéreo comercial,
superado apenaspelosEstados Unidos. Dezenas de
empresas disputavam o mercado em expansão e
mais de duas centenas de cidades eram servidas pe
las linhas regulares de transporte de passageiros e
de cargas.

As empresas, então, eram livres para voar como
as borboletas, e em todo o País aterrissavam e deco
lavam aviões com as marcas nacionais. E davam lu
cros. Os aviões modernos chegavam todos os anos
para trazer a modernidade para nossa aviação co
merciaI.

No front externo, o Brasil expandia sempre a
atuação de sua bandeira, sendo reconhecido em to-
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dos os continentes. No front interno, a EMBRAER
nasceu e cresceu rapidamente, tornando-se a quarta
maior e mais conhecida fabricante de aeronaves do
mundo ocidental. Os sonhos de Santos Dumont pare
ciam, então, concretizados.

Quarenta anos depois, o número de cidades
brasileiras servidas pela aviação comercial quase
não chega a 100. Um exemplo claro é Joinville, cujos
representantes estão quase que diariamente na im
prensa e nesta Casa reivindicando maior número de
vôos. A Transbrasilencerrou suas atividades e a
VASP suspendeu sua atuação internacional no início
de 2000. Já se fala, por incrível que pareça, em céus
abertos, com a invasão do território brasileiro pelas
empresas estrangeiras.

Por que estamos caminhando nesse declínio?
O Governo brasileiro criou o Ministério do Turismo e
fala em geração de milhares de novos empregos e
mais de 8 milhões de turistas estrangeiros circulam
em território brasileiro. Como, sem aviões?

O Senador Antonio Carlos Magalhães, recente
mente, numa reunião que tivemos no Senado, mani
festou sua estranheza com o fato de, mais uma vez,
estarmos reunidos no plenário do povo para diagnos
ticar os problemas do setor, que já conhecemos há
anos.

Acreditamos - e precisamos rever essas faláci
as - que não existe excesso de oferta no mercado
brasileiro. É uma ofensa ao tamanho do Brasil e ao
povo brasileiro. Somos 170 milhões de habitantes, te"
mos 8 milhões de quilômetros quadrados, queremos
que a nossa economia volte a crescer de forma a ter
milhões e milhões de pessoas viajando pelo País.

Hoje, ridiculamente, as companhias brasileiras
vendem menos de 30 milhões de passagens aéreas
por ano. Toda a Rede INFRAERO recebe em seus 65
aeroportos 80 milhões de passageiros, quando só o
aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos, movimen
ta 80 milhões de passageiros. Não continuamos mais
a ser o segundo maior mercado do mundo para avia
ção comercial.

Precisamos, portanto, parar de acreditar - o que
a midia muitas vezes amplia - que no mercado brasi
leiro só cabem duas empresas. É outra falácia. A
VASP sempre foi e sempre será pela livre concorrên
cia, pela disputa livre do mercado brasileiro. A aviação
comercial e civil é, como diz o próprio nome, uma ati
vidade de negócios, existe para ser explorada nessa
direção, muito embora seu caráter de concessão seja
eminentemente social. É, portanto, uma atividade em
presarial destinada a gerar lucros e, conseqüente
mente, contribuir para o desenvolvimento econômico,

a geração de empregos. Posso afirmar - acabei de
conversar com o representante da Gol, aqui presente
- que este também é o pensamento da Gol.

Não existem no Brasil, por outro lado, os mes
mos fatores que entravam o crescimento da aviação
comercial em âmbito mundial, no exterior. Não temos
terrorismo, não temos divisão de raças e de credos. O
Brasil é um país livre para crescer e receber visitantes
de todo o mundo.

Precisamos, sim, de mais apoio, de atitude
pró-ativa do Governo brasileiro, criando melhores
condições para o desenvolvimento das companhias
aéreas em regime de livre competição no mercado in
terno. Precisamos de mais renda para que o brasileiro
possa comprar mais passagens aéreas. Precisamos,
finalmente, fomentar a liberdade, a livre iniciativa e a
concorrência saudável em favor do cliente, do passa
geiro, do consumidor, dos aeroviários, dos aeronau
tas, tornando o transporte aéreo do Brasil um trans
porte de massa, a exemplo do que ocorre nos Esta
dos Unidos e na Europa. Precisamos modernizar a
nossa aviação, como o mundo está se modernizando,
com a globalização.

Esta é a mensagem de Wagner Canhedo, Presi
dente da VASP neste momento: somos contra os oli
gopólios e monopólios e já manifestamos essa posi
ção contrária junto ao CADE, como representante do
Governo brasileiro, em relação à proteção do consu
midor.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo Cu

nha) - Antes de conceder a palavra ao próximo ora
dor, convoco os Srs. Deputados para sessão extraor
dinária a realizar-se hoje, neste plenário, às
16h30min, para discussão da reforma tributária 
PEC n° 41.

Com a palavra Sr. Appolônio Lopes Pinto.
O SR. APPOLÔNIO LOPES PINTO - Sr. Presi

dente, Sras. e Srs. Deputados, meus companheiros
desta jornada - nunca esperei que chegássemos a
esta situação -, não sou orador. Fui instado pelos
meus companheiros técnicos a vir aqui dar o meu de
poimento.

Nos meus 84 anos, ainda estou aqui com os se
nhores. Iniciei minhas atividades na VARIG em 20 de
outubro de 1932, trabalhando 54 anos a fio. Sou apo
sentado, e é exatamente por esta razão que meen
contro aqui.

Sei que o tempo é curto. Não poderia, neste
pouco espaço de tempo, dizer aquilo que vai dentro
do meu coração a todos que aqui se encontram.
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A VARIG começou pequenina, com os aviões
Dornier, e depois passou para os aviões que opera
vam em aeroportos.

Eu sou um daqueles que conheceram os 3 pri
meiros pilotos alemães que vieram nos entregar - e
voar para nós, brasileiros - os2 JI.mkers F-13, aviões
pequenos, perna e::tura, como se chamam, com 5luga
res, e mais um avi~o de 10 lugares. Esse foi o início da
VARIG, e posso dizer que o acompanhei.

Minha vida na empresa começou com os Srs.
OUo Ernst Meyer, Rubem Berta, o grande consolida
dor dáVARIG, Eric de Carvalho, homem extraordiná
rio que dl:!dicouseu trabalho à VARIG e também aju
dou a consolidá.-la,e o Presidente Hélio Smidt.

Não entendo por que colegas mal-intenciona
dos, com poucos çonhecimentos do métier; levaram a
VARIGà derrocada. Isso não poderiater acontecido.

Rapidamente, encontramos um período de difi
culdades administrativas desses colegas que lá esta
vam. Por· questão de educação e de ética, não me
cabe citarnenhum nome. Essa situação melhorou um
pouco. Estou lembrando todos aqueles homens, prin
cipalmenteos técnicos.qUe. fazem ~ssa companhia
voar. Sã.o testemunhas de que nÓstivemos um presi
dente 9uetambém presidiaa Rio Sul, companhia da
qual também fuidiretor, tendo ajudado aVARIG, em
1979, a assumi-Ia.

Afomada de posição deu-se com um grande ad
ministr~dor,o enlJenheiro Fernando Pinto, que mudou
aempresê:l,. dando-lhe nova dinâmica e consolidando
o funyioralismo,.que passou a acreditar na empresa.
Elepegoua VARIGco.m2 milhões de déficit. Quando
já ha\liarecup~radometae::teda empresa, por razões
que ~~sconh~çoeqUe não aceito, alguns colegas
inescrupulosostiraralTl-rodo cargo. E aí foi o caos.
Esse homelTlel"lcontra-sehojeem Portugal. É presi
dente da TAp,ulTla empres~ qUE! era pequena e que
ele tornou internacional. Foi esse homem que expul
saram da VARIG.

[JáíElm diante. deu-se o que todos conhecem.
Não preçisodizerwuit() para chegarmos à conclusão
que cheg~rnos;Sinceramente, não entendo como
uma:emptesacomo a VA~IG, bandeira brasileira no
exterior, .cheg9u~ esta situação. Enumerar tudo o que
ela fe4iatéhojEi) se[ia enfadonho. Todos sabem o que é
a VARIG'Tod9s~ostam daVARIG.

O MsSagei[o da VARIG é especial, sabe o que
quer'.A.V,4.~1(1,<meus9uerid()samigos,é intocável. O
que estã9fazen~9- desculpem-me usaruma palavra
que muita~ve~Elspgaúchousa - é uma barbaridade.
O qUEi) }~st1:lha"endo coma empresa é inconcebível.
Precisamos ter muito cuidado. Felizmente, parece

que a situação pode melhorar. A VARIG não necessi
ta de muito. Ela precisa respirar; ou seja, devem dei
xar que ela trabalhe. Todos esses credores têm uma
responsabilidade muito grande na recuperação da
companhia, mas nãoé com fusão que vamos resolver
o. problema. Precisamos respirar, ser respeitados e,
muito mais, ajudados. Esta é a situação da VARIG.

Gostaria que as autoridades, os órgãos gover
namentais e os credores pensassem muito bem no
assunto, a fim de que oprobl.ema da empresa seja so
lucionado da melhor forma. Tenho certeza de que ne
nhum brasileiro quer a fusão da VARIG com outra em
presa, seja ela qual for. (palmas.) O remédio existe.
Agora, parece-me que ele está muito mais nas mãos
dos credores. É preciso que haja um entendimento
perfeito, n~o para criar ~ma nova companhia, mas
para prestigiar a VARIG, a fim de que ela volte a ser o
que era. Isso é queé importante.

Fico muito feliz por estar nesta tribuna, neste
momento, dirigindo-me· aos senhores. Não .sou um
orador, não sou um experto, maspoucús aq~i têm a
minha idade. São84 anos daminha. vida dedicados à
VARIG. Eu vivo a VARIG. A. minha família vive a
VARIG. Isso acontece com todos os colaboradores.
Esses técnicos que resolveram, emboa hora, tomar a
peito a soluçãoparaa YARIGsão muito importantes.
São os comandantes, .osengenheitos de vôo, os co
missários, enfim, tod()sa.queles que fazem a compa
nhia voar. Não coloquem no chãoum patrimônio des
se. É muito difícil pen~r que. qualfJyer outro tipo de
empresa, com a fusão, seja a VARIG. Não será.
Esqueçam a TAM,porfávor.

Companheiros, peç? a Deus que ilumine todos
os que aqui estão e quefaça a nossa empresa voltar
ao merecido caminho, para grandeza e satisfação do
nosso País e dos brasileiros.

Perdoem-me Se não fui produtivo em alguma
coisa." Talvez tenha falado com o coração - por ele,
aceitei viraqui enfFentar uma platéia que nunca havia
enfrentado antes. Nune<a pensei, na minha vida, que
pudessecheg~raocup~r a.. tribuna da Câmara dos
Deputados doBr~sil.l~9paramim é tudo. (Palmas).

fIt1eus queridos,que Deus nos abençoe e que
nos aponte a solução que tanto desejamos.

Muito obrigl;ido.
O SR. PRESIDENTE (DeputadoBeto Albuquer

que) - Obrigado, Sr. Appolônio Lopes Pihto. (Palmas)
Agradecemos •.muito as manifestações do Sr.

Appolônio, que demonstra aSUa energia e a sua ju
ventudenessa causaqueljne tantos que hoje partici
pam deste debate. Para esta Casa, foi uma honra ter
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na tribuna uma figura histórica, o número 20 da
VARIG, o Sr. Appolônio, com seu depoimento.

Durante o Discurso do Sr. Appolônio
Lopes Pinto, o Sr. João Paulo Cunha, Presi
dente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Beta Albuquerque, § 2° do
Art. 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Beto Albuquer
que) - Vamos prosseguir com a lista dos inscritos.
Ouviremos todos com atenção e respeito.

Convido para fazer parte da Mesa o Vice-Presi
dente do Senado Federal, o companheiro Senador
Paulo Paim. (Palmas.)

Agradecemos ao Senador a presença. Lembro
que na semana passada, no Senado Federal, houve
importante debate sobre a crise do setor aéreo, as
sunto tão caro a todos os brasileiros.

Convidamos, honrosamente, para fazer uso da
palavra, pelo tempo regimental, o Dr. Alex Castaldi,
Diretor do Departamento de Gestão de Políticas Se
toriais do Ministério da Defesa, representando o no
bre Embaixador José Viegas, Ministro de Estado da
Defesa.

O SR. ALEXCASTALDI ROMERA - Sr. Presi
dente, falar depois do Dr. Appolônio, que nos propor
cionou essa viagem ao passado e uma esperança no
futuro, é bastante difícil, principalmente porque não
tenho 84 anos de experiência, faltam-me 30 anos. De
qualquer forma, meu depoimento vai afastar-se um
pouco do reino da emoção.

O reino da emoção é importante para nos apon
tar os objetivos, mas temos de trabalhar no reino do
racionalismo para que a emoção tenha sucesso.

Em nome do Exmo. Sr. Ministro da Defesa, o
Embaixador José Veigas Filho, dirijo-me a V.Exas.
para apresentar a posição do Ministério da Defesa
com relação ao assunto-alvo desta audiência.

Na realidade, reafirmarei posição conhecida de
boa parte dos presentes, mas para posicionamento
institucional considero fundamental explicitar os obje
tivos preferenciais do Ministério da Defesa:

1. preservar ao máximo o emprego no
setor e preservar as condições de exercício
dos direitos trabalhistas;

2. prestar o suporte possível, dentro
dos limites legais, à manutenção das opera
ções da VARIG, para que se possa, entre
outras medidas, continuar criando as condi
ções de solução corporativa;

3. criar as condições de estabilidade
setorial para que não tenhamos no futuro a
repetição dos problemas do presente, medi
ante o estabelecimento de política setorial
capaz de preservar a continuidade dos ser
viços de transporte aéreo no Brasil e a pre
sença da bandeira brasileira no mercado in
ternacional.

Para atingir esses objetivos, o Governo vem traba
lhando com as partes interessadas, empresários e traba
lhadores, em 3 frentes convergentes, a cargo de atores
diferenciados em ritmos d~erenciados.

A primeira envolve várias instâncias de governo,
ações de natureza absolutamente emergencial que
se propõem simplesmente a manter a VARIG voando.
Acho que alguns dos senhores já conseguem perce
ber, nos últimos balancetes, o resultado dessa iniciati
va, que felizmente vem dando certo.

Esse conjunto de ações vai auxiliar desde a ge
ração de condições de promoção da reestruturação
do perfil da dívida empresarial até a adoção - tivemos
de nos valer disso - de fortes instrumentos de contro
le da oferta.

A segunda visa estabelecer e implementar uma
política setorial a partir das diretrizes estabelecidas
no documento denominado Política Nacional de Avia
ção Civil, a ser submetido oportunamente à aprova
ção do Conselho Nacional de Aviação Civil- CONAC.
Esse documento não é elaborado numa torre de mar
fim, é fruto da análise de um comitê técnico que reu
niu empresários, trabalhadores, aeronautas, aeroviá
rios e Governo, especificamente a parte do Governo
representada no CONAC. O texto criado aponta um
conjunto de diretrizes que, acreditamos, se aprova
das e implementadas, mostrarão um horizonte de lon
go prazo e de estabilidade, o que é fundamental para
que se viabilize uma viação civil forte neste País.

A Política Nacional de Aviação se propõe a or
denar a atuação do Governo, visando dar à aviação
civil brasileira condições para o pleno cumprimento
do seu papel estratégico, como forma de atingir o ob
jetivo maior de promover O desenvolvimento social e
econômico soberano do País.

O transporte aéreo brasileiro está em crise. As
origens da crise são conhecidas. Ninguém está fazen
do diagnósticos intermináveis. Temos a expectativa
de poder agir a tempo de evitar a solução de mercado,
que pode ocorrer.
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A situação atual é conseqüência da retração do campo real, de solução no prazo disponível, conside-
mercado, associada à significativa afta nos preços rada a gravidade da situação enfrentada pela VARIG.
dos principais componentes dos custos do transporte Cabe, no entanto, ressalvar que se trata de uma
aéreo, em especial do querosene de aviação e das questão de âmbito empresarial sobre a qual o Gover-
despesas associadas ao câmbio. É muito difícil ope- no Federal não tem nem deve ter ingerência direta.
rar pagando em dólar e faturando em reais. Essa é Embora o Ministério não se furte a considerar
uma realidade que não pode ser desconsiderada em qualquer outra alternativa, entendemos que a fusão
qualquer análise que se faça deste mercado. é, dentro da racionalidade econômica e daviabilidade

Aos antecedentes já mencionados se somam empresarial, o caminho com maior probabilidade e
dificuldades de gestão corporativa e, principalmente, perspectiva de sucesso para viabilizar a continuidade
dificuldade de as empresas se adaptarem às condi- desse patrimônio nacional: a VARIG.
ções de mercado competitivas, que, se trouxeram be- O Governo, por sua vez, declarou reiteradas ve-
neffcios temporários aos usuários do transporte aé- zes que está pronto a cumprir seu papel institucional,
reo, produziram desorientação no mercado, com o por intermédio dos órgãos competentes e dos instru-
danoso. efeito da guerra pela ocupação do mercado. mentos de financiamento e fomento de que dispõe,
Num determinado momento, todas as empresas bra- sempre na defesa do interesse público.
sileiras, sem exceção, partiram do princfpio de que as Caberá a esses órgãos e organismos avaliar as
demais iriam falir e se programaram para isso. A con- condições específicas da fusão proposta, analisar ou-
seqüência é a superoferta a que assistimos. tras alternativas, zelar pela preservação do maior nú-

Considera-se fundamental o estabelecimento mero de empregos possível, estimular a maior partici-
de uma política de aviação civil e de um marco regula- pação pos.sível do setor privado no proc,esso e asse-
tório adequado para promover o desenvolvimento gurar-se de que haja garantias e viabilidade de retor-
sustentado do setor. no para os aportes de recurso que venham a ser reali-

Nesse sentido, fazem parte do conjunto de dire- zados com dinheiro público.
trizes que serão submetidas ao Conselho de Aviação Mais do que a recuperação econômica de empre-
Civil: a desoneração tributária do setor de transporte sas, compete ao Governo promover o reordenamento
aéreo; os mecanismos de aquisição de aeronaves na- do setor de forma sustentável e criar as condições para
cionais por empresas nacionais - o melhor hedge sua recuperação e seu desenvolvimento futuro em ba-
cambialque se pode discutir é operar com aeronaves ses rentáveis, atendendo às necessidades do País,
nacionais, não existe outro mais adequado; o estabe- com qualidade, .em condições competitivas, em regime
lecimento de novo marco regulatório; mecanismos de de liberdade e praticando tarifas módicas.
apoio ao acesso a localidades remotas; a desonera- No âmbito institucional do Ministério da Defesa,
çãoda indústria nacional; a simplificação dos procedi- encontra-se em fase de conclusão o processo de ela-
mentosaduaneiros;aflexibilização das tarifas aero- boração das diretrizes para o novo marco regulatório
portuárias; a elaboração deum plano aeroviário naci- e para o estabelecimento de uma polícia nacional de
onal; o estabelecimento de padrões de segurança aviação civil, a ser submetido ao Conselho de Avia-
contra Çltos ilícitos;. o d.esenvolvimento de programas ção Civil _ CONAC.
de formação de recursos humanos e a criação de

Trata-se de discussão abrangente, que aborda tecondições de ampliação da aviação agrícola.
mas como o modelo deregulação econômica e a deso-

Aterceira e Última frente em curso é o alvo desta neração fiscal, entre outros. Os estudos encontram-se
convocÇlção. Por determinação também do CONAC a em fase de discussão dentro e fora do Governo.
coordenação no âmbito do Governo está a cargo do Enfatizamos, por fim, os esforços emergenciais
Ministério do Desenvolvimento,. aqui representado que o Governo vem fazendo paracriar condições pro-
pelo BNDES, que certamente poderá dar detalhes pícias durante esta fase de transição, a fim de que o
mais riçossobre a· situação do projeto de fusão setor possa cumprir seu papel até que consiga viabili-
VARIGrrAM, para o qual temos a missão de preparar zar uma solução adequada de longo prazo.
a política e o novo marco regulCJ.tório. São esses os esforços que esperamos levar a

A proposta de. fusão entre a VARIG e a TAM bom termo, na certeza de que vêm ao encontro dos an-
apresentou-se até o momento como alternativa, no seios desta Casa e dos cidadãos brasileiros, que espe-
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ram ver a aviação nacional forte, eficiente, competitiva e
sustentável, mas ao mesmo tempo exigem o uso criteri
oSQ e responsável dos recursos públicos e, legitima
mente, demandam a preservação de empregos.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Beto Albuquer

que) - Muito obrigado, Dr. Alex Castaldi.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Beto Albuquer

que) - Registro, para nosso orgulho, a presença entre
nós da Deputada Laura Carneiro, que protagoniza
esta sessão. (Palmas.) Quero crer que o atraso de
S.Exa. se deveu ao assunto VARIGITAM no aeropor
to. (Risos.)

Dando seqüência à participação dos ilustres
convidados, que com legitimidade trazem suas opi
niões e seus pareceres, convido o Sr. Darc Antônio da
Luz Costa, Vice-Presidente do BNDES, para fazer
uso da palavra. (Palmas.)

O SR. DARC ANTÔNIO DA LUZ COSTA - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, autoridades presen
tes, que reverencio na figura do Exmo. Senador Paulo
Paim, senhoras e senhores, antes de mais nada, quere
mos transmitir nossos agradecimentos pelo honroso
convite com que fomos agraciados para vir apresentar
nosso ponto de vista sobre a situação do transporte aé
reo e a provável fusão da TAM com a VARIG.

Logo que chegamos ao Governo, há 7 meses,
fomos instados a redigir uma curta nota a respeito da
nossa visão do setor aéreo. Podemos, de certa forma,
repetir os argumentos apresentados naquela nota.

O setor aéreo é estratégico, do ponto de vista
político, e sua manutenção feita por brasileiros é
questão de segurança nacional.

O setor aéreo é um bem público, não pode ser
tratado como uma commodity.

Não poderíamos interferir pontualmente no so
corro a uma empresa do setor aéreo sem provocar
maior desequilíbrio do que aquele que já observáva
mos nas demais empresas do setor.

Assim, a solução que víamos inexistia fora de
uma solução para o setor, ou seja, tinha de envolver
e continuamos com esta opinião - um programa seto
rial, e deveria apresentar resultados e ser sustentável
no longo prazo. Também achávamos fundamental
que a sociedade brasileira, e não somente o setor pú
blico, estivesse comprometida com a solução, cuja
proposta deveria vir do setor e não ser imposta pelo
Governo. Acreditávamos ainda que não se soluciona
ria a questão com meras operações financeiras.

Contudo, sabíamos que o processo de eliminar o
passivo histórico e possibilitar operações superavitárias

apresentava forte componente financeiro. Para obter
operações superavitárias, tornava-se. necessário extin
guir o clima de concorrência predatória que vicejava no
setor, substituindo a fragmentação que observávamos
por uma nova estrutura. Em função disso, apresentamos
proposta de reestruturação do setor. Por que o fizemos?
Porque não acreditamos no discurso da concorrência
como mola do sistema capitalista.

Das 3 modalidades de contato que nós, seres ra
cionais, temos - a cooperação, que ocorre quandojun
tos buscamos o mesmo objetivo; a competição, quando,
separados, seguindo regras pré-acordadas, buscamos
o mesmo objetivo; e o conflito, quando separados, sem
seguir regra alguma, buscamos o mesmo objetivo -,
achamos que a cooperação é melhor que a competição.
A base do sistema capitalista, diferentemente do que
nos vendem, é a cooperação, aquela existente entre cli
entes, empresa e fornecedores, o que a aviação aérea
no Brasil sabia antes de 1989 e parece que esqueceu
nos últimos 11 anos, e a existente entre empresas do
setor. Competição existe no mundo, mas no ambiente
nacional, o capitalismo que tem bom êxito coopera en
tre si. E acreditamos nisso.

Em função desse credo, ousamos apresentar
proposta de reestruturação do setor, que já foi estru
turado. O setor em questão em nenhuma parte do
mundo é de grande acumulação, mas, para efetiva
mente continuar existindo, tem de gerar acumulação,
possibilitar ao investidor admitir que terá retorno, dar
àquele que empresta a certeza de que seus créditos
serão solúveis, ou seja, que receberá seu crédito.
Entretanto, para que isso ocorra, é necessário que o
setor acumule. Um setor fragmentado e exposto à
concorrência predatória não acumula.

A proposta que fizemos é singela e recupera a avi
ação com 4 níveis. O nível 1, o internacional, em que pro
pomos formação de um monopólio regulado de bandeira
brasileira no longo curso; o nível 2, constituído por um
mercado doméstico de âmbito nacional, em que haja for
mação de um oligopólio regulado competitivo; o nível 3,
composto por um mercado doméstico de âmbito regio
nal, e o nível 4, formado por um mercado doméstico su
plementar, que esteja aberto a empresas regulares de
baixa tarifa e a empresas não regulares de vôos charters
e sazonais, sem necessidade de constituição de malha
nacional ou rede de rotas, em ambos os casos com pre
visão de operação, mas sempre operando fora dos aero
portos centrais.

Por que apresentamos essa proposta? Porque
acreditamos que, dessa forma, criaremos condições
de manter empregos, uma vez que o BNDES existe
com o único objetivo de gerar ativos, gerar empregos.
O banco não pode atuar de modo a provocar destrui
ção de postos de trabalho. Um setor fragmentado, um
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setor que não acumula não tem condição de receber
o apoio do banco. Isso é simples.

Nessa linha de ação, busca-se dar substancial
impulso à operadora internacional de bandeira brasi
leira para que ela se expanda e recupere participa
ções em mercados perdidos nos últimos anos. Temos
166 .vôos internacionais, dos quais apenas 14 têm
bandeira nacional. O que levou à fragmentação foi
isso. Havia divisão equânime de mercado e hoje há
avassaladora presença de vôos internacionais fazen
do nossas rotas.

Sabemos que essa proposta cria clara condição
de geração de diversos postos de trabalho nos nívei~

3 e 4. Podemos l:}erar muitos postos de trabalho. E
bom que os senhores se lembremde que hoje há so
mente 190 cidades brasileiras servidas pelo transpor
te aereo. Houve perda progressiva.

Para ultimar minha apresentação, quero dizer
aos senhores que o Dr. Appolônio tem toda razão.

Dr. Appolônio, o filósofo Pascal dizia algo sábio
ao falar dos racionalistas, como se estes devessem
conduzir todos os processos. O senhor falou com o co
ração e citou uma frase que.Pascal havia dito: "O cora
ção tem .razões que a própria razão desconhece".

O Dr. Appolônio foi profundamente racional
quando fez sua exposição.

Muito obrigadO. (Palmas prolongadas.)
O$R. PRESIDENTE (Deputado Beto Albuquer

que) - Obrigado, Dr.Darc Antônio da Luz Costa,
Vice-Presidente do. BNDES, por sua inestimável con
tribuição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Beto Albuquer
que)- Jriformo aOs Srs. Deputados que a lista de inscri
ção encontra-se .sobre a mesa. Após a. intervenção de
nossos, convidados, tOdos os Deputados inscr~os, con
forme de~ermina o Hegiment()lnterno, poderão fazer uso
da palavra para falar a respe~o do tema em debate.

Cornmuita,honra, passo a presidência dos tra
balhos à Deputada Laura Carneiro. (Palmas.)

O Sr. Beta Albuquerque, § 2° do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira
da presidência, que êocupada pela Sra.
Laura Gameiro, § 2° do art. 18 do Regimen
to Interno.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - Bom dia.

Com extremo prazer participo desta Comissão Ge
rai, de cujo requerimento fui signatária, ao lado dos De
putados Beto Albuquerque e Tarcisio Zimmermann.

Normalmente venho no vôo das 9 horas. Tinha vôo
marcado para as 7 horas e fui direto para o Galeão. Lá
chegando, dirigi-me para0 balcão da VARIG, onde me
disseram que o avião partiria do Aeroporto Santos Du
rnont. Corri para lá e consegui embarcar no vôo de
7h48min, VARIGffAM - fui pega pela fusão. Cheguei a
Brasília às1 Oh25min, embora devesse ter chegado às
9h20min. Mas creio que aos poucos vamos melhorando
a situação·da aviação em nosso País.

Concedo a palavra ao Dr.João Grandino Rodas,
Presidente do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica -CADE. S.Exa. dispõe de 7 minutos,
prorrogáveis. (Palmas.)

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Sra. Presi
denta, Deputada Laura Carneiro, Sr. Senador Paulo
Paim, Sr. Deputado Beto Albuquerque, na pessoa de
quem saúdo todas as autoridades e todos os presen
tes, é grande o prazer de estar neste local, pelo seu
simbolismo, para tratar de assunto tão importante
para todos nós, brasil.eiros.

Cabe-me explicitar, no tempo de que disponho,
o papel do Sistema Brasileiro de Defesa da Concor
rência, em especial· do CADE, dentro desse magno
problema.

O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrên
cia, embora não exista legalmente, é composto por 3
órgãos, cada qual com sua função: o Conselho Admi
nistrativo de Defesa Econômiça, o mais antigo deles,
com 41 anos; a Secretaria deDireito Econômico, do
Ministério da Justiça, surgida há1 Oanos; e a Secreta
ria de Acompanhamento Econômico, do Ministério da
Fazenda, surgida há 7 anos.

Com referência a fusões e incorporações, onde
se insere o problema VARIGffAM, segundo as leis bra
sileiras, acima de determinado patamar, hoje extrema
mente baixo -foi fixado em reais há 10 anos, quando
houve desvalorização monetária -, passa a estar sub
metido a esse sistema grande·número de fusões e in
corporações, o quenão ocorre em nenhum outro país.
Imagina-se que isso~ejacorrigidoem breve, mas a fu
são VARIGITAM estaria submetida, pela sua grandeza
e pelos seus valores,.mesrno que a legislação brasilei
ra fosse maisatualiZ~dan7ss~toc:ante.

O fato é que e~f~são devefernotificada ao sis
tema. Inicia-se na Seçretaria de Direito Econômico um
processo em que asp~toseconôniico~e números são
considerados. Esseprocessoé· eOÇaminhado.à Secre
taria de Acompanhamento EC0hômicodo Ministério da
Fazenda e, ao ser .concluído,Jevacjo ao CADE. Desde
1990 o CADE é simplesmente órg~o julgador, não lhe
cabendo, portanto, instruir 0 processo, e simjulgar esse
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procedimento, por intermédio do voto de seus 7 conse
lheiros, que possuem mandato fixo.

Até o momento, o processo relativo a essa fusão
não chegou ao CADE. Ele está sendo instruído pela
Secretaria de Direito Econômico, e chegará oportu
namente para ser julgado.

O CADE pode, quer através de medida cautelar,
quer por meio de acordo - no caso, entre o Conselho,
a TAM e a VARIG-, estabelecer procedimento visan
do a proteger a reversibilidade, caso o processo seja
julgado contrariamente. Portanto, se esse processo
chegar ao CADE para ser julgado, terá do Conselhei
ro Thompson Andrade e todos os demais esse trata
mento. Essa medida, claro, tem caráter protetório.
Nem sempre é fácil examinar todos esses números.

Quero, no tempo que me resta, dizer que tanto
nos julgamentos parciais que vêm sendo feitos para
aprovar mudanças nesse acordo para preservação
da reversibilidade, quanto na decisão final, se um dia
o processo chegar lá, regras terão de ser seguidas,
principalmente a Lei n° 8.884. O objetivo primordial do
CADE é proteger a concorrência.

Temos ouvido, nesse e em outros grandes pro
cessos, as partes envolvidas e mesmo interessados,
aqueles que se chama de amicus curiae -amigos da
corte. Nosso objetivo é julgar dentro desse âmbito ex
tremamente estreito, que é o da concorrência. Não
nos compete nada mais do que isso. Mas tenham a
certeza de que os 7 Conselheiros estudarão o pro
cesso com base em parâmetros econômicos e jurídi
cos. O julgamento será público, com fundamentação.

Portanto, o processo é absolutamente transpa
rente. Está aberto hoje àqueles que queiram fazer
parte da sua instrução, mesmo sindicatos, e seu jul
gamento também será aberto. Essa a garantia que
posso dar aos senhores, a mesma que nos é dada
pela lei brasileira. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - Decidimos, o Deputado Beto Albuquerque, o Se
nador Paulo Paim e eu, inverter a pauta desta reunião.
Ouviremos a seguir o Comandante Márcio Kasper de
Marsillac, Vice-Presidente da Associação de Pilotos da
VARIG - APVAR. Logo depois, farão uso da palavra o
Prof. Luciano Coutinho, Coordenador do Projeto de Fu
são VARIGITAM e o Prof. Paulo Rabelo de Castro, Co
ordenador do Plano dos Trabalhadores da VARIG.

O SR. MÁRCIO KASPER DE MARSILLAC 
Exma. Sra. Deputada Laura Carneiro, Exmo. Senador
Paulo Paim, Sr. Deputado Beto Albuquerque, Sras. e Srs.
Parlamentares, demais presentes, inicialmente gostaría
mos de elogiar a Casa por trazer ao debate tema tão im
portante para o Brasil como o transporte aéreo.

Antes de mencionar propriamente as críticas,
ponderações e considerações que as associações de

trabalhadores ligadas à VARIG e os trabalhadores di
retamente ligados à VARIG fazem sobre todo o pro
cesso de recuperação do setor de transporte aéreo,
desejo esclarecer algo que nos parece vital.

Mu~os devem estranhar a diferença de opinião en
tre as associações de classe ligadas à VARIG, os seus
trabalhadores, a cúpula de poder da Fundação Ruben
Berta e a própria diretoria-executiva da VARIG.

Neste ponto, entendemos ser importante escla
recer que a magnífica idéia de Ruben Berta de garantir
a participação efetiva e livre dos trabalhadores da
VARIG, via Fundação Ruben Berta, nos desígnios das
empresas do grupo, hoje não é mais uma verdade. As
modificações ocorridas na estrutura organizacional da
Fundação Ruben Berta tirou das mãos dos seus traba
lhadores, passando para poucos deles, o poder pelos
desígnios das empresas, o que, na realidade, não foi
uma decisão saudável e sequer inteligente.

Feito esse esclarecimento sobre a diferença de
opiniões entre os que defendem os trabalhadores e
suas representações e os que defendem a cúpula da
Fundação Ruben Berta, vou entrar na questão propri
amente dita do porquê de não entendermos a fusão
ou a consolidação das duas maiores empresas aére
as brasileiras como a melhor solução para a crise do
setor e das próprias empresas.

Sem sombra de dúvida, quando vislumbramos al
gumas das causas que conduziram a esse cenário de
crise, encontramos a questão do ganho de escala. Nós a
entendemos não como a causa principal, sequer, como
causa de segundo nível. Durante anos 3 empresas aére
as competiram - e falo aqui de VARIG, VASP e Transbra
sil- no mercado nacional, sem registro de qualquer pro
blema em relação à escala. Verificamos, isto sim, que há
espaço para mais de 2 ou 3 empresas aéreas brasileiras
explorarem essa fatia do mercado.

O que se lê na grande mídia é que, na verdade,
a consolidação das empresas busca combater aquilo
que já é conseqüência da tão citada falta de um mar
co regulatório, ou seja, de um conjunto de regras para
concessões que venha definir o nível de concorrência
no setor.

Porém, aplicar esse remédio da consolidação
nas duas maiores empresas aéreas brasileiras - e
aqui cabe esclarecer que essa grande corporação de
terá praticamente 70% do mercado, e, em muitas ro
tas, até 100% do mercado -, além de criar pratica
mente um monopólio, trará como conseqüência efei
tos colaterais infinitamente mais danosos do que a
própria competição predatória.

Se queremos efetivamente o crescimento do
transporte aéreo, com empresas eficientes e rentáve
is, não podemos mais adotar modelos já abandona
dos por outros países.
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Com muita satisfação, tivemos a oportunidade, O SR. PAULO PEREIRA DA SILVA - Inicial-
tanto na Comissão de Assuntos Sociais do Senado mente, Sra. Presidenta, quero cumprimentar os mem-
quanto aqui na Comissão Geral, de ouvir o represen- bros da Mesa na pessoa do Senador Paulo Paim, os
tante do Ministério da Defesa e o Vice-Presidente do Srs. Deputados e os companheiros trabalhadores na
BNDES defenderem a implementação de um marco aviação aérea do País.
regulatório e de uma política nacional de aviação. Estive ontem com o Uébio, o nosso Bio, do Sin-
Sem essa base, de nada adiantará reestruturar e re- dicato dos Aeroviários. Também tenho acompanhado
capitalizar nossas empresas, porque daqui a 3 ou 4 esse problema pela APVAR - o Marcelo Branco tem
anos, teremos de discutir novamente a recuperação me relatado os problemas da fusão e a luta dos traba-
dessa megacorporação, talvez com gastos ainda Ihadores do setor aéreo.
mais volumosos ao Erário. Ou fazemos definitivamen- Já recebi um convite do Ministro da Defesa, em-
te o dever de casa, ou de nada adiantará essa grande bora um companheiro nosso, Luiz Fernando Imedia-
discussão. Cabe ao Governo implementar uma políti- to, já venha participando da discussão. Vim a esta
ca nacional de aviação, que garanta eficiência e com- Casa hoje para outra reunião, mas não poderia deixar
petitividade às nossas empresas, exigindo delas tam- de passar neste plenário para cumprimentar os com-
bém a aplicação de planos de reestruturação ou de panheiros pelo valoroso trabalho realizado.
recapitalização que venham solidificar modelos de Como qualquer sindicalista do Brasil, como
governança corporativo e filosofia de gestão adequa- qualquer trabalhador me preocupo com as demis-
das e modernas. sões. Sabemos dos problemas do transporte aéreo,

É com alegria que vemos o Congresso Nacional bem como sabemos que, se houver a fusão, o pior vai
e o próprio Poder Executivo extremamente preocupa- sobrar para o trabalhador. A impressão que se tem é
dos com essa situação. de que, com certeza, mais de 5 mil pessoas serão de-

Os trabalhadores da VARIG e das entidades re- mitidas. (Palmas.)
presentativas dos trabalhadores da VARIG vem solici- Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, conhe-
tar a esta Comissão Geral a realização de audiência cemos o trabalho de V.Exas. e precisamos de especi-
com o Exmo. Sr. Presidente da República para, junto ai atenção para essa questão, pois todas as vezes em
com uma comissão de Parlamentares e representa- que se fundiram empresas no Brasil quem pagou a
ções dos trabalhadores, encaminhar uma proposta conta foram os trabalhadores e, se não tomarmos cui-
concreta de recuperação, não só da VARIG, como de dado, não será diferente no setor aéreo.
todo o setor de transporte aéreo.

Os trabalhadores do setor aéreo e suas associObrigado. (O Plenário, de pé, aplaude demora-
damente.) ações - APVAR, Sindicato dos Aeronautas e demais

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei- sindicatos aeroviários - têm lutado para que não se-
rol - Recebemos duas visitas absolutamente impor- jam, mais uma vez, responsabilizados por esse pro-
tantes para o processo democrático e para o trabalho blema. O setor está em crise, mas isso não é culpa
que pretendemos implementar a partir desta Comis- dos trabalhadores.
são. Refiro-me aos Srs. Luiz Marinho, Presidente da A Força Sindical agradece ao Sr. Paulo Rabelo
CUT, e Paulo Pereira da Silva, Paulinho, Presidente de Castro o convite e se coloca à disposição dos com-
da Força Sindical. (Palmas.) panheiros, das associações e dos sindicatos para aju-

Antes dos outros convidados, passaremos a pa- dar a resolver essa questão. Não podemos concordar
lavra ao Presidente da Força Sindical, Paulinho, que que, havendo já tanto desemprego no País, duas em-
já pode se encaminhar à tribuna. (Palmas.) presas poderosas se juntem e, mais uma vez, os tra-

Enquanto isso, queremos agradecer a presença balhadores paguem a conta com o desemprego.
aos Srs. Deputados Osvaldo Biolchi, Paulo Pimenta, Repito: colocamo-nos à disposição dos senho-
Babá, Francisco Turra, Pastor Reinaldo, Antonio Car- res para ajudar a resolver essa crise de modo a que
los Biscaia, Chico Alencar, Milton Cardias, Marcelina possamos superar esta situação sem demissões.
Fraga, Philemon Rodrigues, Bispo Rodrigues, Eduar- Obrigado. Que Deus nos ajude. (Palmas.)
do Paes, Rose de Freitas, Maurício Quintella Lessa,
Inácio Arruda, Ivan Valente e, o nosso mestre, Alceu A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei-
Collares. (Palmas.) rol - Concedo a palavra ao Presidente da CUT, Sr.

Registramos ainda a presença nesta sessão do Luiz Marinho. (Palmas.)
Líder do PSB na Assembléia do Legislativa do Estado O SR. LUIZ MARINHO - Bom dia a todos os
do Rio de Janeiro, Deputado Geraldo Moreira. (Pal- companheiros e companheiras. Cumprimento o Se-
mas).Com a palavra o Sr. Paulo Pereira da Silva, o Pa- nador Paulo Paim, os Deputados e as Deputadas, os
ulinho. convidados, os companheiros e as companheiras da
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VARIG. Tenho acompanhado esse assunto com mui- que, ao final dos trabalhos, tenhamos condições de
ta preocupação, através de informes da Graziela e de entrar em consenso em relação às estratégias de
vários outros companheiros e companheiras tanto ação. Para isso, é importante que tenhamos o devido
aeronautas quanto aeroviários, porque esse tema re- respeito para com os oradores, muito embora às ve-
fere-se a algo já dito neste plenário, o problema das zes discordemos do que venham a dizer.
demissões. Com a palavra o Prof. Luciano Coutinho. (Pal-

Não somente o sindicalista brasileiro, mas qual- mas.)
quer cidadã ou cidadão brasileiro hoje está preocupa- O SR. LUCIANO COUTINHO - Exma. Deputada
do com o desemprego. Evidente que o tema aviação é Laura Carneiro, Exmo. Deputado Tarcisio Zimmermann,
uma preocupação não somente para o movimento Exrno. Senador Paulo Paim, Exma. Deputada Rose de
sindical, mas também para a sociedade brasileira, Freitas, Srs. Deputados, é com satisfação que participo
porque ela não está disposta a aceitar que qualquer deste ato democrático em que se discute o futuro do se-
empresa dessa natureza venha a quebrar. Essa preo- tor aéreo brasileiro. E o faço não sem emoção. Aliás, o Sr.
cupação tem que estar colocada acima de tudo. Appolônio Lopes Pinto já expôs de maneira muito pun-

Salvar o sistema aéreo brasileiro é importantís- gente e sentida a sua preocupação com os destinos da
simo. Um ponto fundamental para que isso ocorra é grande empresa que é a VARIG.
rediscutir, refazer ou fazer o seu marco regulatório. Nos últimos meses me tenho dedicado com
Esse é o ponto de partida que os companheiros e as grande afinco a preservar a capacidade de operação
companheiras estão defendendo, para, a partir daí, dessa empresa. Em graves momentos de dificuldade,
discutir a reestruturação do setor e das empresas. lutei para que ela permanecesse em operação.

Ponho-me à disposição de todos, como já tenho Preocupa-me também a continuidade dos em-
feito. Já estive conversando com o Ministro da Defesa, pregos. E não são poucos. Vinte e sete mil empregos
com o Ministro José Dirceu e com o representante do no conjunto de empresas sob o comando da Funda-
BNDES sobre esse assunto. ção Rubem Berta estão ameaçados. Temos de pen-

Uma das questões que a nossa Central sempre sar na sustentação desse conjunto de empresas, em-
leva ao BNDES é que todo investimento de um banco pregos, funcionários e também na aposentadoria dos

9 mil trabalhadores que, depois de anos de dedicação
público para qualquer setor da economia não pode às empresas, precisam contar na velhice com o mere-
ser feito a partir de uma reestruturação que. desem- cido suporte do seu fundo de pensão.
prega. Essa é uma observação que devemos fazer.
Independentemente do resultado final, precisamos Dessa forma, o objetivo fundamental da associa-
ter a garantia dos empregos como um quesito impor- ção das duas empresas - e tenho a honra de gozar da
tantíssimo. (Palmas.) confiança das duas e de falar em seu nome - é exata

mente o de garantir a continuidade da operação de
Desejo boa sorte aos companheiros e compa- ambas, particularmente a daVARIG, mantendo a sua

nheiras nessa luta. Que Deus nos ajude a tomar a me- marca e a excelência do seu serviço, minimizando o
Ihor decisão. impacto sobre os empregos e sobre os benefícios

Um abraço e obrigado pela oportunidade. (Pal- previdenciários que decorrem do fundo de pensão à
mas.) qual a empresa está filiada.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carne- O projeto prevê a criação de uma nova empresa
iro) - Registro que a Deputada Rose de Freitas en- sustentável a longo prazo, com eficiência operacional e
contra-se à Mesa representando a Liderança do aproveitamento máximo do seu potencial, gerida pro-
PSDB. Contamos também com a presença dos Depu- fissionalmente com excelência em matéria de gover-
tados Zonta, Ronaldo Vasconcellos e Luiz Couto, nança corporativa - e, certamente, tudo isso só faz
nosso Padre que aqui está para abençoar a todos. sentido se suportado por adequado marco regulatório.
(Palmas.) A existência de empresas saudáveis depende

Para a exposição do Or. Paulo Rabelo de Castro, de regulação que proteja o usuário, ° consumidor,
precisamos de alguns elementos técnicos, o que nos para que, por meio de eficiência, as tarifas sejam mais
impede de lhe conceder a palavra neste momento, módicas. De outro lado, deve-se prevenir o equilíbrio
Assim, passo a palavra ao Prof. Luciano Coutinho, co- econômico-financeiro das empresas, o excesso de
ordenador do projeto da fusão VARIGffAM, represen- competição predatória e a recorrência a guerras sel-
tando o Comandante Carlos Luiz Martins Pereira, vagens de preços. A propósito, é impressionante a
Presidente da VARIG, e o Sr. Antonio Luiz Teixeira guerra de preços que, de forma continuada, tem gol-
Barros, Presidente Interino da TAM. peado a capacidade financeira das empresas.

Como estamos tentando levar as pessoas a um Portanto, o projeto é viabilizar uma eficiente em-
acordo, peço a colaboração dos presentes a fim de presa brasileira de grande escala, que terá pouco
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mais de 60% do mercado doméstico e expressiva preservando, de um lado, suas contingências ativas,
participação no mercado internacional, dentro de entre as quais a causa da diferença tarifária e do
marco regulatório eficaz e racional,. que combine con- ICMS, e, de outro, o grande volume de contingências
dições deconcorrência com condição de regulação, a passivas da qual a Fundação é devedora.
fim de permitir sua sustentabilidade. Gostaria. de falar sobre o projeto de uma nova

Infelizmente, no meu entendimento, não é viável empresa, que se pretende eficiente, com gestão ple-
uma solução individual para o caso da VARIG..E isso namente profissional e processo de governança cor-
decorre do fato de ser a situação financeira da empre- porativa de primeira linha. Nesse sentido, é necessá-
sa extremamenteprecária - com déficit de.caixa difícil rio imaginar regrél.S de governança absolutamente
de controlar - e pelo fato de haver profundo desequilí- profissionais. e transpl.i\rentes, que respeitem o con-
brio patrimonial e seus interlocutores representativos junto de acionistas, ofereçam garantias de sustentabi-
estarem desgastados após sucessívasrenegocia- Iidadefinanceira e de redução de riscos para credo-
ções, nas quais não foi possível honrar os compro- res e novos investidores - entre os quais o BNDES - e
missos estabelecidos. possam aportar à empresa recursos, créditos que ve-

É, portanto, sob conjuntode dificuldades e dian- nham a ser devidamente honrados. Portanto, não se
te da ameaça de destruição. de quase 30 mil empre- trata de colocar dinheiro a fundo perdido numa em-
gos, com influências gravíssimas sobre milhares de presa, mas, sim, de realizar uma operação financeira
famílias e inegáveis repercussões sociais indiretas, sustentável.

que se apresenta esse projeto. Diante dos senhores assumo o compromisso de
Ainda que fosse possível· que a empresa rece- tratarde forma absolutamente correta e negociada to-

besse a curto prazo as suas causas contra a União, dos os direitos trabalhistas, quando eventuais ajustes
algo que não é materialmente possível fazer em curto se fizeremnecessários. Esses ajustes deverão ser fe-
prazo,. sua situação patrimonial não estaria resolvida itos de forma absolutamente racional e rigorosamente
nem sua continuidade garantida. proporcional ao contingente das duas empresas,

Acr~dito que, no objetivo depreservar a VARIG, atravas de escritórios especializados em gestão de
oqu~ éde interesse nacional, posto que o colapso recursos humanos.
dessa grande empresa implicariaperda de divisas na Quero também assumir de públíco o compro-
conta de serviço do balanço de pagamentos de cerca . d ~ . d
de 1 bilhã.o. de. dólares/.a..no.... mlsso e que esses processos serao apOla os por

. . um plano de demissão voluntáriél., a ser devidamente
ASRA.PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei- de.sen.h.él..doe negoc.iad.p com as entidades represen-

ro)- Vou conceder mais 7 minutos a V.Sa" assim tativas dos trabalhadores.
como. aopr. Paulo, porque, obviamente, ambos têm
aindarnuito a expor. Ressalto - eos senhores bem o sabem - que o

QSR. LUCIANO COUTINHO - Obrigado, Sra. futuro do Aerus e as aposentadorias serão honrados.
Presidenta. A dívida financeira do Aerus será honrada. A Iiquidez

A •preservação dos empregos e, .portanto, da do instituto e .a aposentadoria dos traba~hadores não
empresa, se é de interesse nacional, não pode nem podem ser colocados em risco nesse processo. E te-
deve ser confundida com o resgate do seu acionista nho ditoao Dr. Paulo e ao vosso Presidente que esta-
controlador, hipótese que não é aceita por nenhum mos abertos ao diálogo.
dos grandes credores e nem mesmo pelos de peque- Há de se examinar, dentro da lei e das regras que
no porte envolvidos no processo. Portanto, a salvação regemos fundos, a Possibilidade de os trabalhadores,
da VARIG transita necessariamente por mudança na devidél.mente informado.se de forma opcional, participa-
gestão,por mudançano bloco de controle. Entretanto, rem acionariamente da empresa. Não obstante, esse
ficaráas~eguradaao atual Grupo VARIG a participa- processo será conduzido de maneira correta e equili-
ção ~e5%,.com direito a assento no Conselho de brada, e evidentemente terá de considerar a negocia-
Admini§~ração, o que é um percentual razoável, con- ção com os çredores- poderosos e eficazes no sentido
siderél.da.a situação negativa do patrimônio líquido de dar sustentação a Uma empresa -, de forma a dar
que P?rqualquer metodologia se apura com relação à segurança e sustentabilidade à futura empresa.
empresa;

I$~o.não significa, porém, que o projeto propos- Senhoras e senhorés, vejo com boa-fé a honro-
to. sejl.i\predatório com relação à Fundação Rubem Sol, razoável e correta Súlução·que preservará enor-
Berta,. Çlprojetoprevê que a Fundação Rubem Berta me ativo de interesse do País:· essa grande empresa,
mant~llha um conjunto de empresas em situação ren- cuja marca. e excelência continuarão vivas. se tiver-
tável,a~im de lhe permitir honrar compromissos e fa- mos tranqüilidade, .racionalidade e capacidade de di-
zer frente a seus passivos e contingências, inclusive alogar.
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Agradeço a todos a atenção. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei

ro) - Registro a presença em plenário da Deputada
Perpétua Almeida.

Concedo a palavra ao Prof. Paulo Rabelo de
Castro, Coordenador do Plano dos Trabalhadores da
VARIG, que disporá de 14 minutos. (O Plenário, de
pé, aplaude demoradamente.)

O SR. PAULO RABELO DE CASTRO - Sra.
Presidenta, Deputada Laura Carneiro, Sras. e Srs.
Deputados, Senador Paulo Paim, que nos recepcio
nou tão carinhosamente na semana passada, em au
diência presidida pela Senadora Lúcia Vânia; senho
ras e senhores membros da família VARIG, tenho a
honra de pisar este solo sagrado da política, e o faço
em nome de todos que estão colorindo de azul-mari
nho e dourado este plenário.

Sinto que a Câmara dos Deputados vai ajudar a
VARIG a decolar, assim como decolará no novo pen
samento de sustentação da empresa, por meio da
união de todas as associações que aqui representa
mos; das centrais que nos apoiaram no Fórum Nacio
nal do Trabalho, iniciativa pioneira do Senador Paulo
Paim, que deflagrou essa marcha; de representantes
de Paulo Pereira da Silva, Presidente da Força Sindi
cal, e de Luiz Marinho, da CUT, que deram apoio ao
plano de reestruturação ampla que vínhamos defen
dendo.

Sra. Presidenta, antes de mais nada farei uma
apresentação técnica, porque, às vezes, nos acoi
mam de excesso de emocionalismo. A nossa forma
ção é técnica, e temos de dar soluções técnicas. Pilo
tos, comissários, mecânicos de vôo voam bem, por
que voam tecnicamente e com segurança. A proposi
ção dos trabalhadores é eminentemente de maior se
gurança e economicidade.

Estamos aqui para dizer que vamos usar, sim,
um pouco de inteligência emocional. Aliás, ficamos
muito felizes ao ouvir hoje, no programa Bom Dia Bra
sil, que a Universidade de Wisconsin, nos Estados
Unidos. acaba de comprovar que o pensamentos ne
gativo e o pessimismo de fato reduzem o poder do
nosso sistema imunológico. Essa matéria tem tudo a
ver com o trabalho que ora realizamos. Vimos aqui
para aumentar o sistema imunológico do setor aéreo
brasileiro. Devemos ter pensamento positivo, ser oti
mistas. E essa inteligência emocional começou a ser
deflagrada aqui pelo bonito depoimento do mais anti
go representante desse grupo, o Dr. Appolônio Lopes
Pinto.

Para não perder mais tempo, farei breve apre
sentação - e peço que me perdoe meu querido ami
go, a quem respeito muito academicamente, o Prof.
Luciano Coutinho - de comparação entre o PRA e a
simples reestruturação divulgada pelo Banco Fator.
Ele me perdoará porque, apesar dos encontros que ti
vemos, não dispomos ainda de abalizada noção do
trabalho. Tivemos de utilizar as informações divulga
das nos jornais, algumas delas já por ele corrigidas
aqui.

(Segue-se exibição de imagens.)
Em relação a corte de pessoal, por exemplo, fe

lizmente já sabemos que não chegará aos 7 mil ante
riormente divulgados; a quantidade deverá se aproxi
mar do número que tecnicamente prevíamos no PRA.
Não é possível fazer milagres, há realmente um pro
cesso de racionalização de empregos. Então, com o
corte de cerca de 3% da força de trabalho mais o PDV
e o plano de incentivo à aposentadoria chegamos a
um número que nos parece razoável. Já vimos com
satisfação que o plano apresentado pelo Prof. Lucia
no se aproxima dessa barra azul.

No que tange à situação do monopólio versus
não-concentração, conforme mencionado pelo Co
mandante Márcio de Marsillac, nossa posiçãoé muito
clara. Preferimos ter a VARIG em posição sadiamente
competitiva, pois ela tem condições de andar com as
próprias pernas. Quanto ao aporte da União que, no
caso, estamos prevendo - e peço vênia para provocar
um pouco o Prof. Luciano a fim de nos esclarecer -,
será muito mais econômico no PRA, com gastos da
ordem de 250 milhões de dólares em vez de 1 bilhão
de dólares.

Quanto às contingências trabalhistas, temos
agora a felicidade de ver o processo derrogado, con
forme disse o Dr. Luciano, uma vez que havíamos
desconsiderado as contingências trabalhistas da or
dem de 900 milhões de reais e previdenciárias da or
dem de 2 bilhões de reais.

A nossa proposta é a de nos inteirarmos rapida
mente e criarmos grupo de trabalho em conjunto com
o Prof. Luciano Coutinho para realizar esse levanta
mento, que não pode tardar mais. O PRA pode muito
ajudar com os dados por nós já levantados.

O aspecto central da diferença entre o PRA e o
plano do Banco Fator está na linhas finais, porque de
fendemos claramente a gestão compartilhada e o cál
culo da participação da antiga VARIG na nova empre
sa, por meio do que tecnicamente se chama de mar
gem real de contribuição. Ou seja, deve-se fazer a se
guinte pergunta: o que a VARIG, por intermédio da
sua marca, do seu good will, da sua organização, do



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 41755

seu treinamento de pessoal, das suas contingências
fiscais ativas e prejuízos fiscais acumulados, das
suas contingências judiciais ativas - como menciona
mos no Senado, há cerca de 3,5 bilhões de reais a re
ceber -, com tudo isso somado, proporciona de con
tribuição efetiva à nova empresa também chamada
VARIG, que se propõe constituir?

Infelizmente, a análise estática do PL (Patrimô
nio Líquido), como parece ser o caso da proposta do
Banco Fator, conforme mencionado anteriormente
pelo Prof. l,.uciano Coutinho, devido aos déficits de ca
ixa recorrentes e ao patrimônio líquido profundamen
te negativo da VARIG - o que, de fato, não é verdade,
o patrimônio contábil é negativo, sim, mas o patrimô
nio real ajustado por sua margem de contribuição é
positivo, como veremos -leva-nos à diferenciada per
cepção. Na verdade, é muito mais econômico realizar
esse processo de reestruturação ampla não só da
VARIG como também do setor como um todo.

É óbvio que a questão do controle da nova em
presa precisa ser considerada. Não ficou claro - e o
PRA defende isso. com muita clareza - que a gestão
deve ser compartilhada. Não postula o trabalhador da
VARIG terpara si o controle da nova empresa, mas
faz questão de,. na cond ição de trabalhador acionista,
participar, sim, não resta dúvida, do grupo de controle
da empresa.

Rapidamente quero aduzir algumas informa
çõesque, repito, com muito esforço o grupo contrata
do pelos trabalhadores obteve e que entregarei à
Mesa, .um trabalho de mais de .300 páginas. Sem
acesso aos documentos sigilosos da VARIG ou da
TAM, os trabalhadores, sem nenhum emocionalismo,
tiveram a preocupação de formular esse trabalho.

V~rifica-se, por exemplo, que se aduzirmos ao
PL contábil sempre mencionado, de 31 de dezembro
de 2002, da ordem de 4,5 bilhões de reais, o déficit do
Aerus,. ainda a reconhecer, de 1 bilhão e 258 milhões,
mais o estorno das variações monetárias, a primeira
parcial dá ainda ovalor de 4,7 negativos.

QlIando o computam()s positivamente - como,
aliás,temde ser feito e qualquer comprador eventual
da VARIG faria essa análise -, ainda que com des
conto, •chegamos a um valor parpial de 113 milhões
positivo~ como PL ajustáveL Os senhores podem ver
que utiUzamos817 para0 crédito do ICMS pago a ma
ior e apenas 2.300, que é o val()r histórico relativa
mente à ação sobre congelªmento de tarifas, que já
transitou em segunda instância, o que nos dá .um
acréscimo na valorização da marca e da organização
da <.)rdemde 700 milhões, segundo nossa estimativa,
acrescentado dos tributos a compensar.

Quero restabelecera conversa num plano bas
tante técnico para enfatizar que, do ponto de vista não
contábil, mas econômico, financeiro e real, a VARIG

hoje tem condições de dizer que seu patrimônio líqui
do estaria apenas zerado.

A grande proposta para um plano de reestrutu
.ração amplo, endossada pelas associações centrais
sindicais, é fazermos a conversão de créditos do Ae
rus, do pessoal da ativa, em capital. da ordem de
1.258 reais - obviamente, haverá a livre opção de
cada trabalhador por esse caminho. Assim, o PL real
ajustado da nova VARIG, com participa~;ão acionária
efetiva de cada .um dos seus trabalhadores, seguindo
o espírito do antigo fundador Rubem Berta, será da
ordem de 1 bilhão, 371 milhões, número para come
çarmos a negociação efetiva desse processo de rees
truturação.

Já foi bastante enfatizado que o Governo deve
entrar com o marco regulatório. Estamos de pleno
acordo com a reestruturação a partir do novo marco
regulatório, como enfatizou o Dr. Dare Costa. Mas
também é fundamental que o Governo autorize, por
meio de instrumento legislativo -e nisso esta Casa
tem importante missão -, um encontro fiscal de con
tas que gere um fundo garantidor de créditos, o qual
servirá não só para a VARIG, mas para as demais
empresas que porventura detenham. esses créditos
fiscais e que possam, por intermédio desse fundo ga
rantidor, reestruturar-se independentemente de fu
são. Buscarão a fusão se isso operacionalmente lhes
for mais conveniente.

O BNDES entraria com o financiamento dos cré
ditos previdenciários, o que informalmente já expuse
mos àquela entidade, que está estudandlo a possibili
dade de os credores e fornecedores, com os devidos
descontos, comprarem debêntures conversíveis em
ações, que também constituiriam opção para conver
são dos créditos previdenciários. E - quem sabe? 
como defendido pelo Senador Sérgio Zambiazi, que
recentemente introduziu essa proposta no Legislati
vo, a opção do uso do FGTS dos trabalhadores da
própria empresa, nesse caso semqualquer desconto,
mas pelo valor deJace dos depósitos do FGTS,como,
aliás, foi feito recentemente no FMP da PETROBRAS
e da Vale do Rio Doce. .

Para concluir, quero voar sobre os créditos tra
balhistas, da ordem de 900 milhões, a parte previden
ciária e outros atrasados, apenas para lembrar a esta
Casa que o conjunto desses créditos é da ordem de 3
bilhões de reais- e uma parte já é reconhecida no ba
lanço da VARIG; na realidade, o crédito do Aerus, ain
da não depositado.

Estou reproduzindo estritamente a planilha que
se encontra no site da CVM. O senhores verificarão
que o valor presente das obrigações atuariais a des
coberto é de 1 bilhão, 750 milhões, 808 mil reais. Ou
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seja, a empresa, corretamente, acusa esse débito,
essa ausência de lastro em ativos para o Aerus. Este
é o início da nossa conversa e da nossa negociação.

Ao finalizar, quero ressaltar os motivos de estar
mos aqui. O primeiro deles é o fato de ser uma ques
tão de justiça. Os trabalhadores representam - e não
é um mito, mas a realidade - o maior credor coletivo.
O Plano de Reestruturação Ampla - PRA, lembrava
eu a uma jornalista ainda hoje, nasceu da reação das
associações que aqui representamos, quando vimos
formar-se no Governo anterior, não neste, que é dos
trabalhadores, um comitê de credores da empresa
VARIG, do qual não constava nenhum trabalhador e
no qual não tinha assento nenhum representante dos
trabalhadores.

Ora, se os trabalhadores são os maiores credo
res coletivos, teriam eles de sentar-se à mesa com os
demais. E, obviamente, como não tivemos oportuni
dade de nos manifestar, começamos a formular o que
é hoje o Plano de Reestruturação Ampla. Além do
mais, defendemos uma solução inteligente, harmôni
ca, que, unindo vontade e oportunidade, vai dar a so
lução de que necessitamos.

Agradeço à Mesa, ao Prof. Luciano Coutinho,
que certamente terá de aduzir suas ponderações, e
principalmente a cada um dos funcionários da
VARIG, que ainda mantêm o otimismo. Como disse,
foi provado pela Universidade de Wisconsin que é
melhor ser otimista do que pessimista; que é melhor
ter pensamentos positivos do que negativos. Isso é
bom para o nosso sistema imunológico, como preser
var a VARIG é bom para0 Brasil.

Antes de terminar, reforço a proposta apresen
tada pelo Comandante Márcio Kasper de Marsillac no
sentido de sairmos daqui de mãos dadas com o Se
nado Federal e a Câmara dos Deputados e irmos ao
gabinete do Presidente Lula, que é um trabalhador e
haverá de, com sua reconhecida coragem e equilí
brio, nos dar a solução que tanto ambicionamos.

Encerro formulando à Casa os votos de que en
contremos, com a ajuda de Deus, a solução.

Passo à Sra. Presidenta, Deputada Laura Car
neiro, o resultado do PRA. (O Plenario, de pé, aplaude
demoradamente.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - Registro as presenças dos Deputados Isaías Sil
vestre, Valdenor Guedes, Alceste Almeida, Simão
Sessim, Luciana Genro. (Palmas prolongadas.) Re
gistro também a presença do Deputado Mendes Ri
beiro Filho, representante da Liderança do PMDB.

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

(Palmas.) Registro ainda as presenças dos Deputa
dos Augusto Nardes e Jorge Alberto.

Vou dar ciência aos senhores de uma decisão
que os Deputados Tarcisio Zimmermann, Beto Albu
querque e eu tomamos em conjunto. Como o Regi
mento da Casa é omisso no que se refere ao assunto,
a Presidência decidirá a questão.

Não tivemos, até hoje, em nenhum caso, neces
sidade de réplica e de tréplica, mas, em virtude do
que ouvimos, deve haver pelo menos a oportunidade
de que se estabeleça o mínimo de debate. Então, da
remos a palavra por mais 7 minutos ao Professor Lu
ciano, para a réplica, e ao Professor Paulo Rabelo,
pelo mesmo período, se assim o desejarem. (Pal
mas).

Concedo a palavra ao Professor Luciano Couti-
nho.

o SR. LUCIANO COUTINHO - Agradeço à
Mesa a oportunidade de fazer alguns esclarecimen
tos. Não posso me omitir diante de informações que
foram colocadas na primeira transparência apresen
tada pelo Paulo, que distorcem a verdade. (Apupos).

Não é verdade que o projeto que nós coordena
mos desconsidere direitos previdenciários e direitos
trabalhistas. Não é verdade que o projeto desconside
re um marco regulatório. Não é verdade, a priori, que
o projeto considere aportes na escala de 1 bilhão de
dólares. Portanto, vários outros itens de comparação
estão falseados na sua apresentação - uso aqui o ter
mo ''falseado'' no sentido poperiano da palavra.

Portanto, não posso deixar de apresentar corre
tamente os dados. Os direitos previdenciários e traba
lhistas serão respeitados, serão considerados. Há
possibilidade de conversão voluntária de parcelas
dentro da lei, porque a conversão em atacado de cré
ditos previdenciários, na forma como está proposta,
não é legal ou não está demonstrado que o seja. Fi
nalmente, a avaliação das empresas se procede nor
malmente por fluxo de caixa descontado a partir da
rentabilidade que possa ser imputada a um getermi
nado negócio, sob determinadas condições. E essa a
prática universalmente analisada e realizada por todo
o mercado e pelo BNDES.

Tenho absoluta confiança de que todos os da
dos e números das duas empresas que passaram por
uma auditoria serão examinados detalhadamente,
primeiro entre elas e depois pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico.

Quero, simplesmente, mostrar a caracterização
do que foi levantado ali de maneira distorcida. É muito
fácil atacar um projeto caricaturando-o como se fosse
um espantalho.

Eu havia solicitado a oportunidade de fazer uma
apresentação por meio eletrônico, mas fui informado
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de que não seria possível. Teria muita satisfação em O SR. PAULO RABELO DE CASTRO - Sra.
fazer uma apresentação detalhada, mostrando a ten- Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, não vou alon-
dência de alta concentração na aviação comercial, gar-me' porque o mais importante é que os Parlamen-
em todo o mundo, em todos os países europeus, su- tares possam se manifestar. Devo, entretanto, algu-
perior a 60%, e a sua importância. mas considerações suplementares ao Prof. Luciano

No mercado americano, se verificarmos por hubs Coutinho, por quem tenho respeito e admiração.
ou .por pares de.grandes cidades, veremos.que. a con- Em primeiro.ltJgar, gostaria de dizer que estamos
centração é mu~oelevada.. Gostaria de mostrar, além abertos a uma confrontação. de números. Há mais de
disso, corno os principais indicadoresviabifizamum pro- um ano vimos solicitando isSO aos demais credores - o
jeto de uma novaempresa pelas significativas economi- chamado comitê de credores, que já não existe rnais- e
as que traz no plano operacional, no plano comercial, a todos aqueles que corretamente buscam, por outros
perm~indo a possibilidade futura de obtenção d~ uma caminhos, essa propalada fusão. (Palmas.)
margem de rentabilidade altamente.satisfatóriap~ra o Tenho ero mãodocumento da Fundação Ruben
padrão dalndústria, mantendo-se as tarifas médias nos Berta, que afirma, logo na primeira frase, que a fusão
níveis prevalecentes. Ou seja,é perfeitamente possível, é um termo incorreto. Até com base napalavra insus-
na modelagemdeum plano de negócio, obter significa- peita do próprio comllnicado da Fundação Ruben
tivas economiasque perm~aro conciliar tarifas relativa- Berta, precisamos alertar os Srs. Parlamentares para
mente módicas com rentabilidade. o fato de que não se trata defusão, de casamento de

Esse.processo de obtenção de economías e de CNPJ deduasempreSias, mas d~ cisão de ativos.
sinergias só pode ser viflbiHzado pelo método. de fu- Conforme foi mu~o bemdito aqui pelo Prof. Coutinho,
são, de integração operacional dasduas empresas. ativos e contingências ativaSie passivas do atual Gru-
Quero até sublinhar que ocompartilhamento derotas, po VARIG repousarão nos balanços daFundação Ru-
o code sharing, é. urna clara demonstração daracio- ben Berta, corno controladora. Migrará para a nova
nalidade desse~rocesso, posto que ele. já permitiu, empresa apenas urna parte doqlle hoje é conhecido
nos últimos meses, .efetivo aumento da taxa de ocu- como VARIG,.não se sabendo, inclusive, se os traba-
pação média das empresas, resultando em melhoria Ihadorespl:J,ra lá irão, depois de dispeqsadosda anti-
do deseropenho operacional das duas. É uma clara ga.empresa ou por sucessão trabalhista e previden-
demonstraçãode como umaparte da integração ope- ciária.
racional, por si só, jápropicioll expressivos ganhos de Chamo a atenção dos Srs. Parlamentares para
economia. São testemunhas eloqüentes da conve- essa questão legal e fundamental. do processo da.
niênci~ do processp de associação. propaladafusão, que não existe. Essa cisão de ativos,

Agradeço-lhes a oportunidade e, evidentemen- para mim, carece de maior entendimento. Se um dos
te, faço umapelo.ao meuqu~ridoçolegaPaulo: quan- mais. importantes ativosda Companhia VARIG está
do foratribuir núrneros ou intençÕes ao projeto, con - constituído nos créditos judiciais de ICMS,apresenta-
sulte-o antes. Não. aja com base na presunção, mas dos aqui, e no congelamento tarifário, já ganhos em
em um diálogo prévio. segunda instância e que têm um valor de mercado,

ReqoVoaossenhores o convite ao diálogo - já o porque muito provavelmente seconstitllirão.em moe-
fiz aoJI/1árcioMl:J,rsiUl:J,c. QlIera. dizer que estou aberto da transacionaldessa empresa, por que diabos esses
aodIálogo,~entroda raciOnalidade. Eu, mais do que créditos vão repousar no balanço da FRB e não serão
ningul§rn,tenho me.gedicado diuturnamente, nos últi- utiHzados para alavancare capitalizara nova>empre-
mos mes~s, ao trabalho pela continuidade dessa sa? (Palmas.) Já corneça aí a nossa dificuldade de
grandeernpresag~~éa VARIG, que haverá de conti- entendimentoemrelaçãoà monta~em financeira que
nuar prest~ndo relevantes serviços ao Brasil. foi feita. Depois, considero um pouco capenga tam-

Obrigado. (F'é1-lmas.) bém, com todo respe~o que temos~or esta Casa,
.t\.SRj\o PRJ;SIDEr-.lTE (Deputada LauraCarnei- apesar de estarmos sendo muito dl/rose diretos nes-

1'0) - Com~palavra, para a tréplica, o Prof. Paulo Ra- te caso, a idéia de um sócio controlador que já corta
belo de Castro. seus própriospulsos.e.fldmite estar com 5% da cha-

Quer() registrar a pr~sença dos nobres Deputa- mada nova empresa, I;1lélTlde c0l"lsid~rar que seu PL
dos Jor~~Albert9,Júlio Delgado, Maria Helena, Sera- estático - patriroôniolíquido ~ éprofYnrlamente nega-
fim VEln~on,)\delor Vieira, Colbert Martins e Geraldo tivo, sem terfei.to uma E\nálise, A análise quefi:zemos
Resende. (Palmas.) muito preliminarmente demonstra qllé o seuPL real
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ajustado está longe de ser profundamente negativo.
(Palmas.)

Além do mais, temos aqui os resultados do ba
lanço da CVM, da VARIG, segundo o qual, no dia 31
de dezembro, o consolidado encerrou com cerca de
40 milhões - valor positivo - nas suas atividades dire
tamente operacionais.

Nós, quando fizemos o PRA, agora entregue
aos senhores, fizemos uma projeção segundo a qual,
devidamente iniciada a reestruturação, a VARIG não
encerraria o exercício de 2003 com menos de 150 mi
lhões - muito conservadoramente - de resultado po
sitivo no seu fluxo de caixa operacional, mesmo sem
a superveniência do goldshare, que não sabemos,
diga-se de passagem, se é vantajoso até hoje para a
empresa ou não. (Palmas.)

Em vista disso, para concluir, sem nenhuma
emoção, apesar do otimismo da nossa platéia, gosta
ria de dizer que não só o ativo, mas também o fluxo de
caixa operacional foi positivo em 2001, apesar da
imensa crise da aviação naquele ano. Em 2002, um
ano terrível, ela ainda fechou com 40 milhões positi
vos. Desafio alguém a encerrar o balanço da VARIG,
no seu fluxo operacional, apresentando menos de
150 milhões positivos. Isso sem nenhuma reformula
ção mais estrutural da companhia. Obviamente, a si
tuação poderá melhorar muito se o controlador se po
sicionar no sentido de controlar uma companhia aé
rea e não apenas uma empresa de manutenção e de
logística. Nós precisamos, sim, reformular a gover
nança corporativa dessa grande empresa, dando-lhe
a chance de ser uma empresa do século XXI. (Pal
mas.)

Sra. Presidenta, para concluir, afirmo que a pro
posta desses trabalhadores é apenas para demons
trar - digo isso com muito orgulho, porque os senho
res sabem da minha posição política e das minhas
convicções econômicas - que ninguém está aqui
para pedir um tostão de subsídio a esta Casa. Quere
mos, sim, defender o reconhecimento de créditos lí
quidos e certos e mais a conversão, a opção de cada
trabalhador, com desconto, por um risco empresarial.

O trabalhador quer ser acionista e correr o risco
de ser co-responsável por essa nova empresa. Essa
idéia é moderna, inteligente e o Presidente da Repú
blica, a quem recorremos, precisa ouvi-Ia.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei

ro) - Encerramos, neste momento, a participação dos
convidados e passamos para a participação dos Srs.
Parlamentares.

Caberia a mim, como primeira signatária do re
querimento, falar inicialmente, mas entendo que o
Deputado Beto Albuquerque representará o anseio
não só desta Deputada, mas também da Casa.

Concedo a palavra ao autor do requerimento
para a realização desta sessão, Deputado Beto Albu
querque.

O SR. DEPUTADO BETa ALBUQUERQUE
Distinta Deputada Laura Carneiro, Presidenta desta
Comissão Geral, demais Parlamentares aqui presen
tes, quero falar da honra e da alegria de receber neste
plenário tão valorosas e valorosos trabalhadores des
ta empresa que orgulha o Brasil historicamente. Cum
primento os abnegados técnicos que aqui defendem
suas convicções: o Dr. Luciano Coutinho e o Dr. Paulo
Rabelo.

Quero abrir um pouco o coração para um assun
to que para mim não é novo. No ano passado, ainda
no Governo anterior, organizamos um grupo de traba
lho - um conjunto de Deputados e Deputadas - para
tratar da aflitiva crise enfrentada pela viação aérea
brasileira.

Infelizmente, no ano passado, a Fundação Ru
ben Berta, como neste último período, recusou-se re
calcitrantemente a discutir alternativas que poderiam
ter transformado 2003 em um ano muito mais alvissa
reiro e inovador.

Vimos no ano de 2002, como no restante do
tempo, a contínua permanência da arrogância, o que
acabou levando essa empresa a uma dificuldade ina
ceitável, pela prepotência e incompetência daqueles
que não souberam colocar a VARIG acima dos seus
interesses (Palmas.)

Preciso, portanto, fazer este registro, porque
não foram os trabalhadores, que hoje estão ameaça
dos de demissão, os responsáveis por esse inaceitá
vel caos que essa empresa, que orgulha a todos os
brasileiros, está vivendo hoje, mas aqueles que, ao
longo dos anos, multiplicaram conselhos, privilégios,
benesses, sedes para prejudicar a empresa.

Estimados companheiros, sem dúvida alguma,
precisamos olhar o horizonte e não apostar numa úni
ca bala na cartucheira. Essa é a minha crítica, quando
alguns setores se debruçam apenas sobre uma alter
nativa para setor tão importante quanto a aviação.

O marco regulatório é fundamental e só prova a
razão que as empresas e a VARIG têm, quando co
bram dos Governos ressarcimento pela intromissão
indevida no passado, quando se sobrepuseram li
nhas, empresas e interesses, levando todas as em-



Devo registrar também a postura serena e res
ponsável do Ministro Viegas, a postura do Governo
em curso neste País, que tem examinado o conjunto
das hipóteses e dialogado com todos os setores, cer
tamente para construir com a sociedade brasileira,
com o Parlamento e com os trabalhadores da VARIG
a melhor solução. (Palmas.)

Mas quero expressar a minha preocupação. Por
mais que os números sejam utilizados para cá ou
para lá, é duro continuar assistindo a um debate que
já vem de muito tempo. Muitas são as contribuições
de ambos os lados, mas, no nível técnico, não há en
tendimento. Não é possível que os números não se
encontrem. Não é possível que os critérios razoáveis
de avaliação dessa situação não se encontrem.

Quero fazer um apelo aos 2 interlocutores técni
cos das duas propostas, para que assegurem ao povo
brasileiro o direito de saber toda a verdade e de co
nhecer as alternativas. (Palmas.) Não podemos pros
seguir nesse ambiente de insegurança e de dúvida. A
causa em debate é muito maior do que um eventual
lucro para este ou aquele. Ela interessa à Nação bra
sileira. (Palmas.)

Também quero falar sobre o problema do mono
pólio. É exatamente por essa fé absurda, inconseqüen
te e irresponsável na concorrência que estamos nesta
condição. Não acho que devamos nos ajoelhar perante
a concorrência, até porque sabemos que, em determi
nados serviços públicos, ela não pode prevalecer. De
vemos, sim, saudar um marco regulatório que possa
assegurar, se houver a competição, que ela não seja
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presas a andar com baixa resolutividade e baixa ocu- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei-
pação. rol - Passo a palavra ao Deputado Tarcisio Zimmer-

No curso recente da história, a VARIG sofreu mann, que falará na qualidade de co-autor do requeri-
exatamente o atropelo da ausência da regulação e, mento.
como todas as outras empresas, também o atropelo O SR. DEPUTADO TARCISIO ZIMMERMANN
das intervenções indevidas no congelamento de tari- - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Pariamentares, compa-
fas, por exemplo, o que lhes faz credoras de uma solu- nheiro Senador Paulo Paim, trabalhadores da VARIG,
ção. técnicos presentes, inicio minha fala fazendo uma sa-

Nobre Presidenta, sou cidadão brasileiro antes udação aos trabalhadores da VARIG.
de ser Deputado e primo pela concorrência. Sou con- Faz anos que acompanhamos nesta Casa a cri-
tra monopólios ou arremedos de monopólios. (Pal- se que atinge a empresa, e são seus funcionários
mas.) Não me sinto bem diante de mercados mono- quem mais responsavelmente têm trazido o debate
polizados, ou cuja majoritariedade já nos impõe a op- até nós, numa legítima defesa dos seus direitos e de
ção única de dizer "amém". Não é disso que precisa- um sistema de transportes que atenda à população
mos para a aviação brasileira. Também não me gosta, brasileira na sua necessidades de locomoção.
ou, como dizem os castelhanos, non me gusta imagi- Seja qual for o desenlace desta situação, graças
narqualqueralternativa para essa crise que exclua os à luta dos funcionários da VARIG chegaremos a uma
trabalhadores, que desconsidere seus créditos, que solução muito mais satisfatória do que a do silêncio,
ignore que a Aerus foi saqueada pela direção, mas é da omissão, sem a luta conseqüente dos trabalhado-
dinheiro dos trabalhadores. (Palmas.) Não me confor-
ma esse tipo de condução. Há dinheiro da Aerus, e res.
esse dinheiro é dos trabalhadores da VARIG, dos
seus associados, não da Fundação Ruben Berta ou
dos dirigentes do fundo. Portanto, é dinheiro real a
que os trabalhadores têm de ter direito.

O tempo já se vai, é pouco para tudo quanto o
coração e a racionalidade exigem neste momento,
mas quero clamar ao meu Presidente, ao Governo a
que me orgulho de pertencer, por uma oportunidade à
VARIG. Não a essa VARIG que cometeu todos os
atos que nos enfiaram goela abaixo. Refiro-me a uma
outra VARIG. (Palmas.) Clamo por uma chance de re
erguer a empresa e assegurar a concorrência.

Nobre Deputada Laura Carneiro, ninguém está
pedindo nada de graça ao BNDES, ao Banco do Bra
si�' aos credores. Mas, se estamos preocupados com
o setor energético e achamos que, por sua importân
cia vital para o País, é possível que o BNDES, como
banco de fomento e de desenvolvimento, aporte re
cursos bilionários nesse setor, por que não um finan
ciamento para uma nova VARIG? Isso é o que quere
mos.

Meus companheiros, com todo o respeito às
convicções aqui manifestadas, acho que nenhuma al
ternativa pode merecer destaque se excluir aqueles
que não são responsáveis por esse caos. Precisa
mos, sim, de um marco regulatório. E não queremos
nada de graça, nem esmola nem dinheiro. Queremos
uma chance, uma oportunidade, porque a VARIG
será sempre a bandeira brasileira no mundo.

Muito obrigado. (O Plenário, de pé, aplaude de
moradamente.)
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destrutiva, como foi quando acabou com as possibili
dades de manutenção de um serviço para o público
brasileiro e gerou esta angústia nos trabalhadores.
Precisamos de um marco regulatório que garanta à so
ciedade brasileira condições efetivas de controle sobre
esse serviço que precisa ser público na dimensão não
da empresa estatal, mas da prestação de um serviço à
cidadania e aos interesses nacionais.

Sra. Presidenta, precisamos dar um passo além.
Já houve muitas discussões.

Proponho solicitarmos às Presidências da Câ
mara dos Deputados e do Senado Federal seja insti
tuída Comissão Mista do Congresso Nacional para
acompanhamento do debate, inclusive com aparelha
mento técnico. Que, a partir disso, possamos tirar a
verdade do povo brasileiro, a razão do povo brasileiro
e os interesses do povo brasileiro.

Muito obrigado.
(O Plenário, de pé, aplaude demoradamente.)
(Manifestações do Plenário.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei

ro) - Agradeço aos Deputados Cezar Schirmer e Car
los Nader a presença.

Solicito ao Deputado Tarcisio Zimmermann que
assuma a Presidência para que eu possa irà tribuna.

A Sra. Laura Carneiro, § 2° do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. 1ãrcisio
Zimmermann, § 2° do art. 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Tarcisio Zim
mermann) - Passo a palavra à nobre Deputada Laura
Carneiro. (Palmas.)

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr.
Presidente e companheiro de requerimento, Deputa
do Tarcisio Zimmermann, Deputado Beto Albuquer
que, Deputadas Perpétua Almeida e Rose de Freitas,
demais Deputados presentes - sempre faço questão
de ressaltar as mulheres, porque somos muito pou
cas -, há pouco, na Presidência da Mesa, ao conver
sar com V.Exas., Deputados Beto Albuquerque e Tar
cisio Zimmermann, observava que tudo o que foi dito
nós já sabemos, tudo o que foi explicado nós ouvimos
no fórum. E é isto o que mais me angustia: todos nós
já ouvimos isso várias vezes, e nada muda. Ouvimos
no fórum realizado na Comissão de Assuntos Sociais
do Senado Federal e, hoje, no plenário da Câmara
dos Deputados. Os jornais retratam a situação todos
os dias, mas nada muda, nada acontece.

Não faço parte da base de sustentação do Go
verno Lula, mas tenho tido, em 9 anos de mandato
era do Governo Fernando Henrique Cardoso -, posi
ção muito independente no que diz respeito ao que
imagino ser melhor para o País, em especial para o
meu Estado. Àquela época, no Governo Fernando
Henrique Cardoso, o Brasil foi submetido ao PROER.
E neste momento não se nega o PROER, mas o direi
to de crédito às empresas e de emprego aos trabalha
dores. (Palmas.) Isso, meu sempre mestre e Governa
dor Alceu Collares, é muito grave, talvez o mais grave
de tudo. Falamos em 27 mil trabalhadores e milhares
de consumidores. Não ouvi o que disse o Sr. Appolô
nio, pois não cheguei a tempo. Entretanto, creio que
ele tenha contado a história da VARIG e de sua pró
pria vida. Imagino que S.Sa. tenha dito o seguinte:
"Nossa marca não pode valer 5%. Nossa história não
pode valer tão pouco". (Palmas.)

Ouvi muitas sugestões e pedidos. Tomar provi
dência é dever desta Casa. Sr. Presidente, Deputado
Tarcisio Zimmermann, não adianta mais instituirmos
comissão da comissão da Comissão. (Palmas.) Ouvi
do Prof. Luciano Coutinho um convite ao diálogo. Ouvi
do Prof. Paulo Rabelo uma aula de como se faz o diá
logo. (Palmas.) Não tenho dúvida de que ouviremos a
mesma coisa de cada Parlamentar que subir à tribuna
da Casa. Entretanto, neste momento não dá mais
para esperar, está na hora de fazer acontecer. Só te
mos uma oportunidade, Deputado Tarcisio Zimmer
mann - e fico feliz com o fato de ser V.Exa. a presidir
esta sessão, porque é do partido do Presidente Lula:
temos de ir direto ao homem, como se diz na gíria.
(Palmas.) Temos de ir ao Presidente da República
não para pedir soluções para os trabalhadores da
VARIG, da TAM ou da Nação brasileira, porque o caso
envolve muito mais do que isso. É preciso dizer às
pessoas nas ruas que a VARIG precisa, sim, de uma
chance, mas a TAM também precisa - as duas se en
contram muito mal financeiramente; a VARIG muito
mais - e outras mais. Não se trata da VARIG ou da
TAM, mas do setor, que foi abandonado. É o setor que
temos de salvar. Salvando-o, salvamos os trabalhado
res; salvando os trabalhadores, salvamos o Brasil.
(Palmas.)

Sr. Presidente, este é o nosso pedido: que pos
samos reunir-nos com o Presidente Lula, sim, mas
para que efetivamente se realize algo, porque não dá
mais para ouvirmos, ouvirmos, ouvirmos e não ter
mos solução.

(Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Tarcisio Zim

mermann) - Com a gentil aquiescência do Deputado
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Francisco Turra, concedo a palavra, por um minuto, à
Deputada Perpétua Almeida.

A SRA. DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estou sendo chamada
para o Encontro das Mulheres da Amazônia, mas não
queria sair deste plenário. sem fazer uma saudação
aos bravos trabalhadores da VARIG.

Ontem, quando recebi. em meu gabinete 2 funci
onários da empresa, lembrei-me da época emque fui
presidenta do Sindicato dos Bancários doAcre. Vive
mos momento vergonhoso no Brasil, por ocasião das
fusões, das extinções e das liquidações de bancos,
quando ficou desempregada a .grande maioria dos
bancários, .inclusive eu. O que vemos hoje são os lu
cros exorbitantes aumentando e a sociedade enfren
tandofilasquilométricas.(Palmas.)

Para que esses fatos não se repitam na aviação
brasileira, digo aos trabalhador~s: só bate na mesa
quem temmais força.Os trabalhadores da VARIG, de
maneira organizada, estão demonstrando que podem
bater na mesa e conseguir o acordo necessário, com
númerosreai~,olho no olho, jogo limpo, para que nin~

guém saia prejudicado.
En?erro com a seguinte afirmação: ou se faz

iSsoqu haveráuma fusãoque poderá transformar-se
numavelha fus~lagemqueescondauma caixa-preta
que ninguém mais poderá abrir. Sucesso aos traba
lhadores! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Tarcisio Zim
mermann).- Obrigado, Deputada Perpétua Almeida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Tarcisio Zim
mermann)-Concedo a palavra ao Deputado Francis
co Turra por 3rninutos.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO TURRA - Sr.
Presidentei ~ras.eSrs. Deputados, trabalhadores da
VARIG, venho àtripuna para délrum depoimento. Qu
ando o DI'. Paulo Rél.belo de Qa~tro pediu realismo,
mas cofTlotimismo, na busca de solução para um sé
rio problemague o.Brasilquer efetivamente resolver,
lembrei-me. de urna passagem muito interessante.

Fui convoc~doparasero executor de uma gran
de empresa brasileira, a Q()NAB. No desespero, fala
va-seemfusão,ernextin9ão, em demissão, o que dói
na almade qlJalquercjdad~obrasileiro.Convocamos,
então~ o DI'. paulo. Ra~elode Castro. Cominteligência,
racionalidade e sabe(j?ria, .. mas sem paternalismo,
S.Sa.aju9ou-nos él..sal~él.rumaempresaque, tempos
depois, teveafeliciRadE;ld~regeberdas mãos doPre
sidente daHepública FE;lrnél.pdo Henrique Cardoso o
prêmio, que muito nos orgulha, .de melhor empresa

pública do Brasil, outorgado pela revista EXame. O DI'.
Paulo Rabelo de Castro traçou o caminho. (Palmas.)

Importante que ele tenha mencionado alguns
itens fundamentais, de que não ouvi falar muito. Qu
anto vale a marca VARIG? Vale o mesmo que o sím
bolo do nosso País. (Palmas.)

No Japão, ouvi do Ministro da Agricultura uma
manifestação interessante. Disse S.Exa.: "Demos um
PRODECER ao Brasil e ele nos traiu. O programa foi
mal. O trabalhador está hoje sem terra. Demos com o
aval da. imagem da nossa VARIG". Esse é o conceito
que essa marca tem no mundo.

Serâque vamos ignorar tudo isso e nos juntar a
essafuselagempara destruir um patrimônio, um sím
bolo nacional? Não concebo isso, DI'. Paulo.

Ouvi o DI'. Luciano comentar como o Governo
encara a força e o.valor dessamarca e, além de tudo,
a forma como encara os créditos fiscais e tributários.

O PROER veio para salvar bancos e o País. E
hoje, Sr. Presidente, vemoS os bancospor demais sa
udáveis.

Será que a VARIG não é digna de compaixão?
Será que ela não merece, pela sua história, pela força
da sua marca, que oBrasil a olhe de maneira diferen
te, sem falar em fusão, sem pretender extinguir esse
patrimônio?

Dr.Paulo, boasorte. Acredito que o mesmo que
o senhor fez nesse processo milagroso da CONAB, e
que foi verdadeiro, será .feito por nossa VARIG.

Múitoobrigado.
(O Plen~rio, depá, aplaude demoradamente.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Tarcisio Zim-

mermann)- Coma palavra ao Deputado Osvaldo Bi
olchi. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O.SR. DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI- Sr.
PresidentE;l, Sras. e Srs. Deputados, ilustres trabalha
dores da VARIG, SI'. Appolônio Lopes Pinto, venho a
esta tribunanão somentE;lpara defender a vida e a de
dicação de V-Sa., dos milhares de trabalhadores que
passaram pela empresa e dos que nela estão, mas
também para de.fender a Constituição brasileira, so
bremaneira o art. 5°, que estabelece que todos são
iguaisperantealei, tanto as pessoas .físicas como as
jurídicas. Por~ssa razão, o ex-Presidente da Repúbli
ca Itamar Franco, em 1993, enviou a esta Casa o Pro
jeto dE;lLei nO 4.376, do qual fui Relator e que aqui ain
da tramita. EI~ vem abrir as portas ao instituto da fa
lência •.~. à rec~pera9ão?aempresa brasileira, não só
das empresas comerciantes, mas de toda pessoa físi
ca ou jurídica que exerça atividade econômica.
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Dessa forma, recai sobre nossos ombros a
grande responsabilidade de salvar não só essa em
presa do meu Estado, a Viação Aérea Rio Granden
se, como todo o setor aéreo e as empresas brasilei
ras. Sem a recuperação das nossas empresas não
podemos nem sequer pensar em empregos, geração
de impostos e produção de bens. Sem a recuperação
das nossas empresas não poderemos ter um Brasil
independente.

De público, afirmo que recuperar a VARIG e
todo o sistema aéreo brasileiro implica recuperar ne
cessariamente o sistema judicial em nosso País. É lá
que se formará o comitê de recuperações, lá serão
defendidas todas as ações judiciais - algumas inter
mináveis -, lá é que vamos reconhecer o quanto o
Governo deve às empresas aéreas que hoje seen
contram em dificuldade.

Por isso, apelo para que esta Casa, que já co
nhece a posição deste Relator, favorável não só à
VARIG, mas a todas as empresas aéreas, assuma o
quanto antes a grande responsabilidade de aprovar
essa lei, que depois será remetida ao Senado Fede
ral.

Sr. Presidente, apelo para que V.Exa. , na quali
dade de representante do Governo, o Líder do Gover
no no Congresso e os demais Líderes e Vice-Líderes
desta Casa alertem o Presidente da República para a
necessidade de sancionar a lei, a fim de que ela entre
imediatamente em vigor.

Senhoras e senhores, nós, brasileiros, não ad
mitimos que se diga que a única saída para a VARIG
seja a fusão. Entre muitas outras saídas está a fusão
estabelecida na. esfera judicial, onde transitam todas
as decisões, onde não há sucessão tributária nem tra
balhista.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprove
mos o quanto antes uma lei moderna que salve não
somente a VARIG, mas todas as empresas brasilei
ras.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Tarcisio Zim

mermann) - Concedo a palavra ao nobre Deputado
Babá.

OSR. DEPUTADO BABÁ-Sr. Presidente, saú
do os trabalhadores da VARIG presentes, os que es
tão voando e os que estão em terra trabalhando, seja
nos aeroportos, seja nas oficinas. (Palmas.) Na verda
de, eles são os verdadeiros construtores da VARIG,
companhia que tem história no País e que não pode
ser jogada no ralo. Ela significa a vida de muitos pilo
tos, comissárias e comissários de bordo, técnicos, en-

genheiros, pessoas que fazem o dia-a-dia dessa
companhia.

Senhoras e senhores, entendo que se o BNDES
intervir nesse processo de fusão, o Governo terá de
formar unidade com os trabalhadores da VARIG, com
o objetivo de mantê-Ia e não de financiar demissões.
(Palmas.)

O que se ventilava, quanto aos estudos feitos
pelo Banco Fator, era que se previa um gasto de 675
milhões para demitir todos os trabalhadores, 60% dos
quais depois seriam recontratados com salários mais
baixos. Esse filme nós já vimos no setor elétrico e em
outras áreas privatizadas, onde se demitiu grande
contingente de trabalhadores, parte do qual foi poste
riormente recontratada com salários bem abaixo do
que merecia. Grande parte foi para o olho da rua;
hoje, muitos ainda estão desempregados.

Quero também alertar os companheiros, tanto
para um plano como para outro, para que evitem ao
máximo os planos de demissão voluntária, os PDVs,
porque os resultados vistos no serviço público são
trágicos. Companheiros servidores públicos foram
enganados pelo Governo Fernando Henrique, pois
acreditaram na cantilena de que poderiam virar médi
os, pequenos e microempresários. Assim, pegaram
esse dinheiro do PDV no Banco do Brasil e em outros
setores do serviço público para investir em um merca
do em crise e que, às vezes, nem conheciam. O que
ocorreu? O capital foi engolido; foi consumido pelo
próprio trabalhador, que, no dia seguinte ao da demis
são, não recebia mais salários.

Hoje, companheiros da Universidade Federal do
Pará, onde sou professor, e do Banco do Brasil estão
desesperados, porque Fernando Henrique Cardoso
os enganou ao dizer que os trabalhadores receberi
am empréstimos de até 30 mil reais e treinamentos no
SEBRAE para virarem microempresários. Na verda
de, hoje são macrodesempregados. (Palmas.)

Não queremos que isso aconteça novamente.
Estamos ao lado dos companheiros da VARIG na so
licitação que fazem ao Governo para fortalecer a em
presa. No geral, com essa fusão, quem será fundido
serão os trabalhadores da VARIG, o que não pode
mos aceitar. (Palmas.)

Estamos junto com os senhores para impedir
esse processo de fusão e para fortalecer o mercado
interno e a VARIG, empresa símbolo para o Brasil,
como disse o Deputado Beto Albuquerque. (Palmas.)

Se o Governo tiver de entrar com dinheiro públi
co, que seja para fortalecer a VARIG e não outra em
presa, que massacrará os trabalhadores, os quais
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não terão outro caminho a nãoser baixos salários e Acredito que o Governo Lula, de modo respon-
desemprego. E desemprego já há demais neste País. sável, vai encontrar uma solução para o problema das
(O Plenário, de pé, aplaude demoradamente.) empresas VARIG, TAM e VASP, porque ele não é só

O SR. PRESIDENTE (Deputado Tarcisio Zim- dos senhores, mas de todo o País.
mermann) - Concedo a palavra ao Deputado Bispo Temos de promover o desenvolvimento do Bra-
Rodrigues, que dispõe de 3 minutos. sil sem nos esquecer de nossas empresas de aviação

O SR. DEPUTADO BISPO RODRIGUES - Sr. civil. Investir no setor não é perda de tempo nem de di-
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, é um prazer nheiro. Quantos bilhões de reais são diariamente
estar aqui. .Já estou envolvido nesse processo há transacionados no Brasil? E eles dependem da nossa
quase 1 ano. Venho dialogando com o atual Governo, aviação!
comojá fiz com o anterior. Tenho vários amigos, funci- Não queremos o monopólio. Ele não é bom para
onários da VARIG, que me relatam os problemas da o País. Queremos, sim, combatê-lo. O Brasil tem es-
viação brasileira. paço para duas ou 3 grandes empresas. Elas vão aju-

Aprendi ater orgulho da VARIG quando morei dar no balanço positivo de outras empresas.
no exterior. Procurava sempre algo que me fizesse O Partido Liberal está ao lado dos senhores e
lembrar do meu País. E, várias vezes, andando pela vai defender a posição dos senhores. Ele quer sesen-

tar à mesa com os Ministros e o Presidente Lula e enEuropa, na Gran Via, em Madri, sentia nostalgia
quando via a VARIG lá estabelecida. Sentia-me satis- contrar uma solução para ocaso,

Nós, brasileiros, temos de ser competentes. efeitopor saber que algo ali representava o Brasil. Mas
passar a imagem de que temos condições de resolverno Congresso não há lugar para nostalgia nem para

melancolia. A vida é dura, como diz o Ministro José esse problema. Como? Eu não sei, mas o Governo
está aí para distribuir justiça por todo o País.Dirceu. Todos os nossos poetas só são reconhecidos

Muito obrigado. (Palmas.)
depois de.mortos. Hoje enfrentamos a dura realidade O SR. PRESI.DENTE{Deputado Tarcisio Zim-
da sobrevivência.

mermann) - Concedo a palavra ao Deputado InácioPode-se entender um país do tamanho do Bra-
Arruda. S.Exa. dispõe de até 3 minutos.

sil, um país continental, sem duas ou 3 grandes em- O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUIDA _ Sr. Pre-
presas de aviação? Não. Pode-se olhar o balanço ne-
gativo da VARIG, da TAM ou da VASP somente pelo sidente, Sras.e Srs. Deputados, autores do requeri-
aspecto financeiro? Não, porque muitas empresas mento para realizaçã.o desta Comissão Geral, desti-
nacionais e internacionais têm balanço positivo devi- nada a debater a situação do transporte aéreo e em

especial a fusão da VARIG com a TAM, o momento é
do à eficiência, à capacidade e ao trabalho dos seus oportuno, porque o assunto vem sendo discutido com
funcionários, como os senhores fazem aqui, na avia- o Governo.
ção civil brasileira. Isso é muito importante. O que se- Inicialmente, quero trazer à discussão preocu-
ria do Brasil se não houvesse empresas tão bem or- pação dos Líderes do Governo e de todas as Lideran-
ganiz<:ldas e tão levadas a sério? ças desta Casa. E a primeira grande preocupação

Nossas vidas, sempre que viemos a Brasília, deste Governo, que apoiamos, que defendemos, que
uma vez por semana pelo menos, estão nas mãos elegemos, é não.deixar que a maior companhia de
dos senhores. O País não pode prescindir de uma avi- aviação do País e da América do Sul chegue à situa-
açã.o civil competente. ção falimentar. O País e o Governo não podem jamais

Esta semana ouvi o Presidente do BNDES falar deixar que essa companhia vá para o buraco de uma
da importância de se destinar dinheiro à EMBRAER. vez, como estava previsto. (Palmas.)
Pergllnto: será. que as empresas de aviação civil não Temos a obrigação de garantir a sua permanên-
são tão importantes quanto a EMBRAER, ou até cia no cenário econômico do Brasil, da América do
mais? (Palmas.) Dizia S.Sa. que a EMBRAER não Sul e do mundo. A rigor, o PCdoS considera que ne-
pode prescindir do dinheiro, que ela vai precisar, du - nhum Parlamentardeve estabelecer como regra ser a
rante 14 anos seguidos, dos recursos do BNDES. favor ou contra a fusão. Há fusões bem-sucedidas. O

Temos de olhar para a VARIG não pelo lado do problema é que a maioria delas foi malsucedida, não
lucro ou do prejuízo. Temos de levar em consideração trouxe resultado positivo ao País.
que o nossOPaísnão pode ficar sem essa empresa, O que está em xeque é a companhia. Temos a
orgulho detodosnás, brasileiros. obrigação de País, não apenas dos donos da VARIG,
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da Fundação, de garantir sua sobrevivência. Ela não
é mais uma companhia dos donos, da Fundação, do
Rio Grande do Sul; é uma companhia do Brasil. Aqui
estarnos para defendê-Ia e para que continue existin
do no cenário econômico nacional. (Palmas.)

A fusão com a TAM requer discussão longa,
com controvérsias. E nessa controvérsia ainda não
entraram no cenário político, com força e com ener
gia, os que hoje conduzem diretarnente as empresas
- os seus trabalhadores -, que receiam, na crise eco
nômica em que vive toda a América, em particular a
América do Sul e o Brasil, a demissão em massa, o
desemprego e sobretudo o rebaixamento dos salári
os. No mundo todo, quando há fusões, há demissão
em massa; depois, a recontratação com salários mais
baixos. Esse é o grande problema que vamos enfren
tar ern uma fusão.

Sr. Presidente, na discussão desta matéria, te
mos de debater se na fusão o emprego a todos será
garantido.

A indústria automobilística se impôs. O movi
mento sindical e a indústria automobilística fecharam
acordo de garantia de emprego por 3 anos, 4 anos.
Na fusão VARIGffAM haverá esse acordo?

Temos de analisar todos esses pontos. Conside
ro de bom alvitre a iniciativa dos Srs. Deputados desta
Casa de levar o tema ao Presidente da República. O
PCdoS quer se juntar a esse bloco que irá à Presidên
cia da República para tentar resolver o problema.

O sentido do nosso debate é ajudar a tirar a mai
or companhia de aviação do Brasil do buraco em que
se encontra.

Um grande abraço. (Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Tarcisio Zim

mermann) - Obrigado, Deputado Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Tarcisio Zim

mermann) - Quero registrar, com muita honra, a pre
sença do Senador Ney Suassuna, que veio prestigiar
esta Comissão Geral. (Palmas.)

Concedo a palavra ao nobre Deputado Augusto
Nardes. S.Exa. dispõe de 3 minutos. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO AUGUSTO NARDES - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, criamos nesta
Casa a Frente Parlamentar em Defesa da Aviação Ci
vil, na Legislatura passada, mais precisamente por
ocasião do atentado, que representou um verdadeiro
trauma para a comunidade mundial, do dia 11 de se
tembro, quando as torres gêmeas foram derrubadas.

A partir daquele momento, sentimos que have
ria uma crise internacional, o que se confirmou. Todos
os países procuraram socorrer suas companhias de

aviação civil. A Europa e os Estados Unidos de fato o
fizeram, aportando recursos para suas empresas de
aviação, a fim de que mantivessem os empregos.

Infelizmente, no Brasil, nada aconteceu até agora.
Há pouco tempo, fizemos pressão no Congres

so Nacional e conseguimos reabrir o REFIS, conce
dendo 15 anos de prazo para as empresas pagarem
seus débitos. Confirmou-me o Deputado Delfim Netto
que, realmente, a VARIG entrou no REFIS para poder
pagar as contas do INSS.

Obstruímos as votações por 5 sessões para
pressionar o atual Governo a reabrir o REFIS.

O Congresso Nacional de certa forma já deu
seu apoio à VARIG, meu caro Deputado Inácio Arru
da, com essa medida. Mas queremos que o Governo
nos ajude com uma questão - e dirijo-me a todos os
Parlamentares - fundamental para a VARIG: os débi
tos que vão vencer em dezembro no Banco do Brasil.
Infelizmente - repito, infelizmente -, o Banco já está
retendo parte do dinheiro dos débitos que vão vencer
em dezembro, não deixando recursos para se pagar
os salários atrasados dos funcionários da VARIG.
(Palmas.)

Portanto, peço à Liderança do Governo - está
aqui o Deputado Beto Albuquerque, Vice-Líder do
Governo, juntamente com outros Parlamentares, e
também me coloco à disposição - que nos ajude a fa
zer pressão, para que possamos dar dignidade ao tra
balhador. Tenho 5 mandatos, viajo há 20 anos pela
VARIG e sei que os funcionários da empresa estão
sofrendo por não conseguirem pagar suas contas re
gularmente nem manter suas famílias, devido ao atra
so do salário, conseqüência desse resgate do Banco
do Brasil.

Temos de trabalhar para dar dignidade ao traba
lhador, temos de encontrar solução de aporte finan
ceiro, como outros países fizeram.

O Governo socorreu os agricultores, dando-lhes
um prazo de 25 anos, a chamada securitização. Fo
mos um dos líderes desse movimento. Agora, temos o
REFIS para débito de impostos nos bancos oficiais. O
Governo pode interferir e dar tratamento diferenciado
para a dívida da VARIG com o BNDES, o Banco do
Brasil, a Caixa Econômica Federal e com tantos ór
gãos oficiais. Se não está dando aporte, pelo menos
dê um prazo para que a companhia possa respirar e
ter condição de manter seus empregados.

Sr. Presidente, pior do que o desemprego é a
guerra, e vivemos uma guerra civil no Brasil. No Rio
de Janeiro, 130 mil pessoas, entre elas engenheiros,
professores e advogados, inscreveram-se para con
correr a seiscentas vagas de gari.

Vamos todos nos incorporar à luta em defesa da
VARIG, o símbolo do Brasil no exterior. Com certeza,
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não existe hoje no País nenhuma empresa preparada
para fazer esse grande serviço prestado por todos os
senhores.

Muito obrigado. (Palmas prolongadas.)

o Sr. .Tarcisio Zimmermann, § 2° do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei
ra da presidência, que e ocupada pelo Sr.
Beto Albuquerque, § 2° do art. 18 do Regi
mento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Deputado BetoAlbuquer
que) - Esta Presidência registra a presença dos se
guintes Deputados que abrilhantam esta Comissão
Geral: Alice Portugal, Jairo Carneiro, Wilson Santiago
e, ao meu lado, um dos Líderes do PFL, Pauderney
Avelino, que representa a Região Norte e o Amazo
nas. Maisde 70 Deputados marcaram presença nesta
Comissão Geral, dando-lhe a dimensão que de fato
tem.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Phile
mon Rodrigues. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. DEPUTADO PHILEMON RODRIGUES
Sr. Presidente, demais membros da Mesa, Sras. e
Srs. Deputados, senhores convidados, solidarizo-me
com o movimento em defesa da VARIG.

O tema em pauta é a fusão VARIGITAM. Se
essa é a questão, por que não analisar o problema da
VARIG - que dizem estar no vermelho ou em condi
ção difícil de dar seqüência ao seu serviço público -,
como foi analisadOQ dos bancos quando se encontra
vam em situação difícil? Se esse for o caso, por que
não atender à proposta da VARIG?

O que a VARIG quer? Recurso para pôr em or
dem sua escrita. Se 28 bilhões foram dados, mas não
emprestados ao setor bancário pelo PROER, por que
não estender a mãoàempresa paraque ela resolva o
problema e evite a fusão que prejudicará Seus traba
lhadores?

Vamos levar em consideração que especial
mente depois do atentado de 11 de setembro nos
Estados Unidos e, hoje, com. o problema no Oriente
Médio, a VARIG é uma das empresas mais conceitua
das e confiáveis na América Latina. Vá a uma agência
da VARIG agora e tente fazer reserva para o exterior
para a próxima .semana: não encontrará passagens.

Trata-se de empresa confiável, que pode ter seu
problema resolvido, basta que o BNDES faça o finan
ciamento de que precisa para pôr em ordem sua es
crita.

Ébom levar em consideraçãotambém que o se
tor paga, no Brasil, cerca de 34% de tributo ao Estado

- o maior do mundo. Portanto, se há dificuldades, par
te da culpa cabe ao Governo. É impossível uma so
brevivência sadia com tributo nesse patamar.

O que desejamos, na condição de Parlamenta
res, é que haja consenso sobre a discussão para faci
litar o reerguimento da VARIG. A empresa tem o nos
so apoio, precisa colocar em ordem sua situação para
atender ao público. SOmos solidários aos funcionários
da VARIG, que serão prejudicados comuma possível
fusão VARIGITAM.

Precisamos de uma VARIG forte que atenda ao
público, uma IAM forte que atenda ao público.

Este o nosso pensamento.
Obrigado. (Palmfjs.)

O SR .• PRESIDENTE (Oeputado Beto Albuquer
que) __ Obrigad(), DeputadoPhilemon Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Oeputado Beto Albuquer
que) - Registro, para â nossa satisfação, a presença
dos Deputados Simplfcio Mário, Eduardo Valverde,
Luiz Antonio Fleury e Coriolano Sales. (Palmas.)

Concedo a pal~vra à ilustre Deputada Luciana
Genro. S,Exa. dispõe de 3 minutos. (Palmas.)

A SRA. DEPUTADA LUCIANA GENRO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, companheiras e
companheiros, amigas e amigos da VARIG, meus
companheiros da APVAR do Rio Grande do Sul, Sr.
Márcio MarsiUac,. demais companheiros de outros
Estados quevêm aqulpr~stigiareste momento e for
talecer esta batalha em defesa da VARIG, no dia 30
de junho, nó$,. no RiO Grande do Sul, a partir de uma
iniciativa da APVAR,forrnamos, em grande ato na
Assembléia Legislativa, umaFrente Política em Defe
sa da VARIG. Oiverso~ Parlamentares de todos os
partidos, o atual Governador e ex~Governadores se
uniram para sQlicitar ouexigir do Govemo que escute
os trabalhadores, que têm proposta sem ser a fusão.

FiZemos, naquela ocasião, documento que soli
citava ao PreêidenteLula que recebesse a Frente Po
lítica em Defesa da VARIG e os trabalhadores da
VARIG e ouvisse a proposta deles. Não é possível o
Governo promoverumaJusão capazde gerar um mo
nopólio no setor de aviação que irá prejudicar o País,
que elevará tarifas,~nminuirá rotas, diminuirá a quali
dade dos serviços'e,principalmente, deixará o País
na mão de aPElnas uma empresa para fazer transpor
te aéreo. (Palmas.)

Não é ppssívelque estejamos diantede um Go
verno que vai chancelar a decisão anunciada: o
BNDES vai oferecer umempréstimo-ponte de 120 mi
lhões de reais se aVARIGea TAM assinarem a fusão
nos termos propostos pelo Banco Fator. Isso é inacre-
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ditável. Quando escutamos o Presidente do BNDES, O SR. PRESIDENTE (Deputado Beto Albuquer-
Prof. Carlos Lessa, dizer que está empreendendo que) - Muito obrigado, Deputada Luciana Genro.
uma luta para que a instituição retome seu papel de O SR. PRESIDENTE (Deputado Beto Albuquer-
fomentador do desenvolvimento, não podemos admi- que) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Serafim
tir que o banco financie essa fusão, que o banco fi- Venzon. S.Exa. dispõe de 3 minutos.
nancie o monopólio e as demissões dos trabalhado- O SR. DEPUTADO SERAFIM VENZON - Sr.
res da VARIG já anunciadas, que custarão 675 mi- Presidente, senhores líderes sindicais da VARIG, fun-
Ihões de reais. (Palmas.) Depois, parte dos trabalha- cionários aposentados e trabalhadores que construí-
dores será readmitida nessa nova empresa em piores ram essa grande empresa que orgulha todos os brasi-
condições de trabalho, evidentemente com salários leiros, já ouvi neste plenário muitos pronunciamentos
mais baixos, com direitos aviltados. Não é possível e tenho a convicção, como todos os que acompa-
que o BNDES financie uma fusão que vai deixar os di- nham esta sessão, por meio da TV Câmara, de que
reitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhado- apagar a VARIG significa apagar parte da história da
res de fora, que não garanta o dinheiro aplicado pelo aviação do Brasil e de sua implantação. (Palmas.)
trabalhador da VARIG no Aerus e que seja agora es-
fumaçado. Fundir empresas aéreas significa tirar o maior

direito do povo brasileiro: o de poder escolher o servi
O País vive um processo de recessão tecnica- ço prestado por forças concorrentes e dele, então, ti-

mente estabelecida, em que se aprofunda o desem- rar benefícios. A fusão da VARIG e da TAM irá extin-
prego e o arrocho salarial. Não podemos permitir que

guir esse direito.
o Governo financie essa vergonha nacional. (Pal-
mas.) A meu ver, representa uma ameaça, uma prepa-

Sabemos que o problema da VARIG precisa de ração no sentido de permitir que o setor aéreo possa,
solução. Queremos que essa solução parta da possi- num breve futuro, ser vendido mais facilmente a algu-
bilidade de o BNDES financiar uma nova VARIG con- ma empresa de capital externo. Além de tirarem daqui
trolada pelos trabalhadores, inserida em um marco o avião, que é brasileiro, ainda tiram a nossa maior
regulatório que tenha a capacidade de abraçar as di- empresa, que faz história. (Palmas.)
versas empresas aéreas e possibilitar a elas a con- Antes de encerrar, Sr. Presidente, faço uma pe-
corrência e a prestação de serviços com qualidade quena provocação. Na qualidade de Deputado do
para a população. É também necessária a garantia PSDB, posso até ser mal interpretado, mas, vejam os
dos direitos dos trabalhadores, que estão seriamente senhores, usar o dinheiro do Governo, do FAT, do
ameaçados. povo e de todos nós com o objetivo de diminuir em-

A VARIG tem um nome que vale milhões; a pregos, seguramente - repito - estará retirando o ma-
VARIG tem seus passageiros. Nos vôos compartilha- ior direito do trabalhador!
dos pela VARIG e a TAM, há sempre um lado no avião O BNDES financiar a fusão, colocar 18 mil funci-
que está vazio: o da TAM, porque é a VARIG que colo- onários na rua e usar de artimanha para apagar os di-
ca lá os passageiros. (Palmas.) reitos dos trabalhadores, parece-me contrário ao dis-

Quero me somar aos que fazem apelo ao Presi- curso de 20 anos do Presidente da República. (Pal-

dente Lula no sentido de que se aprofunde nesse as- mas.)
sunto. Quero também dizer aos funcionários da Concordo com as Deputadas Laura Carneiro e
VARIG que estão de parabéns pela mobilização que Luciana Genro, além de outros tantos Deputados,
têmfe~o. E ela tem de continuar, porque só com mobi- quando dizem que esse assunto não deve ser resolvi-
lização poderemos assegurar que o Governo escute do no âmbito da Comissão, mas no da Presidência da
a voz dos trabalhadores, que está sendo deixada de República. Fundir essas empresas, tirar direitos dos
lado nessa discussão sobre o destino da VARIG e so- usuários, da concorrência e, principalmente, do traba-
bre a possibilidade de salvá-Ia, sim, mas resguardan- Ihador fere o discurso do PI. Por isso, o Presidente
do os direitos dos trabalhadores. Deve-se salvar não tem que se somar a essa fileira para salvar a VARIG e,
apenas o nome da VARIG, mas também toda a em- conseqüentemente, o emprego de 18 mil trabalhado-
presa, assegurando a qualidade que ela sempre ofe- res. Os balanços das empresas mostram os custos de
receu aos passageiros. leasing, somam o capital positivo e negativo, mas não

Muito obrigada. (O Plenário, de pé, aplaude de- mostram quanto custa formar 1.800 pilotos, 3 ou 4 mil
moradamente.) comissários de bordo, mecânicos. (Palmas.) Enfim,
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nunca fica contabilizado o capital humano e social da
empresa, e desejam simplesmente apagar.

Senhoras e senhores funcionários da VARIG,
contem com o meu apoio. (O Plenário, de pé, aplaude
demorada:mente.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado BetoAlbuquer
que) - Concedo a palavra ao ex-Governador e Depu
tado Federal Alceu Collares. S.Exa. dispõe de 3 minu
tos. (O Plenário, de pé, aplaude demoradé!mente.)

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.
Presidente, Deputado Beto Albuquerque, Sra. Depu
tada Laura Carneiro, Sr. Senador Paulo Paim, que
também aderiu a esta luta, estou inteiramente de
acordo que não é possfvel mais fazer reunião. Isso vai
provocar um estresse coletivo.

Está perfeitamente claro que não há mais como
se arredar. Primeiro, temos de dizer bem alto: não à
fusão! (Palmas.) Não há fusão sem demissão, e
quando há, o prejudicado sempre é o trabalhador. E
os· senhores têm um patrimônio na mão, construfdo
com o esforço de cada um.

Quando realizamos sessão de homenagem aos
75 anos de fundação da VARIG, falei em nome do
PDT e fui o primeiro, e provavelmente o único, a ad
vertir que a crise na aviação é universal. Não é a crise
da VARIG, mas universal, assim como tem aconteci
do nos bancos de todo omundo. Na reestruturação do
sistema financeiro, gastaram cerca de 35 bilhões de
reais; na reestruturação no sistema energético, 40 bi
lhões de reais e agora, no apagão, mais 28 bilhões de
reais. Nasagências.regulatórias, um tipo extraordiná
rio de capital financeiro é aplicado, economista Paulo
de Castro, e hálucro garantido. É a primeira vez que o
capital financeiro vem ao Brasil comprar nossas con
cessionárias.de.energia, que devem ter o capital ga
rantido' fixado e indexado inclusive com IPG-Dl, equi
valente mais ou menos ao dólar. Ou seja, a economia
é dolarizada!

A EMBRAER está hoje recebendo recursos fi
nanceiros. Naquela oportunidade, disse que eles de
viam fazer também um financiamento. Não é dinheiro
de graça, ninguém quer nada de graça só porque há
crise internacional. Inclusive pafses como os Estados
Unidos e aSufça estão fazendo financiamento para
se fortalecerem e não deixarem desaparecer o trans
porte aéreo essencial em todo o mundo, principal
mente num pafs de dimensões continentais como o
nosso.

Essa fusão não pode ser feita, porque há muito
ainda a ser explicado. (Palmas.) Como de uma hora

para outra surgiu a idéia da fusão? Quem deu a idéia?
Quem é o responsável pela encomenda? (Palmas.)

Perguntei isso ao Ministro Viegas e S.Exa. não
soube me responder. Quem começou essa baita ma
racutaia? (O Plenário, de pé, aplaude demoradamen
te.) Isso não pode e não vai prosperar! Repito: não
pode e não vai prosperar!

Quero prestar homenagem a uma figura que,
desde a primeira hora, se colocou em defesa da
VARIG: Leonel de Moura Brizola. (Palmas.) Ele defen
deu a VARIG desde o primeiro momento. (Palmas.)

O Pafs não vai permitir que a VARIG desapare
ça. Basta ver o que um economista, que esteve na
nossa reunião, disse: "O Banco do Brasil fez um estu
do com grandes especialistas para saber qual o valor
da marca Banco do Brasil. O valor da marca Banco do
Brasil é de 2 bilhões". A marca VARIG deve ser de 4
ou 5 bilhões. E ninguém pode desconsiderar esse va
Iar, como não pode desconsiderar os créditos traba
lhista e previdenciário. (Palmas.) Os senhores são os
responsáveis pela construção mais avançada de uma
companhia aérea.

Quero deixar registrado que estive, com·um en
tusiasmo muito grande, no aniversário da VARIG e fiz
essa advertência. Por quê? Porque tenho a mesma
idade da VARIG.

Muito obrigado. (O Plenário, de pé, aplaude de
moradamente.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Beto Albuquer
que) - Comunico ao Plenário que há ainda 5 Parla
mentares inscritos e precisamos encerrar esta ses
são, porque às 14 horas haverá sessão ordinária.

Logo após, a nobre Deputada Laura Carneiro,
Presidenta desta Comissão Geral, fará o encaminha
mento final dos trabalhos.

Mais uma vez, registro a presença do nobre Se
nador Ney Suassuna. (Palmas.)

Concedo a palavraao nobre Deputado Onyx Lo
renzoni. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Sr.
Presidente BetoAlbuquerque, Deputada Laura Car
neiro, falo não apenas na qualidade de gaúcho, muito
mais na de brasileiro. A VARIG é patrimônio do Brasil.
Como tal, tem de ser tratada, considerada e, princi
palmente, respeitada. (Palmas.)

Em nome da Bancada do PFL quero dizer que o
nosso partido e seus 70 Deputados Federais estão e
estarão atentos à necessidade de que façamos uma
discussão ampla sobre o setor aéreo nacional. (Pal
mas.)
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A VARIG, assim como a VASp, tem créditos fis
cais a receber. A VASP, por exemplo, está na iminên
cia de recebê-los. Por ser uma empresa séria, saudá
vel, quem sabe não seria uma boa idéia uni-Ia à TAM
para permitir que a VARIG, com seu patrimônio, com
sua história, equilibre o setor aéreo brasileiro? (Pal
mas.)

Não consigo entender. Talvez seja interessante
lembrar a experiência que vivemos no Rio Grande do
Sul. Há pouco falava o ex-Governador Collares sobre
a reformulação do setor elétrico. Quando isso aconte
ceu no Brasil, no meu Estado havia um gigante mono
polista chamado CEEE. O monopólio chegou a tal
ponto que um secretário e ex-presidente declarou,
um dia, que se a empresa fosse dada gratuitamente
seria um grande negócio para o Estado do Rio Gran
de do Sul.

Fez-se uma reformulação inteligente e compe
tente, assim como no plano de reestruturação da
VARIG, similar ao que está sendo proposto. A compa
nhia foi dividida em 3 partes, que permaneceram atu
ando no Rio Grande do Sul, a quarta parte foi assumi
da pelo Governo Federal. E as 4 companhias que sur
giram da partilha do gigante do setor servem bem ao
Rio Grande e ao Brasil.

Num setor muito mais sensível às variações in
ternacionais, institucionais e cambiais, como o do
transporte aéreo, nós, brasileiros, vamos repetir o
equívoco de tantos e tantos países que já seguiram
esse caminho e se frustaram, naufragaram e amarga
ram prejuízo?

Por que vetar, e isso nunca compreendi, que o
funcionário da VARIG possa, por exemplo, participar
do Conselho de Direção e ter voto na nova empresa
que poderá ser criada desta reestruturação? Por que
na USIMINAS pode, e 13% do capital votante são dos
empregados? Por que pode na Vale do Rio Doce, e lá
10% do capital votante são dos funcionários?

Este é um direito que a VARIG tem, é um direito
que as senhoras e os senhores têm principalmente
para a garantia do futuro da aviação comercial no Bra
sil. (Palmas.)

Sr. Presidente, não posso aceitar que no Brasil
se estabeleça esse monopólio absoluto, 70% do mer
cado interno e 100% do externo. Isso não é saudável,
não é bom, não é produtivo. Seguramente interessa a
poucos que, a qualquer momento, deverão lucrar, e
muito, com essa atitude. (Palmas.)

Dizem que há alguns que olham para o resulta
do presente e para o resultado futuro e outros que têm
uma conta no passado para pagar. Não é justo e não

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

é correto que o povo brasileiro seja mais uma vez o
pagador da conta decorrente da destruição desse pa
trimônio nacional que se chama VARIG.

Filio-me à posição dos Deputados Alceu Colla
res e Laura Carneiro no sentido de levar ao Presiden
te Lula o plano que está preparado. Vamos pedir que
se faça um encontro de contas, porque, afinal, é do in
teresse do País. Vamos pedir que se abram o balanço
de todos e se faça uma avaliação criteriosa. Com isso,
vamos identificar que há outro caminho no Brasil, que
não o da fusão, para atender interesses muito locali
zados. (Palmas.)

Tenho certeza de que o Presidente Lula e a Câ
mara dos Deputados, apoiada pelo Senado Federal,
não estarão defendendo apenas uma companhia aé
rea, mas o nosso País e o·seu futuro no setor do
transporte aéreo nacional e internacional.

O Brasil tem em nós a esperança de que, com
essa mobilização, esse crime não seja cometido. A
VARIG há de ficar de pé, e o Brasil vai continuar a ter
orgulho de possuir a melhor companhia aérea do
mundo. (O Plenário, de pé, aplaude demoradamente.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Beto Albuquer
que) - Apelo aos nobres Parlamentares para que ob
servem o tempo que lhes é destinado, porque preci
samos obedecer ao Regimento da Casa no que se re
fere à duração desta sessão, embora todos nós aqui
gostaríamos de, quem sabe, passar o dia debatendo
e enaltecendo o assunto.

Concedo a palavra ao Deputado Alceste Almei
da. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - Sr.
Presidente, a história da aviação brasileira confun
de-se com a da VARIG. Esse nome tem coração, pul
sa, e alguns querem apagar sua história e compen
sá-Ia com 5% numa fusão. Entretanto o nome VARIG
vale mais do que seu patrimônio material.

Será que nós, brasileiros, temos de nos encan
tar apenas com o nome McDonald's, que tem nome,
mas não tem o patrimônio material, porque trabalha
sob franquia? Com o nome Coca-Cola, que vale mais
que seu patrimônio material? Não, a VARIG não tem
franquia e trabalha sob seu patrimônio real, cuja ma
nutenção é feita em dólares.

A VARIG é a malha que veste este Brasil, verda
deiro continente. Essa história não pode ser sufocada
nem muito menos compensada apenas com a con
templação do nome numa fusão. Mais do que o nome,
que é muito importante, existe a alma da VARIG, que
são os senhores, o corpo funcional e a população
usuária do Brasil e do exterior, que usufruem de forma
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inequívoca de toda a segurança oferecida pela
VARIG ao longo de sua história.

Portanto,. não podemos aceitar que esse nome
sufoque a alma que a VARIG tem de levar consigo ao
longo da história, ao longo do futuro. Não podemos
deixar que sepultem essa história e os direitos traba
Ihistasadquiridos por essa equipe laboriosa que tem
orgulhado a aviação brasileira. O Poder Executivo têm
que dar esse direitodereconhecirnento à VARIG, por
que senão; daquia pouco, estaremos dando o nosso
solo para que companhias estrangeiras façam os
nossos vôos domésticos. Isso é demais para a nossa
perspectiva.

A malha que aVARIG dá ao Brasil veste aAma
zônia. Em Roraima, meu Estado, a VARIG já está há
muitos anos. Nós não queremos a fusão porque isso é
uma confu$ão e não o reconhecimento que essa com
panhia tão importante da aviação brasileira merece.

Portanto, vamos lutar,como corpo parlamentar
desta Casa, do Congresso Nacional, Deputados e
Senadores, para obter junto ao Poder Executivo o am
paro justo que a VARIG merece ter a bem do Brasil.

Era () que tinha a diZer, Sr. Presidente. Muito
obrigado. (Palmas.)

O Sr. Beto Albuquerque, § 2° do art. 18
do. Regimento interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela Sra. Lau
ra Carneiro, § 2° do art. 18 do Regimento
Interno.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - Agradeço à Deputada Almerinda de Carvalho a
presença.

Concedo a palavra à Deputada Rose de Freitas.
(Palmas.)

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sra.
Presidenta, Sra$. eSrs. Parlamentares, senhores pre
sentes, serei brevíssima. Quero crer que, como
Vice~Líder do PSDB, eu esteja falando em nome da
maioria dos Deputados da nossa bancada, muitos
dos quaisnão estão presentes porque, neste momen
to, estão sendo realizadas reuniões de Comissões,
reuniões de lideranças e relatórios estão sendo estu
dados em diversas salas deste Parlamento.

Ao contrário de um Parlamentar que por aqui
passou, penso que os senhores estão no lugar certo.
Estou no meu quinto mandato, já disputei eleição
para o Governo domeu Estado e posso dizer que no
Congresso Nacional tivemos momentos riquíssimos
de debates em que apareceram situações de crise
aparentemente sem saídas, mas conseguimos en-

contrar o caminho. Ao buscar o apoio desta Casa, os
senhores também o encontraram.

Estive observando atentamente as manifesta
ções sobre essa fusão. Quero dizer que sou contra
ela e vou lutar por isso. (Palmas.)

Parece que quanto mais idoso, mais brilhante
fica o Deputado Alceu Coltares e mais jovens as suas
idéias. S.Exa. perguntou o que está por trás dessa fu
são.

Muitas sugestões foram trazidas ao Govemo,
mas é engraçado que passam os Governos - inclusi
ve passou também o meu Governo, em que fui
Vice-Líder e assessora especial do Presidente Fer
nandoHenrique -, mas uma coisa sempre me chama
a atenção neste País:. por que será que sempre que
rem resolver todas as crises em cima dos trabalhado
res brasileiros? E não estamos falando de emprego
apenas, mas de um patrimônio nacional, que é a
VARIG. Passamos por uma decisão importantíssima
nesta Casa para resolver o chamado "rombo da Previ
dência" e onde foram buscar os recursos? No bolso
do trabalhador brasileiro. (Palmas.)

Vou deixar uma pergunta no final da minha fala
ção. Repito, muitas .sugestões. foram feitas. Suge
riu-se revisão da carga tributária, desoneração do
preço do combustível,oprazoque foi dado para o pa
gamento do INSS, que inclusive começa agora a ser
retido como forma de não pagar os funcionários, tal
vez com a intenção de aprofundar a crise, mas uma
das coisas que maist11e chamou a atenção nesse de
bate sobre fusão foi anotícia que apareceu nos jorna
is. O Banco Fator incluía entre as suas propostas a
demissão de todos os funcionários da VARIG ao cus
to de 675 milhões, cóm a recontratação de 60% des
tes funcionários em piores condições de salários e
com a pretensão de impedir a.sucessão das respon
sabilidades trabalhistas entre a VARIG atual e a
VARIG que resultaria da fusão com aTAM.

A única pergunta que fica no final de tudo isso,
como protesto contra essa fusão, é como o Governo
do Partido dos Trabalhadores põe um banco oficial
para financiar um projeto com essas características?

Ficam registrados aminhapergunta, a minha in
dignação e o meu apoio total à .luta de todos vocês.

Muito obrigada. (Palmasprolongadas.)

A SRA. PRESIDENTA (DeputadaLaura Carnei
ro) - Com a palavrao Deputado Wilson Santiago.
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o SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sra.
Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, funcionários da
VARIG presentes, demais interessados nesta causa
tão justa em favor da manutenção e da sobrevivência
dessa grande empresa que faz parte da história do
Brasil, acompanhamos de perto as discussões da fu
são VARIGITAM. Mas, no decorrer do processo, espe
cialmente nos últimos tempos, temos nos surpreendi
do com o verdadeiro resultado dessa fusão.

Primeiro a interrogação: por que só 5% de
participação daVARIG na nova empresa, se a mai
or parte dos recursos que financiarão esta nova
empresa são do BNDES? Não podemos concordar
com essa situação pelo fato de a VARIG, no decor
rer do tempo, ser vítima da falta de uma política de
aviação neste País. E está também sendo vítima
da estrutura internacional, que tem penalizado as
empresas de aviação.

Se o maior motivo alegado são os 3 bilhões de
salários atrasados com os funcionários, por que não
fazer a compensação com as ações ganhas na Justi
ça pela VARIG, que já somam mais de 1,5 bilhão de
reais?

Se a fusão é a solução, por que não fazer meio a
meio, 50% VARIG e 50% TAM, e o Governo, por meio
do BNDES, financiar o restante para permitir a sobre
vivência dessa grande marca, que, repito, faz parte da
história do País?

Sugiro, portanto, que se forme aqui uma comis
são de membros do Poder Legislativo e representan
tes das empresas envolvidas para ir ao Presidente
Lula, que certamente terá sensibilidade para ceder às
justas argumentações dos empregados e de todos os
interessados na manutenção da VARIG. Assim, num
futuro próximo, teremos uma empresa nova ou uma
fusão mais justa com essa grande marca que é a
VARIG, empresa que faz parte da história da aviação
do País e, por que não dizer, do mundo.

Contem com o PMDB, que certamente se fará
presente na luta em favor da manutenção e da sobre
vivência dessa grande empresa nacional.

Obrigado. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - Peço compreensão aos Deputados Eduardo VaI-
verde e Francisco Rodrigues e às Deputadas Alice
Portugal e Almerinda de Carvalho, que me pedem
apenas um minuto, porque terei de diminuir o tempo
de pronunciamento dos inscritos, já que disponho de

apenas 15 minutos para encerrar a sessão. Nesse
prazo, teremos que desocupar o plenário para que se
dê início à sessão ordinária.

Com a palavra o Deputado Eduardo Valverde.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE 
Sra. Presidenta, vou ser breve. Cumprimento, inicial
mente, os aeronautas e os aeroviários da VARIG.

Fui marítimo do L10yd Brasileiro, a centenária
companhia de navegação brasileira, e também com
pus comissões de marítima nesta Casa para preser
var aquela empresa. O discurso demagógico que ouvi
na Câmara, naquele momento, não ajudou a salvar o
L10yd Brasileiro.

A situação é complexa, difícil. O que precisamos
garantir, neste momento, é que a bancada do Gover
no faça todos os esforços para que sejam preserva
dos os direitos dos trabalhadores, a concorrência na
aviação civil brasileira e a saúde do setor. É isso que
se pode garantir neste momento.

Qualquer discurso que se faça aqui é demago
gia e fere a sensibilidade dos funcionários nesta situa
ção de extrema dificuldade, deixando-os em estado
de tensão e insegurança. A Câmara Federal e os par
tidos que compõem esta Casa precisam ter sensibili
dade, neste momento, para encontrar a melhor solu
ção e não se valer de discursos demagógicos para se
aproveitar da boa-fé de milhares de aeroviários e ae
ronautas deste País.

Os senhores merecem todo o respeito do Parla
mento Brasileiro. Considero que a solução pode ser
encontrada e ela será. É dessa forma que vamos en
frentar essa situação, e não nos valendo de discursos
fáceis para enganar as pessoas.

Muito obrigado. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - Registro a presença em plenário dos Deputados
Paulo Bauer, Gonzaga Patriota e Eduardo Gomes.

Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Rodri
gues.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES
- Minha prezada colega que preside os trabalhos
neste momento, Deputada Laura Carneiro, senhoras
e senhores que representam uma parcela da VARIG,
a crise internacional por que passam as empresas de
aviação civil se reflete também em nosso País. Em
nenhum momento poderíamos desprezar a história
grandiosa de serviços prestados por essa empresa a
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este País que cresce. A VARIG não é um patrimônio
de poucos, mas do povo brasileiro.

Como representante do Estado mais setentrio
nal do País, Roraima, gostaria de dizer que, ao longo
de mais de 35 anos, fomos servidos pela VARIG. Ago
ra, com a possibilidade de fusão, começamos a ver a
população assustada, amedrontada.

Antes, os vôos eram diretos, ou seja, não era
preciso fazer conexão. Hoje, temos que utilizar os ser
viços da TAM e da VARIG. No trecho realizado pela
VARIG, a população do Estado é bem assistida; em
outro trecho, sempre há problemas de conexão e qua
se sempre a população reclama dos atrasos.

Portanto, em nome da população do meu Esta
do, venho pedir à VARIG que mantenha seus vôos di
retos. Não queremos outra empresa, mesmo porque
a população precisa continuar sendo bem assistida 
e só éramos bem assistidos quando tínhamos os
vôos diretos da VARIG.

Essa solicitação já havíamos feito em outras
oportunidades à direção da VARIG, e reiteramos nes
te cenáculo democrático que é o plenário da Câmara
dos Oeputados, porque a população do Estado de
Roraima, por meu intermédio, diz: "nós queremos re
tornará VARIG porque é com ela que temos sobrevi
vido há mais de 35 anos".

Essa história de fusão é muitoconfusa e precisa
ser profundamente estuqada nesta Casa, para se evi
tar a derrocada da aviação civil brasileira.

Parabéns a todos vocês.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei

ro) ~ Concedo a palavra à nobre Deputada Alice Por
tugal.

A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL - Sra.
Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, senhores aerona
utas e aeroviários da VARIG, o meu Estado, a Bahia,
tem compartilhado com os senhores essa aflição.
Mas gostaria de registrar que os trabalhadores da
VARIG não perderam a memória com o ruído das tur
binas e. sabem que encontramos um país "descons
truído". Hoje, muitosque vêm a esta tribuna levantar a
bandeira dos direitos trabalhistas optaram no passa
do pela privatização de empresas estatais e pela des
truição da produção nacional.

É por isso que neste momento devemos buscar
soluçÕes responsáveis. A fusão não nos parece a
melhor solução, mas é necessário erigir pontos de
vista que venham a garantirfundamentalmente o dire
ito trabalhista dos que depositaram suas vidas nessa
grande empresa.

Nosso Governo não sofreu amnésia, disse no
passado que iria construir um modelo de transporte

neste País de natureza nacional, que valorizasse o
setor produtivo nacional e que, acima de tudo, aten
desse à demanda imediata e futura da sociedade
brasileira.

Portanto, estamos completamente comprometi
dos com a luta pelos direitos dos trabalhadores e com
a busca de um modelo de transporte que atenda às
necessidades do País.

Muita sorte. Parabéns. Estamos aí para o que
der evier.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - Concedo a palavra à Deputada Almerinda de
Carvalho.

A SRA. DEPUTADA ALMERINDA DE
CARVALHO - Sra. Presidenta, cheguei do Rio de Ja
neironum avião da VARIG. No meu carro fiquei sa
bendo desta reunião e não poderia deixar de vir aqui
me solidarizar com os senhores.

Tenho certeza de que a grande maioria de
Parlamentares desta Casa tem acompanhado a si
tuação da VARIG. Sei que se dependesse de nós o
problema já estaria resolvido. Resta-nos apelar ao
Presidente da República, a figura maior deste
País, que por certo conhece a história da VARIG,
para que não deixe que se perca esse importante
patrimônio nacional.

Somos solidários aos senhores, mas é preciso
que o Presidente analise com muita atenção toda
essa problemática, a fim de não nos privar de uma
companhia que é parte da história deste País.

Vamos à luta! Com certeza venceremos.

Obrigada. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carnei
ro) - Agradeço a presença aos Deputados Rogério
Silva e Eduardo Gomes, que se faz presente mas não
terá tempo de se pronunciar. (Palmas.)

Em nome de todos os Parlamentares que partici
param desta reunião, agradeço a todos a presença.

Tomamos uma decisão na condução dos traba
lhos. Vamos montar, hoje ainda, uma Comissão Mista
de representantes da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, se possível de todos os partidos,
para pedir uma audiência com o Presidente da Repú
blica, Luiz Inácio Lula da Silva. (Palmas.)

Ao lado da GUT, da Força Sindical e principal
mente da representação das categorias dos trabalha
dores das empresas aéreas, especialmente da
VARIG, vamos levar o problema ao trabalhador Lula,
muito mais do que ao Presidente, para que S.Exa. o
analise com sensibilidade. Tenho certeza de que só
assim seremos vencedores.

Obrigada a todos pela presença.
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62,65,72,74,77,78,84,85,89,92,97,100,
101, 105, 109, 124, 126, 133, 137, 139, 141,
143, 144, 148, 159, 160, 162, 165, 167, 168,
169, 174, 178, 179, 180, 195, 204, 206, 208,
210, 217, 219, 220, 222, 224, 227, 228, 229,
230, 232, 233, 234, 236, 237, 241, 242, 244,
245, 247, 248, 251, 253, 256, 257, 258, 264,
274, 277, 281, 282, 286, 301, 303, 306, 308,
309, 312, 316, 317, 343, 344, 346, 363, 365,
369, 371, 376, 380, 381, 382, 383, 391, 394,
395, 398, 399, 401, 406, 415,419, 437, 438,
444, 449 e 465; pela aprovação desta, pela
aprovação parcial da Proposta de Emenda
à Constituição n° 464, de 2001, apensada;
com substitutivo; e pela inadmissibilidade
das emendas de nso 115 e 182; e pela rejei
ção das demais emendas apresentadas e
da Proposta de Emenda à Constituição n.o
13, de 2003, apensada, contra os votos dos
deputados Antônio Carlos Magalhães Neto,
Gerson Gabrielli, José Roberto Arruda, Ma
chado, Mussa Demes, Pauderney Avelino,
Antonio Cambraia, Júlio Semeghini, Walter
Feldman, Anivaldo Vale e Eduardo Paes.
(Relator: Dep. Virgílio Guimarães).

Tendo apensadas as Propostas de
Emenda à Constituição nOs. 464-A, de 2001
e 13, de 2003.

A SRA. PRESIDENTA (Laura Carneiro) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 52
minutos.)

Ata da 161 a Sessão, em 2 de setembro de 2003

Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presidente; Átila Lins,
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Geddel Vieira Lima
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDAPMDB
FRANCISCO RODRIGUESPFL
LUCIANO CASTROPLPUPSL
MARIA HELENAPMDB
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRAPT

~~-~---~~~~--~--~-- - ~--~
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DR. BENEDITO DIASPP
EDUARDO SEABRAPTB
JANETE CAPIBERIBEPSB
VALDENOR GUEDESPP
Total de Amapá: 5

PARÁ

BABÁPT
NICIAS RIBEIROPSDB
PAULO ROCHAPT
RAIMUNDO SANTOSPLPUPSL
VIC PIRES FRANCOPFL
ZÉ GERALDOPT
ZÉ L1MAPP
ZEQUINHA MARINHOPTB
Total de Pará: 8

AMAZONAS
ÁTILA L1NSPPS
FRANCISCO GARCIAPP
LUPÉRCIO RAMOSPPS
PAUDERNEY AVELlNOPFL
VANESSA GRAZZIOTINPCdoB
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZPPS
ANSELMOPT
CASARAPSDB
EDUARDO VALVERDEPT
MIGUEL DE SOUZAPLPUPSL
Total de Rondônia: 5

ACRE

JOÃO TOTAPP
JÚNIOR BETÃOPPS
NILSON MOURÃOPT
Total de Acre: 3

TOCANTINS

DARCI COELHOPFL
EDUARDO GOMESPSDB
HOMERO BARRETOPTB
MAURíCIO RABELOPLPUPSL
RONALDO DIMASPSDB
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO
ANTONIO JOAQUIMPP
COSTA FERREIRAPFL

DA. RIBAMAR ALVESPSB

GASTÃO VIEIRAPMDB

NEIVA MOREIRAPDT
PEDRO FERNANDESPTB
SARNEY FILHOPV
SEBASTIÃO MADEIRAPSDB
WAGNER LAGOPDT
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

ANíBAL GOMESPMDB
ANTONIO CAMBRAIAPSDB
BISMARCK MAIAPSDB
EUNíCIO OLlVEIRAPMDB
GONZAGA MOTAPSDB
INÁCIO ARRUDAPCdoB
JOSÉ L1NHARESPP
JOSÉ PIMENTELPT
LEÔNIDAS CRISTINOPPS
MANOEL SALVIANOPSDB
MAURO BENEVIDESPMDB
ROBERTO PESSOAPLPUPSL
ROMMEL FEIJÓPSDB
VICENTE ARRUDAPSDB
ZÉ GERARDOPMDB
Total de Ceará: 15

PIAuí

ÁTILA L1RAPSDB
B. SÁPPS
JÚLIO CESARPFL
MARCELO CASTROPMDB
MUSSA DEMESPFL
PAES LANDIMPFL
PROMOTOR AFONSO GILPCdoB
SIMPLíCIO MÁRIOPT
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

NÉLlO DIASPP
SANDRA ROSADOPMDB
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

ENIVALDO RIBEIROPP
INALDO LEITÃOPLPUPSL
LUIZ COUTOPT
MARCONDES GADELHAPTB
PHILEMON RODRIGUESPTB
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WILSON SANTIAGOPMDB
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

ARMANDO MONTEIROPTB
FERNANDO FERROPT
JOSÉ MÚCIO MONTEIROPTB
OSVALDO COELHOPFL
PASTOR FRANCISCO OLíMPIOPSB
PAULO RUBEM SANTIAGOPT
Total de Pernambuco: 6

ALAGOAS

BENEDITO DE L1RAPP
JOÃO CALDASPLPUPSL
MAURíCIO QUINTELLA LESSAPSB
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

BOSCO COSTAPSDB
HELENO SILVAPLPUPSL
JACKSON BARRETOPTB
JORGEALBERTOPMDB
MACHADOPFL
MENDONÇA PRADOPFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETOPFL
AROLDO CEDRAZPFL
CLAUDIO CAJADOPFL
COLBERT MARTINSPPS
CORIOLANO SALESPFL
DANIEL ALMEIDAPCdoB
FÉLIX MENDONÇAPTB
FERNANDO DE FABINHOPFL
GUILHERME MENEZESPT
JAIRO CARNEIROPFL
JOÃO LEÃOPLPLlPSL
JONIVAL LUCAS JUNIORPTB
JOSÉ CARLOS ALELUIAPFL
JOSIAS GOMESPT
JUTAHY JUNIORPSDB
LUIZ CARREIRAPFL
MILTON BARBOSAPFL
NELSON PELLEGRINOPT
PAULO MAGALHÃESPFL
SEVERIANO ALVESPDT

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

WALTER PINHEIROPT
ZELlNDA NOVAESPFL
ZEZÉU RIBEIROPT
Total de Bahia: 23

MINAS GERAIS

ATHOS AVELlNOPPS
BONIFÁCIO DE ANDRADAPSDB
CABO JÚLlOPSB
CARLOS MOTAPLPUPSL
CÉSAR MEDEIROSPT
CUSTÓDIO MATIOSPSDB
DR. FRANCISCO GONÇALVESPTB
EDUARDO BARBOSAPSDB
ELlSEU RESENDEPFL
GERALDO THADEUPPS
GILMAR MACHADOPT
IBRAHIM ABI-ACKELPP
IVO JOSÉPT
JOÃO MAGNOPT
JOSÉ MILlTÃOPTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOSPLPLlPSL
JÚLIO DELGADOPPS
MARCELLO SIQUEIRAPMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRAPP
MARIA DO CARMO LARAPT
MÁRIO HERINGERPDT
PATRUS ANANIASPT
ROMEL ANIZIOPP
ROMEU QUEIROZPTB
RONALDO VASCONCELLOSPTB
SÉRGIO MIRANDAPCdoB
VIRGíLIO GUIMARÃESPT
Total de Minas Gerais: 27

EspíRITO SANTO

IRINY LOPESPT
JOSÉ CARLOS ELlASPTB
MANATOPDT
MARCELlNO FRAGAPMDB
MARCUS VICENTEPTB
NEUCIMAR FRAGAPLPUPSL
NILTON BAIANOPP
ROSE DE FREITASPSDB
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

ALMERINDA DE CARVALHOPMDB
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ANTONIO CARLOS BISCAIAPT
BERNARDO ARISTONPMDB
BISPO RODRIGUESPLPUPSL
CARLOS NADERPFL
CHICO ALENCARPT
DA. HELENOPP
EDUARDO CUNHAPMDB
EDUARDO PAESPSDB
ELAINE COSTAPTB
JORGE BITTARPT
JUíZA DENISE FROSSARDPSDB
JULIO LOPESPP
LAURA CARNEIROPFL
LUIZ SÉRGIOPT
MOREIRA FRANCOPMDB
NELSON BORNIERPMDB
PAULO FEIJÓPSDB
ROBERTOJEFFERSONPTB
SIMÃO SESSIMPP
Total de Rio de Janeiro: 20

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMANPSDB

ALDO REBELOPCdoB
ALOYSIO NUNES FERREIRAPSDB

ANGELA GUADAGNINPT
ANTONIO CARLOS MENDES THAMEPSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIOPSDB

ARLINDO CHINAGLlAPT
CLÁUDIO MAGRÃOPPS

CORAUCI SOBRINHOPFL
DELFIM NETTOPP
DA. EVILÃSIOPSB
DURVALORLATOPT

ENÉASPRONA
GILBERTO NASCIMENTOPMDB

ILDEU ARAUJOPRONA
IVAN VALENTEPT
JAMIL MURADPCdoB
JOÃO BATISTAPFL
JOSÉ EDUARDO CARDOZOPT
JULIO SEMEGHINIPSDB
LOBBE NETOPSDB
LUCIANO ZICAPT
LUIZ ANTONIO FLEURYPTB
LUIZA ERUNDINAPSB
MARCELO ORTIZPV

MARCOS ABRAMOPFL
MARIÂNGELA DUARTEPT
MEDEIROSPLPUPSL
MILTON MONTIPLPUPSL
ORLANDO FANTAZZINIPT
PAULO KOBAYASHIPSDB
PROFESSOR LUIZINHOPT

.ROBSON TUMAPFL
VALDEMAR COSTA NETOPLPUPSL
VANDERLEI ASSISPRONA
Total de São Paulo: 35

MATO GROSSO

CELCITA PINHEIROPFL
PEDRO HENRYPP
RICARTE DE FREITASPTB
ROGÉRIO SILVAPPS
WELlNTON FAGUNDESPLPUPSL
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGAPMDB
SIGMARINGA SElXASPT
WASNY DE ROUREPT
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

BARBOSA NETOPMDB
CARLOS ALBERTO LERÉIAPSDB
LEANDRO VILELAPMDB
LEONARDO VILELAPP
NEYDE APARECIDAPT
PEDRO CHAVESPMDB
ROBERTO BALESTRAPP
RONALDO CAIADOPFL
RUBENS OTONIPT
SANDES JÚNIORPP
VILMAR ROCHAPFL
Total de Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFIPT
GERALDO RESENDEPPS
JOÃO GRANDÃOPT
NELSON TRADPMDB
VANDER LOUBETPT
Total de Mato Grosso do Sul: 5
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PARANÁ

ASSIS MIGUEL DO COUTOPT
CHICO DA PRINCESAPLPUPSL
GIACOBOPLPUPSL
JOSÉJANENEPP
NELSON MEURERPP
OSMAR SERRAGLlOPMDB
PAULO BERNARDOPT
SELMA SCHONSPT
Total de Paraná: 8

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRAPMDB
CARLlTO MERSSPT
JOÃO MATOSPMDB
MAURO PASSOSPT
SERAFIM VENZONPSDB
VIGNATTIPT
ZONTAPP
Total de Santa Catarina: 7

RIO GRANDE DO SUL

ALCEU COLLARESPDT

ARY VANAZZIPT

BETO ALBUQUERQUEPSB
CEZAR SCHIRMERPMDB

DARCíSIO PERONDIPMDB

ELlSEU PADILHAPMDB
FRANCISCO TURRAPP

JOSÉ IVO SARTORIPMDB
LUCIANA GENROPT

LUIS CARLOS HEINZEPP
MENDES RIBEIRO FILHOPMDB

MILTON CARDIASPTB

NELSON PROENÇAPPS
ONYX LORENZONIPFL

ORLANDO DESCONSIPT
OSVALDO BIOLCHIPMDB
PASTOR REINALDOPTB

PAULO PIMENTAPT
TARCISIO ZIMMERMANNPT

Total de Rio Grande do Sul: 19

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 267 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. GONZAGA PATRIOTA, 1° Suplente de
Secretário, servindo como 2" Secretário, procede à
leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem
observações, aprovada.

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

11I- EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas

sa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência informa que teremos hoje uma sessão rí
gida. Portanto, cumpriremos os tempos do Pequeno
Expediente, do Grande Expediente e, se houver tem
po, das Comunicações Parlamentares. Inicialmente,
darei a palavra àqueles Parlamentares que quiserem
dar como lidos seus pronunciamentos. Em seguida,
concederei a palavra apenas aos inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em várias oportunidades,
já me tenho posicionado, nesta tribuna, contra o
péssimo estado de conservação das rodovias fe
derais do Ceará, clamando por providências do Mi
nistério dos Transportes para a restauração das
nossas BRs, especialmente a BR-116, a BR-222 e
a BR-020, pelas quais transitam veículos de pe
queno, médio e grande portes, todos eles enfren
tando a precariedade de uma malha que necessita
de inadiáveis reparos.

Agora mesmo, segundo notícia divulgada pela
imprensa de nossa Capital, o Departamento de Estra
das de Rodagem e Transportes - DERT do Ceará, in
cumbido da construção e manutenção das vias de
responsabilidade daquela unidade federada, já auto
rizou o desvio dos transportes coletivos que percar
rem a BR-116, em demanda do Cariri pela Rodovia
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do Algodão, O que contou com aplausos dos usuários
ea estranheza dapopulação diante do descaso das
autoridades federais.

Quando o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
no dia 28. de julho, esteve emFortaleza, o Ministro dos
Transportes anunciou a liberação de recursos para a
BR-116 como exigência de uma realidade premente,
que inadmitia qualquer tipo de procrastinação.

Em que pese a divulgação daquela versão auspi
ciosa, os reparos começaram a ser procedidos preca
riamente, transformando-se em meros tapa buracos, o
que significa urncJesapreço aos que transitam em tão
movimentada artéria e, em razão disso, mereceriam
medida adotada de modopresto, sem retenção dos re
cursos prometidos pelo titular daquela pasta.

A região do Cariri, que possUi, além de mim, ou
tros representantes no Congresso, sente-se desfavo
recida na.presente conjuntura, uma vez que seu aero
porto mantém-se sem permitirpollso de aeronaves
comerciais e a BR mencionada sofre transtornos de
tráfego, gerando protestos.de segmentos interessa
dos na normalid61de d~sduasmodalidades de acesso
àquela faixa territorial .cJe.oosso Estado.

Épreciso,pois, que.oPod~rExecutivo Federal
cumpra aquelas recomendaçÕes fundamentais, inclu
sive descontingenciand0<:is. disponibilidades orça
mentarias para0 aludido a~roporto.

Nã() adiantam, p()is, nossos apelos nem para a
contin~idade dos trabalhosdo aeroporto, nem para o
recapeamento asfálticl) na.BR"116, uma vez que são
sempre alegadas dific~ldadesdo Erário para enfren
tar os encargos dacorrentesde ta.is diligências.

Aliás, on~em,()Diári()d() Nordeste, no seu Ca.
demoReQional,registrE.\0 fato com destaque, confor
me insj.?re-se dot~xtoinicial, agora transcrito:

"Asempr~sasde. ônibus Hio~egro e Rápido Ju
azeiro, que fazemaslif1~<:lsdeÇ~ririparaFortaleza,
trocarama8R:116 (e~tradafElderal)por rodovias es
taduais,fazendo a rota da CE-060, conhecida como
Estrad<i\ do Algodão.

pm dos. engl:mheiros .• do DNT esclarece que
'existem trechos com buracos que estão sendo repa
rados'''.

Não.é possível que uma via de acesso como a
BR-116.mantenha-se sem a devida conservação, o
que desfavorece a imagem do Poder Público, em to
dos 0$ níveis.

Nós, Parlamentares, somos seguidamente co
brados pelo fato de. até o momento não havermos
conse~uido uma solução satisfatória, que atenda aos
anseios do povo cearense.

Ao voltar a esta temática, reitero a solicitação, já
reprisada, no sentido de que o Ministro Anderson
Adauto cumpra a promessa formulada no dia 28 de ju
lho e não permita que a imagem da atual administra
ção continue a desgastar-se irremediavelmente, em
virtude da falta de atendimento a uma rodovia vital
para o nosso. desenvolvimento.

E repetiremos o refrão: antes tarde, do que
nunca!

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é bom muita satisfação que faço des
ta tribuna um registro sobre a gestão do Ministro do
Esporte, Agnelo Queiroz, que vem tendo um desem
penho louvável à frente de sua pasta, como era de se
esperar de um Parlamentar com uma história seme
Ihanteà dele. Quero falar especificamente do Progra
ma Segun~oTempo, uma iniciativapara democratizar
o acesso da juventude à prática esportiva.

É sobejamente conhecido o potencial e o apelo
que o esporte tem entre jovens e crianças.. Esse apelo
deve, pois, ser Usado para afastar a juventude brasile
ira dos perigos que .estão por toda parte, sobretudo
nos grandes centros urbanos.

De acordo como. Ministro Agnelo Queiroz, o
problema das drogasdeve ser enfrentado: "Nósprecí
samos enfrentar e combater, mostrar que tem saídas
maiores, perspectivas para a nossa juventude, praze
rosa, agradável, com perspectiva de futuro, longe das
drogas".

O esporte é, de fato, um maravilhoso caminho
para se estar de bem consigo mesmo, com a vida e
com o próximo, porque ensina a disputa sadia e o de
senvolvimento de diversas habilidades importantes
para a vida em sociedade, desenvolve a mente e o
corpo.

O Segundo Tempo é, portanto, um programa de
extrema sensibilidade do Ministro Agnelo Queiroz e
sua equipe, pois visaampliar a atividade esportiva en
tre crianças e jovens, complementando a atividade es
colar, garantindo-Ihe~ aumento daqualidade de vida e
um futuro melhor, longe das drogas e da violência.

Deve ser mencionado que esse programa é via
bilizado por meio de parceria com escolas, clubes,
unidades militares e entidades como o SESI e SESC,
que oferecem suas instalações para, em parceria
com o Ministério do Esporte, receber crianças e jo
vens de todo o Brasil.

Presente em Brasília e no. entorno, Rio de Janei
ro, Campinas, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápo-
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lis e Rio Branco; a vocação desse programa é crescer,
e é exatamente para isso que torcemos.

Queremos parabenizar o Ministro do Esportes,
nosso colega· Agnelo Queiroz, cuja voz combativa,
sobretudo em defesa do servidor público e dos maio
res interesses nacionais, tem feito falta neste Parla
mento. Mas estamos felizes ao vê-lo desenvolvendo
programas como este para beneficiar milhares e mi
lhares de crianças e jovens carentes de nosso País.
Temos certeza de que esse programa será bem rece
bido por todas as instituições interessadas no
bem-estar e no desenvolvimento de nossa sociedade.
Tudo o que é feito pelas crianças e jovens contribui
não só para termos um país mais bonito, cheio de sor
risos infantis. E que coisa mais bela há no mundo do
que o sorriso de uma criança, Sr. Presidente? Mais do
que isso, porém, o programa promove o envolvimento
da criança e do jovem com a parte nobre da socieda
de, ao mesmo tempo em que as mantém longe da vio
lência e do crime; amplia o espaço de participação
dos meninos e meninas na família e na sociedade.

Nossas saudações ao Ministro por tão bela inici
ativa. Pode ter certeza de que esse é o caminho. Não
existe tarefa mais nobre do que apostar nas crianças
e jovens. Parabéns ao Governo Lula. Que esse pro
grama prospere, para a valorização de nosso povo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CORIOLANO SALES (PFL - BA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a proposta de reforma tributária entra
agora na sua fase decisiva, com a participação osten
siva dos Governadores nas deliberações finais, discu
tindo aspectos que interessam de perto à vida dos
Estados. Os Municípios perderam uma excelente
oportunidade de participar mais ativamente do pro
cesso e obter benefícios na partilha dos impostos.

É fato incontestável que o desejo do Governo
Federal é aumentar o caixa da União e transformar o
Tesouro Nacional numa fonte inesgotável de recursos
através de um processo cada vez mais avassalador
de arrecadação. A idéia do Governo é ampliar o caixa
e aumentar a arrecadação dos tributos, custe o que
custar. Enquanto isso, Estados e Municípios continu
am mais pobres.

A proposta de reforma tributária fragiliza ainda
mais o pacto federativo, que deveria ser reforçado, de
acordo com a visão e as promessas de campanha do
Presidente eleito. É lamentável que esteja havendo
uma distorção do sentimento de federação, amplian
do o fosso que separa os entes federativos e enfra
quecendo a estrutura do Estado brasileiro.

Na discussão para rever pontos da reforma go
vernamental, os Estados brasileiros e também os Mu
nicípios têm razão, porque, em verdade, a União está
ficando com parte excessiva do bolo a ser partilhado.

É o que está ocorrendo com a CIDE - Contribui
ção de Intervenção no Domínio Econômico e com a
CPMF - Contribuição Provisória sobre Movimenta
ção Financeira, esta prevista para extinguir-se em 31
de dezembro de 2003 e que o Governo deseja, em
verdade, transformar em tributo permanente ou pror
rogar como permanente, o que prevê uma arrecada
ção de maisde 25 bilhões de reais. A volúpia do Go
verno é muito grande. Embora tenha cedido um pouco
na arrecadação da CIDE, mantém-se inflexível na po
sição de não partilhar aCPMF, alegando a posição do
Governo anterior.

As alterações pretendidas pelos Governadores
e Municípios são mais do que legítimas, posto que
nada se justifica ter a União o monopólio da arrecada
ção exclusiva desses tributos.

A situação é extremamente grave e não admite
que o Governo Federal queira tripudiar sobre os Esta
dos e Municípios, já muito enfraquecidos e fragiliza
dos na estrutura federativa.

É, portanto, de máxima importância que Esta
dos e Municípios articulem-se para um participação
efetiva na divisão dos tributos, de modo a compensar
perdas, sobretudo os Estados do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.

A reforma tributária, que é mais uma meia-sola
que propriamente uma reforma estrutural dos tribu
tos, não pode constituir-se num simulacro para garfar
Estados e Municípios, punir os contribuintes e promo
ver exclusivamente o reforço de caixa da União.

É preciso promover alterações na proposta de
reforma tributária, sem o que ela não deveria ser
aprovada, posto que é extremamente inconveniente a
Estados e Municípios, para não falar da escorcha que
representa para os contribuintes.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a Agência Nacional de Transportes Terrestres
- ANTT acaba de anunciar que só deverá liberar as
próximas concessões de rodovias federais à iniciativa
privada depois que elas estiverem reformadas e recu
peradas. E mais: pretende só licitá-Ias após a execu
ção de todos os investimentos necessários na sua
malha viária.

A idéia é das mais elogiáveis, porque tem como
alvo principal o cidadão que precisa usar essas rodo
vias para se locomover no dia-a-dia, seja por motivo
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de lazer, emergência ou por força de sua atividade
profissional. Pretende o Governo, com sua iniciativa,
reduzir os valores absurdos dos pedágios praticados
atualmente pelas concessionárias no País, a pretexto
de retorno de investimentos nas rodovias. Com a
nova decisão da ANTT, caberia, a partir de agora, ao
concessionário apenas a conservação e operação da
estrada sob sua administração.

Pena, Sr. Presidente, que a medida anunciada
pelo Governo não atinja as concessões anteriores.
Por isso mesmo, as concessionárias que atuam no
Estado do Rio de Janeiro já estão pisando no acelera
dor dos reajustes dos pedágios, que começam a au
mentar ainda este mês.

a jornal O Globo, edição deste domingo,.anun
ciou que os pedágios das principais estradas de
acesso ao Rio de Janeiro deverão subir entre 18% e
30%, no mês de setembro. A própria ANTT estaria
analisando pedidos de reajuste para as rodovias Rio
- Juiz de Fora, de 20%, Rio-Teresópolis, de 30%, e
para a Ponte Rio - Niterói, de 18,37%. Já na sexta-fei
ra passada, foi autorizado o aumento de 18,37% para
o pedágio da Via Dutra, que passou a custar R$5,80
no primeiro minuto desta terça-feira, dia 2 de setem
bro.

Há ainda estimativa de reajustes de pedágios
para as estradas estaduais, a exemplo da Via Lagos,
que já cobra um valor absurdo, exorbitante para quem
percorre parte ou todo o trecho de apenas 57 quilô
metros. Ali, pasmem, existem dois pedágios: o de
R$5,20nos dias úteis e R$7,90 nos finais de semana
e feriados. Pelas estimativas, é provável que o consu
midor passe a pagarA$6,13 e R$9,32, respectiva
mente.

Lamentavelmente, notícias ruins como essa
nunca chegam sozinhas. Essa traz na carona outros
tipos de impactos, como, por exemplo, o inevitável au
mento das passagens de ônibus e dos fretes, que re
presentam pelo menos 50% do tráfego na Rodovia
Presidente Dutra, ·por onde passam diariamente 130
mil veículos e que já reajustou o seu pedágio em
71,32% desde o início da concessão - um reajuste
maior do que a inflação registrada no mesmo períOdo,
em torno de 62,59%.

Ainda assim, a população não recebe um trata
mento que justifique os valores absurdos - repito 
cobrados pelas concessionárias. O próprio O Globo
mostrou na sUa reportagem de domingo que as em
presas que operam rodovias federais e estaduais
"derrapam" em alguns tipos de serviços. Dá, como
exemplo, uma viagem pela Rio - Juiz de Fora, que co
meça na Baixada Fluminense, também conhecida

como Rio - Petrópolis, onde se verifica a falta de tele
fones de emergência à margem da. rodovia. Não obs
tante, o número do telefone da concessionária que
consta do recibo de pedágio está desativado.

Problemas também são verificados na Rio - Te
resópolis - Além Paraíba, onde se registra a má con
servação da pista de rolamento. E não é só isso: havia
reclamação, na semana passada, de que 30 dos 100
telefones de emergência não estavam funcionando.
Na RJ-116, que faz a ligação Itaboraí- Friburgo - Ma
cuco, faltava telefone de emergência e sobravam pro
blemas por falta de acostamento.

Portanto, nada mais justo e salutar do que o Go
verno Federal posicionar-se em defesa do cidadão,
mudando as regras do jogo que norteia as conces
sões de rodovias de forma a que.possamos trafegar
com mais tranqüilidade, sem medo de sermos atrope
lados pela insegurança das estradas e pela ganância
dos pedágios que consomem boa parte do combustí
vel que ganha um trabalhador.

Muito obrigado!
O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO LEÃO (Bloco/PL - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a Frente Parlamentar Municipalista,
da qual tenho o prazer e a honra de ser Presidente,
terá reunião com o Presidente João Paulo Cunha
dentro de poucos minutos. Quero convidar os Deputa
dos presentes na Casa para essa audiência, em que
iremos discutir alguns assuntos de interesse dos Mu
nicípios, como a. participação na arrecadação da
CIDE e da CPMF e outros fatores que contribuem
para quebrá-los, cOmo, por exemplo, débitos atrasa
dos do INSS. Cada Município paga hoje de 6,8% a
9%. Nossa proposta é que fique em torno de 2%.
Além disso, qualquer empresa deste País paga de 9%
a 11 % de INSS por empregado, enquanto a Prefeitura
paga 21 %. Está errado. Temos de consertar essa dis
torção.

Tenho certeza de que o Governo Lula quer rever
isso, e vamoS ter como parceiros nessa luta o Presi
dente João Paulo Cunha e o Deputado Virgílio Gui
marães.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta

Presidência associa-se à manifestação de V.Exa. e la
menta a impossibilidade de comparecer a essa reu
nião.
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Realmente, para o fortalecimento do nosso Mu
nicípio, a base da organização política e administrati
va do País, é importante sua participação na CIDE e
na CPMF.

O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, ainda há
outra questão importante. Vários Municípios usam
40% de seu Fundo de Participação para pagar preca
tórios. Precisamos limitar esse percentual a 2%.

O SR. EDUARDO GOMES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO GOMES (PSDB - TO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, registro minha preocupação
com a revogação da Medida Provisória n° 124, de
2003, que tem força de lei na sua aplicação.

Há uma tentativa de intromissão na autonomia
do Poder Legislativo. Admito a discussão do mérito
da matéria, mas não de prerrogativas exclusivas do
Parlamento. Há uma irresponsabilidade implícita na
revogação dessa medida provisória que trata do qua
dro de funcionários da Agência Nacional de Águas
ANA.

Em solidariedade ao Partido da Frente Liberal, a
quem cabe a relatoria dessa Mp, o PSDB vem conde
nar essa prática danosa ao relacionamento entre os
Poderes.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao Sr. Dr. Heleno.
O SR. DR. HELENO (PP - RJ. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o Instituto Nacional do Câncer (INCA), maior
centro público de referência no tratamento e preven
ção da doença no Brasil, com 8 mil cirurgias e 130 mil
consulta.s em 2002, passa por uma crise sem prece
dentes em sua história.

Este Parlamentar, há cerca de 60 dias, fez uso
da tribuna desta Casa para anunciar o início dessa
crise, quando a falta de medicamentos, bem como de
outros materiais, já estava levando preocupação a vá
rios pacientes, que viam os seus quadros de trata
mento piorarem.

Hoje, lamentavelmente, estamos vendo um ho
mem de bem, o ex-Parlamentar e ex-Ministro Jamil
Haddad, forçado a pedir demissão, pois se sentiu traí
do por pessoas que, aparentemente, mereciam a sua
confiança. Assim, todos os detentores de cargos de
confiança foram exonerados, para facilitar a tarefa da
futura. direção.

A crise no INCA agravou-se na sexta-feira pas
sada, quando 5 diretores da unidade, além de coorde
nadores e chefes de serviço, entregaram seus cargos
ao diretor Jamil Haddad. Incompatibilidade com a ad
ministração e desabastecimento do hospital foram
apontadas como as principais causas da crise.

Um levantamento feito no hospital indicava que
36 medicamentos essenciais no tratamento do cân
cer estavam em falta e outros 57 com poucas unida
des no estoque.

O INCA é um hospital com 3 mil funcionários e
faz mais de 2 mil consultas diárias em suas 18 unida
des.

A decisão do pedido de demissão do Dire
tor-Gerai Jamil Haddad aconteceu após uma reunião
com o Secretário de Atenção à Saúde, Jorge Solla.
Na reunião, foi exposta a situação do hospital e que
mudanças eram necessárias. Daí a demissão foi um
fato consumado.

Agora vem a pergunta. Como ficará o INCA com
a nova direção?

Uma das reclamações dos líderes do movimen
to é que se estava dando preferência ao interesse po
lítico em detrimento do interesse técnico. Somos polí
ticos e entendemos que em cargos técnicos devem
ser colocadas pessoas técnicas e de confiança.

O hospital, pela sua grande importância, não
pode sofrer essas influências. Fazemos votos para
que tudo volte ao normal e que os pacientes, muitos
em estado terminal, não sofram com essa falta de en
tendimento entre aqueles que têm a grande respon
sabilidade de dirigir a unidade. O Hospital Nacional do
Câncer do Estado do Rio de Janeiro, que sempre foi
uma referência nacional, não merece passar por tão
grave crise.

O povo do Estado do Rio de Janeiro vê com bas
tante sofrimento o desenrolar dessa crise e torce
para que ela seja breve e que tudo volte ao seu nor
maio mais rapidamente possível.

Sr. Presidente, é preciso que nossas autorida
des passem a dar uma maior atenção ao que é trazido
ao plenário desta Casa. Se providências fossem to
madas há 60 dias, quando eu aqui trouxe as primeiras
denúncias, estou certo de que a crise seria muito
mais branda e com um outro final, sem prejuízos aos
pacientes que lá se encontram internados.

Mesmo assim, acredito nas providências que o
Ministério da Saúde irá tomar e estou certo de que
essa crise será superada.

Era o que eu tinha a dizer.
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A SRA. SELMA SCHONS (PT - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, na semana passada, o Governo do Paraná
abriu os festejos comemorativos dos 150 anos de
emancipação política daquele Estado. Naverdade, o
Paraná comemora sua emancipação de São Paulo
em duas grandes datas: em29 de agosto, data dapu
blicação da Lei na 704, que criou a Província do Para
ná; e em 19 de dezembro, data de instalação do pri
meiro Governo, sob o comando do Conselheiro Zaca
rias de Góes e Vasconcellos.

Os 399 Municípios promoverão eventos come
morativos para marcar as datas, entre os quais o es
tudo da história do Estado, a fim de refletirmos sobre
arealidade em que vivemos.

Hoje, o Paranátem 9 milhÕes e 500 mil habitan
tes, economia.baseada na agropecuária e na indús
tria, que lhe possibilitam o registro de bons e susten
táveisíndices econômicos,. sobretudo pela disposição
de seu povo para o trabalho. O paranaense é traba
lhador e simpático.

Entretanto, o Estado ainda está em construção.
Como bem disse o Governador Roberto Requião na
inauguração. dos .festejos do sesquicentenário, a
construção. do Estado. aInda não está acabada por
que 10,83% dapopulação ainda Vivem abaixo da li
nha dap0tlreza.lssosignifica que de cada 10 parana
enses 1 pode estar passando fome.

Este éo r~sultadode. anos de desgoverno em
que a prioridade não estava centrada nos imensos
abismossociaisqu~caracterizam os Estados mais ri
cos daFederação.Asdisparidadessociais são obser
vadas em todos osMunicípios paranaenses, sobretu
do na área rural, onde srandesextensões de terra
OCUPam espaço ao lado de grande contingente de ex
cluídos.

Ess~ realidade deverá mudar com as novas di
retrize~degovernoparaospróximos 4 anos. Segun
do o Secretário do Trabalho, Emprego e Promoção
SocialqoParaná, Padre Roque Zimmermann, a meta
até 2006 érequzirde70%~80%o número de habi
tantesque passam fome. no .Estado.

Est~ é o quadro que vamos ajudar a construir.
Conq~ist~mos aconfiançaqeboa parte da popula
ção d~8u~leEstaCl.oe as~eguramos aos paranaenses
que tud?faremospara.honrar •• este.compromisso.

Par~b13~iz()apopulação.cl0Estado do Paraná e
garantoq~e empenl1amo~ todos?s esforços para aju
dar a c?n~truiruma sociedade baseada na justiça e
na inclusão· social.

Muito obrigada.

o SR. ZEZÉU RIBEIRO (PT - BA. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, venho a esta tribuna re
gistrar o lamentável recorde presenciado na Bahia
nesses últímos dias: foram encontrados mais de 800
trabalhadores em regime de escravidão na fazenda
Roda Velha Agroindustrial.

Fomos informados da situação desses trabalha
dores por intermédio da Comissão de Direitos Huma
nos de Barreiras, coordenada pela Ora. Geane Car
doso.

Em sigilo, conforme recomendação da própria
Inspetoria do Trabalho, do Ministério do Trabalho e
Emprego, formulamos a denúncia.

No prazo de 4 dias, uma equipe esteve na região
e constatou a presença de 843 trabalhadores em regi
me de escravidão.

Conversei com o inspetor, que me disse já terem
libertado os traball1adores.•Perguntei-lhe se estava ca
racterizado o regime de escravidão, e ele nos relatou
as condições em que se encontravam os trabalhado
res: aliciados via gato, sem nenhum registro de traba
lho, sem nenhum contrato, sem nenhuma segurança
laboral, morando sob lonas de plástico, sem higiene.

Setenta trabalhadores estavam com diarréia e
um faleceu quando da presença do Ministério do Tra
balho e Emprego e da Polícia Federal na região.

Na fazenda havia segurança armada, queimpe
dia o ir e vir de trabalhadores, vinculados ao regime
do barracão. Conhecemos. tal regime: é aquele em
que, depois de terminadaa empreitada, o trabalhador
ainda deve ao barracão.

Acompanhamos a atuação do Ministério do Tra
balho e da Polícia Federal na regularização funcional
desses trabalhadores. Estamos preocupados com o
desenrolar de tudo isso. Esperamos não voltar a esta
tribuna para relatar situações desse tipo. O Ministério
do Trabalho tem tidO atuação exemplar nesse assun
to. Só este ano, 2 mil trabalhadores foram encontra
dos em regime de escravidão. As· maiores ocorrênci
as são no sul do Pará e agora registramos também no
oeste da Bahia.

Sr. Presidente, esses trabalhadores estavam
Vinculados à colheita do café. Alertamos o Ministério
do Trabalho para a suspeita de que há outras pessoas
em iguais condições nas carvoarias.

Aproveitamos a oportunidade para registrar a
cobertura que o jornal Correio Braziliense, desde
sábado, tem dado ao problema. Trata-se de alerta à
população brasileira.

Queremos contarcom o apoio dos nobres pares
do Congresso Nacional para algumas medidas que



41782 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

serão tomadas hoje. Encaminharemos uma repre
sentação ao Ministério Público, na qual solicitamos
que os proprietários de tais estabelecimentos sejam
responsabilizados criminalmente por tal situação.

Sr. Presidente, peço o apoio de V.Exa., porque
também encaminharemos pedido à Mesa para trazer,
em regime de urgência, ao Plenário da Casa projeto
de lei que disponibilize terras onde haja trabalho es
cravo para a reforma agrária. Não é possível que se
permita situação dessas no Brasil de hoje. Em relação
às terras utilizadas para plantio de maconha, já há de
terminação legal nesse sentido e também há um pro
jeto de lei sobre o assunto em tramitação nesta Casa.

Por fim, estamos solicitando ao Ministério Extra
ordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome
a inclusão no Programa Fome Zero do Município de
São Desidério, que passa por situação de crise.

Essas são medidas necessárias e pertinentes.
E é com profundo pesar que registramos o fato, com
preendendo, entretanto, que o Governo já tomou as
medidas cabíveis e urgentes para superação do caso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta

Presidência comunica que concederá a palavra a to
dos os oradores inscritos, até as 15h. Em seguida,
passará ao período do Grande Expediente e, imprete
rivelmente às 18h30min, encerrará a sessão e convo
cará outra, extraordinária, a ter início imediatamente.

SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com a
palavra o nobre Deputado Jamil Murad.

O SR. JAMIL MURAD (PCdoB - SP. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, ontem, a CPI dos Planos de Saúde realizou reu
nião na Assembléia Legislativa de São Paulo, da qual
participei na qualidade de membro titular.

É importante registrar que os planos de saúde
recebem grande volume de recursos durante o ano:
22 bilhões de reais, pagos por 35 milhões de brasilei
ros. Em termos comparativos, para atender aos 175
milhões de brasileiros, o Sistema Único de Saúde 
SUS, em 2004, disporá de 29 bilhões de reais, en
quanto os planos de saúde privados dispõem de qua
se a mesma quantia para atender apenas 35 milhões
de conveniados.

Apesar desse imenso volume de dinheiro arre
cadado, os planos de saúde privados não cumprem
suas obrigações com os usuários de boa-fé, que se
associam para se proteger de alguma emergência.

No último domingo visitei uma jornalista interna
da em um hospital de São Paulo, que chegou em es
tado de coma, levada por seus familiares. Ela possuía

um plano de saúde, transferido de outro usuário que
já pagava há 5 meses e meio, ou seja, o Plano MediaI.
Os médicos diagnosticaram meningite aguda e solici
taram levar a paciente para a UTI, determinação que
foi cumprida. O Plano Mediai Saúde, no entanto, exi
giu da família cheque-caução no valor de 30 mil reais.
A família de trabalhadores residentes no Bairro São
Miguel Paulista, em São Paulo, não tinha a menor
chance de dispor de 30 mil reais, tampouco do che
que-caução. A opção que deram à família foi levar a
paciente para outro hospital.

Entretanto, os médicos chegaram à conclusão
de que ela não poderia ser transferida porque corria
risco de vida, estava em coma, com meningite aguda.
Mas o Plano Mediai continuava exigindo da família o
cheque de 30 mil reais ou a transferência para outro
hospital. Foi preciso que uma Juíza de São Miguel Pa
ulista concedesse liminar para que fosse garantido o
tratamento da paciente no hospital em que estava.
Agora, está na Justiça a decisão sobre o pagamento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senho
res telespectadores, este exemplo de abuso por parte
do plano de saúde contra brasileira de boa-fé, que,
com muito sacrifício paga as mensalidades, ocorre 24
horas por dia, o ano inteiro, ano após ano. Abuso con
tra pacientes, médicos, hospitais e laboratórios que
prestam serviço a planos de saúde. Há também o
descredenciamento de médicos sem aviso aos paci
entes e inúmeros outros casos.

Srs. Deputados, a lei não é respeitada, há impu
nidade e a Agência Nacional de Saúde Suplementar
não cumpre seu dever. Os planos de saúde gastam
com marketing, mas sonegam atendimento a pacien
tes que mantêm seus altos lucros, o que é crime.

A CPI precisa ajudar a resolver esse problema.
A Câmara dos Deputados tem de solucionar tal distor
ção porque não é possível que milhões de brasileiros
continuem a ter seus direitos fraudados, burlados, en
quanto donos de planos de saúde vendem mentiras e
prometem, em propagandas com helicópteros, uma
vida maravilhosa, o paraíso, para quem comprar o
plano. Mas quando o usuário ou um familiar fica doen
te, depara-se com verdadeiro inferno.

Muito obrigado.
O SR. ARV VANAZZI (PT - RS. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, nas últimas décadas, a situ
ação nas áreas urbanas muito se tem agravado. A fal
ta de políticas públicas, juntamente com a falta de
uma estratégia de desenvolvimento econômico e so
cial, deixou nossos Municípios em uma situação irre
mediável, tendo em vista a ocupação urbana feita de
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forma irregular, transformando as nossas cidades em
locais muitas vezes sem as mínimas condições de
habitabilidade.

A tendência para o próximo período é o agrava
mento da situação, pois não encontraremos solução
para um problema que se acumulou por décadas num
curto espaço de tempo. O Brasil precisa ter alternati
vas que sejam compat íveis com as novas realidades.

Temos vivido no último período conflitos urba
nos de grande monta. A população carente do Brasil,
principalmente o cidadão que ganha até 3 salários
mínimos, não tem acesso a nenhum tipo de financia
mento, não temacesso à moradia e não há condições
mínimas para solucionar o problema de saneamento
básico, cuja gravidade temos visto em vários levanta
mentos. Para desenvolver uma política que possa
atender minimamente as necessidades dessa popu
lação, são necessários mecanismos mais ágeis e efi
cazes.

Se nas últimas duas décadas faltou política ha
bitacional, após a extinção do BNH, também houve
um grave problema relativo aos acordos firmados
neste País ao longo da história, principalmente aque
les com o Fundo Monetário Internacional. Uma das
grandes exigências traçadas e trabalhadas desse
perverso sistema. financeiro internacional, senão a
principal, foi a exclusão do financiamento público aos
entes públicos, tanto do ponto de vista das Prefeituras
Municipais como do ponto de vista das cooperativas
habitacionais ou da sociedade civil organizada.

Não existe solução ou planejamento urbano en
quanto as Prefeituras dependerem de emendas par
lamentares para demandas de habitação e sanea
mento básico.

Precisamos transformar este Parlamento numa
ferramenta de luta, na defesa e na construção de al
ternativaspara aspolíticas urbanas, e uma delas é a
volta dofinanciamemto público para estes investimen
tos. Não ppdemos admitir que o FGTS, com um capi
tal estimado em aproximadamente 130 bilhões de re
ais e que só de rendimento anual de juros chega a 5
bilhões de reais, não disponibilize às Prefeituras e
Estados que estão em dia com suas obrigações fisca
is financiamento para atender sUas demandas, em
nome de um não-endividamento público ou geração
de superávit primário.

A participação da sociedade, os posicionamen
tos positivos do Poder Público Federal no sentido de
reduzir o déficit. habitacional e o crescente interesse
dos Estados e Municípios brasileiros para solucionar
os problemas de moradias precárias e inchamento
das cidades chamam a atenção para o grave proble-

ma do endividamento público dos Municípios, o que
acaba entravando o financiamento direto para os ges
tores dos espaços urbanos.

Outro elemento importante e que cabe salientar
é que existem centenas de Municípios aptos a rece
ber recursos através de financiamentos e não o rece
bem por razões de contingenciamento ou endivida
mento público.

Precisamos, de forma firme e contundente, es
tabelecer propostas nas quais os financiamentos fi
quem fora das metas de produção de superávit primá
rio e possam contribuir para a construção de uma
nova agenda de crescimento econômico e social do
País. Que as Prefe.ituras Municipais com os entes fe
derados ou os Governos Estaduais possam buscar fi
nanciamento na Caixa Econômica Federal, recursos
que hoje estão disponíveis para atendimento e aplica
ção nessa área.

Para que possamos retomar o desenvolvimento,
não podemos aceitar que as metas de superávit pri
mário se sobreponham aos programas sociais, que
garantem a melhoria da qualidade de vida de milhões
de brasileiros, por intermédio da habitação, da gera
ção de emprego e renda, da saúde, da educação e da
reforma agrária, entre outros.

É urgente e necessária a revisão através de
uma auditoria das dividas externa e interna, pois este
é o principal fator que impede o investimento em polí
ticas de saneamento e infra-estrutura, os quais po
dem modificar o gravequadro de estagnação em que
se encontra o Brasil.

Por estas razões, a Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e Interior, a meu pedido, realizará, jun
tamente com o Ministério das Cidades, no dia 09 de
setembro, no Auditório Nereu Ramos, o I Seminário
Nacional em Defesa do Financiamento Público para
a Habitação. Contaremos com a participação de Pre
feituras municipais, Câmaras de Vereadores, Gover
nos e Secretarias Estaduais, Assembléias Legislati
vas, Governo Federal, Caixa Econômica Federal,
BNDES e diversos movimentos sociais.

O objetivo central do seminário é trazer de volta
o debate sobre financiamento público e exigir do Go
verno Lula que, na negociação com o Fundo Monetá
.rio Internacional, essa questão não seja colocada
como gasto público; é investimento, que tem como ca
racterística básica a busca da solução de problemas
graves que se prolongam há·muitos anos no País.

Um dos grandes debates para que comecemos
a resolver com seriedade e transparência a inclusão
social nos centros urbanos é retirar da pauta do FMI a
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exigência para que esses investimentos sejam consi
derados como parte do superávit primário.

Propusemos a realização do seminário para
que a sociedade brasileira opine e se mobilize, a fim
de fazer com que os recursos disponíveis sejam fi
nanciados pelas Prefeituras que estão em dia com
suas contribuições, com o Fisco e com a arrecadação
junto ao INSS.

Então, que todas as Prefeituras em dia possam
ter acesso a financiamentos, o que é fundamental
para que tenhamos cidades mais justas, humanas,
cuja preocupação principal seja a inclusão social e a
população de baixa renda. O financiamento público
precisa estar no centro do debate, na política de de
senvolvimento social e sustentável para o País e para
a sociedade.

Convido Governos Estaduais e Prefeituras para
que contribuam e que sejamos parceiros na busca de
alternativa para o problema do financiamento público.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA

(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, comunico a presença nesta Casa do
Reitor da UNIBRA, Gilberto Pinheiro dos Santos, que
trabalha há muito tempo com o ensino à distância, o
que é novidade no Brasil. S.Sa. trouxe know-how dos
Estados Unidos.O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oli
veira) - Deputado Professor Irapuan Teixeira, a Mesa
faz suas as palavras deVExa. e deseja ao Magnífico
Reitor da UNIBRA boa estada em Brasília e que pos
sa, junto ao Ministério da Educação, ter todas as suas
reivindicações atendidas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle desta Casa aprovou requerimento de minha
autoria que propõe a realização de seminário para
tratar da corrupção.

Sabemos que a corrupção não se combate ao
acaso, com medidas temporais, mas a partir do mo
mento em que o Estado e as instituições públicas
passam a se organizar e a sociedade a fiscalizar e a
se interpenetrar nessas instituições, para contro
lá-Ias.

O Ministro de Estado do Controle e da Transpa
rência, Waldir Pires, tem-se empenhado no difícil pa
pei de fiscalizar os órgãos públicos federais e seus
convênios com Estados e Municípios. Sabemos que é
uma tarefa hercúlea. Relatório da Controladoria-Ge
ral da União demonstra que em 63% das inspeções
feitas em Prefeituras e Estados há algum tipo de irre
gularidade. Segundo dados da ONG Transparência
Internacional, quase 30% do orçamento público brasi
leiro, seja em âmbito federal, estadual ou municipal, é
desperdiçado com a corrupção.

Há muito se busca combater isso. Os poucos re
cursos de um Estado pobre como o Brasil deveriam
ser aplicados corretamente. A forma como foi organi
zado o Estado nacional, que nunca teve um perfil re
publicano, permite uma certa frouxidão, uma certa
aquiescência por parte da sociedade e dos adminis
tradores públicos, principalmente de governantes.
Essa prática não deveria persistir no Brasil.

Fazer uma grande campanha não é suficiente.
Fortalecer tão-somente as instituições estatais tam
bém é insuficiente. Estamos há 10 anos construindo
leis de licitações, de responsabilidade fiscal, enfim,
todo um instrumental normativo que, além de enges
sar a máquina pública e tirar a autonomia em proces
sos de decisão importantes, não evita a corrupção. O
que é preciso é abrir canais de participação para aso
ciedade.

Um dos instrumentos que têm sido utilizados
como bons resultados é o orçamento participativo,
adotado por diversas Prefeituras no Brasil. Pesquisas
realizadas demostram que nas Prefeituras que imple
mentaram o orçamento participativo o nível de cor
rupção cai a um valor praticamente irrisório. Já na
quelas que adotam um orçamento centralizado, a for
ma mais tradicional de controlar o orçamento público,
a corrupção se instala, corrompe e faz com que haja
uma aliança entre o corruptor e o corruptível, o servi
dor público.

A corrupção é proporcional ao poder de quem
administra os recursos públicos. Quando esse poder
é muito grande, estimula a corrupção. Então, temos
que repensar as instituições; adotar mecanismos
para que a sociedade civil organizada, a população
de uma maneira geral, tenha instrumentos que possi·
bilitem uma maior transparência, seja com a informa
tização, seja mediante instrumentos de decisão políti
ca, e aí está o papel do Parlamento brasileiro.

A democracia representativa já denota um certo
esgotamento. É preciso outros mecanismos, a partici
pação direta da população junto ao poder político, ao
Governo, aos que têm o poder de decidir onde e como
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aplicar para definir que linha de financiamento, que
projeto deve ser adotado.

Na quinta-feira passada, participei de uma ses
são do Congresso Nacional onde estavam sendo
aprovados diversos PLs. Essa sessão quase não
pôde ser realizada porque alguém pediu verificação
de quorum. Evidentemente, não haveria quorum,
porque vários·PLs foram modificados a fim de que se
pudesse discutir melhor as emendas individuais de
Parlamentares, como se essas emendas fossem de
um grande interesse público.

Quando há um Orçamento um pouco mais frou
xo, quando há um excesso de arrecadação, pode até
ser que se destine verba pública para emenda parla
mentar. A partir do momento em que o Orçamento pú
blico nacional está restrito, devem ser analisados
aqueles projetos que atendam o interesse maior da
Nação, não somente interesses localizados, paroqui
ais, que muitas vezes não servem para melhorar a
qualidade de vida da população local, mas simples
mente para fortalecer currais eleitorais.

Portanto, registro que esse seminário a ser rea
lizado é de extrema importância, pois visa dar condi
ções ao Parlamento e à sociedade de encontrar a me
lhor forma de gerir os recurso públicos.

O SR. JOSÉ UNHARES (PP - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nos recém-vindos dias 20, 21, 22 e 23 do mês findo,
as Santas Casas de Misericórdia e entidades filantró
picas da área da saúde se encontraram em Brasília
no seu XIII Congresso Nacional.

Foi um encontro de todos os recantos do Brasil.
Lá se encontrou o Sul, o Sudeste, o Norte, o Nordeste
e o Centro-Oeste. Pode-se afirmar que o Brasil, com a
variedade multicolorida de suas regiões, fez-se pre
sente.

Além do sempre celebrado clima de confraterni
zação, um acorde repetido por todos foi traduzido
num refrão: encontramo-nos em estado pré-falimen
tar. Como é sabido, essas instituições, parceiras in
condicionais do SUS, disponibilizam ao mesmo cerca
de 60% de seus serviços em algumas regiões; nou
tras, como o Nordeste, 97%.

Atualmente, segundo dados do DATASUS,
37,76% das internações do Sistema são realizadas
em leitos dessa extensa rede que cobre a maioria dos
Estados brasileiros e realiza mensalmente cerca de 1
bilhão de procedimentos, desde os simples achados
da patologia clínica até os sofisticados auxiliares de
diagnósticos, como tomografia, ressonância magnéti
ca e outros. São 450 mil empregos diretos e 150 mil

médicos trabalhando nessas instituições. Frise-se
que muitas delas são o único serviço de saúde exis
tente em centenas de cidades brasileiras.

Mas as Santas Casas centenárias estão em cri
se. Aliás, não fogem à regra que se universaliza em
todos os hospitais, sejam públicos, sejam filantrópi
cos, sejam universitários, que atendem com priorida
de ao Sistema Único de Saúde.

Recentemente, o Conselho Regional de Medici
na de São Paulo vistoriou 1.011 hospitais, prontos-so
corros e postos de atendimento que servem ao SUS.
Frise-se: todos paulistas, do Estado mais rico do País.
O quadro que emerge da vistoria é preocupante: fal
tam equipamentos, pessoal, área física e sobretudo
financiamento, dado o baixo valor dos procedimentos
pagos pelo SUS.

A título de exemplo, cito alguns números que por
si sós têm mais eloquência do que as palavras. De
acordo com o levantamento, apenas 34,9% dos hos
pitais possuíam 91% dos equipamentos imprescindí
veis na sala de cirurgia; 56,5% não tinham a aparelha
gem mínima em suas UTls; 68,2% dos hospitais não
apresentam seus prontuários corretamente preenchi
dos; e é constrangedor que somente 34,2% dos pron
tos-socorros obedeçam aos quesitos de biosseguran
ça, ou seja, a maioria sequer descarta seu lixo de
modo apropriado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um
acontecimento mais grave foi verificado no evento e
foi repassado ao Exmo. Sr. Ministro Humberto Costa,
que nos honrou com sua presença na abertura do
Congresso, representando o Sr. Presidente da Repú
blica. Foi apresentada uma série de denúncias que,
além de agravarem a crise, evidenciam a politicagem
reinante no Sistema, mormente nas cidades que se
encontram em gestão plena de saúde. Pasmem, Sras.
e Srs. Deputados: a maioria dessas instituições não
têm contrato ou convênio, trabalham às tontas, sem
teto financeiro definido e sem metas para o atendi
mento. Dependem da boa vontade e do humor do
gestor, que paga o que lhe convém. Há discriminação
política e desrespeito aos princípios constitucionais,
que priorizam os hospitais públicos, em seguida os fi
lantrópicos e, finalmente, os privados lucrativos. Está
na hora de auditar o Programa de Saúde da Família,
filosófica e sociologicamente perfeito, mas há denún
cias de que não existem equipes que cobram regular
mente do Ministério.

Aqui deixamos este grito de alerta. Não pode
mos esvaziar o SUS, a maior conquista da população
brasileira, assim como não devemos permitir que seja
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extinta por inanição a âncora desse sistema tão ben
fazejo: as Santas Casas de Misericórdia brasileiras.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta

Presidência reforça o que disse anteriormente. Será
rígida no cumprimento do tempo destinado ao Peque
no Expediente, ou seja, até as 15h. Faltando 5 minu
tos para as 15h, concederá a palavras àqueles que
queiram encaminhar como lidos seus pronunciamen
tos e dará início ao Grande Expediente exatamente
no horário. Depois, serão inscritos os oradores das
Breves Comunicações da sessão extraordinária.

Já estão inscritos para falar nesta sessão, pela
ordem, a Deputada Zelinda Novaes e os Deputados
Paulo Feijó, Átila Lins e Giacobo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Guilherme Mene
zes.

O SR. GUILHERME MENEZES (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Ministério da
Saúde, ultimamente, tem sido alvo de muitas críticas,
principalmente o Secretário Nacional de Atenção à
Saúde, Dr. Jorge Solla. Felizmente, as críticas têm
suscitado testemunhos os mais respeitáveis e qualifi
cados, como o do Dr. Jairnilson Paim, Professor Titu
lar do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Fe
deral da Bahia, Vice-Presidente da Associação Brasi
leira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva nos pe
ríodos de 1981 a 1983 e de 2000 a 2003.

Disse o professor:
"... a equipe escolhida para auxiliar o ministro

Humberto Costa nas secretarias do Ministério da Sa
úde reuniu dignos profissionais com excelente forma
ção acadêmica, competência técnica, sólida expe
riência em gestão pública e compromisso histórico no
desenvolvimento e qualificação do Sistema Único de
Saúde.

No caso particular do Dr. Jorge Solla, cuja traje
tória acompanho por mais de 20 anos, tenho uma
avaliação bastante distinta daquela apressadamente
apresentada na Folha de 31/08/2003, quando lhe
acusa de 'inexperiência administrativa'.

Desde a graduação na Faculdade de Medicina
da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Solla des
tacou-se como um dos alunos mais brilhantes da sua
geração. Especializou-se em Medicina Social, obteve
o título de Mestre e recentemente foi aprovado para o
Doutorado em Saúde Coletiva. Colaborou tecnica
mente com governos de diferentes espectros políti
cos, tais como: Governo da Bahia (...); Prefeitura Mu
nicipal de Salvador (...); Governo FHC, assessorando

a implementação do PSF no âmbito nacional e na or
ganização dos Pólos de Capacitação em Saúde da
Família; Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
(BA), como Secretário Municipal de Saúde. A expe
riência administrativa do Dr. Solla possibilitou um ex
pressivo desenvolvimento do SUS naquele Município,
reconhecido pelo Ministro José Serra, pelo UNICEF e
pelo BID, sendo convidado para apresentar em Was
hington esse caso de gestão bem-sucedida.

Diversas pesquisas, dissertações e teses de
doutorado realizadas em centros de excelência em
Saúde Coletiva, a exemplo da Escola Nacional de Sa
úde Pública (FIOCRUZ) e do Instituto de Saúde Cole
tiva (UFBA), tomaram como objeto de estudo e de
avaliação o caso de Vitória da Conquista. Esses estu
dos revelam o caráter inovador do trabalho empreen
dido no que tange à integralidade da assistência, à
gestão participativa e à articulação da atenção básica
com os serviços de média e alta complexidade do sis
tema de saúde.

Esses foram os motivos fundamentais que cre
denciaram Jorge Solla a ocupar a nova Secretaria de
Atenção à Saúde do Governo Lula, possibilitando in
tegrar ações preventivas e curativas, atenção primá
ria e assistência hospitalar, educação·e promoção da
saúde, na perspectiva de um sistema de saúde mais
racional, eficiente, democrático, eficaz e igualitário".

Lerei mais um testemunho, agora do Prof. José
Tavares Neto, Diretor da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal da Bahia, com relação ao Dr.
Jorge Solla:

"(...) Vale aqui ressaltar que, além da grande ex
periência administrativa do Dr. Solla, comprovada
como Secretário de Saúde de Vitória da Conquista e
como organizador do Pólo de Capacitação do Estado
da Bahia, foi também gestor de sucesso na implanta
ção e consolidação de um dos melhores programas
de Saúde da Família do Brasil, que hoje serve de mo
delo para várias Prefeituras do País. Além disso, o Dr.
Solla tem formação acadêmica (Mestre em Saúde
Pública), foi coordenador de Residência Médica e o
mentor (e supervisor, até recentemente) da inserção
do Internato da Faculdade de Medicina da UFBA nos
33 campos do PSF de Vitória da Conquista, onde a
atenção básica à saúde tem um dos melhores exem
plos de respeito à cidadania, fruto do conhecimento e
do trabalho do Dr. Solla (...)".

Na qualidade ex-Prefeito de Vitória da Conquis
ta, eleito e reeleito, quero destacar algumas premia
ções recebidas pela Administração Municipal durante
nossa gestão e que tiveram decisiva participação da
área da saúde, sob a administração do Dr. Jorge Sol-
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la. Foram estes os 9 prêmios nacionais e internacio
nais: Brasil Criança Cidadã/Ministério da Previdência

1998/1999/2000; Prefeito Criança/Fundação
ABRINQ - 1999; Saúde Brasil/Ministério da Saúde
1999; Gestão Pública e Cidadania/Fundação Getúlio
Vargas, Fundação Ford e BNDES -1999; 111 CONIP 
Excelência em Informática Pública - 2000; Governa
dorMário Covas - Prefeito Empreendedor/SEBRAE 
2000; Superecologia, da revista Superinteressante 
2002; Experiências Bem-Sucedidas/Organização
Pan-Americana de Saúde - 2002; e ainda oreconhe
cimento como Hospital Amigo da Criança, pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância e pelo Ministério
da Saúde, do Hospital Municipal de Vitória da Con
quista.

Após visita de missão do Banco Mundial a Vitó
ria da Conquista, em janeiro de 2001, o Dr. Ricardo
Fescina, da Organização Pan-Americana de Saúde,
salientou o seguinte: "o sistema de saúde de Con
quista é o mais desenvolvido que tivemos oportunida
de de conhecer no País':

Experiências como a do Dr. Jorge Solla, que in
tegra a equipe do Ministro Humberto Costa, hão de
consolidar o Sistema Único de8aúde brasileiro base
ado nos princípios de universalidade, integralidade,
gratuidade e qualidade.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, um dos princípios essenciais do regime
democrático de direito para que haja plenitude demo
crática é a harmonia e independência entre os pode
res do Estado.

Como democratas, devemos defenderas garan
tias do Poder Legislativo para que possa exercitar
suas atribuições constitucionais com absoluta inde
pendência. Da mesma maneira, devemos sempre de
fender a absoluta independência do Poder Judiciário,
competente para o processo e julgamento de todos
os conflitos $ociais, aplicando a lei adequadamente
aos casos concretos.

Do mesmo modo, como chefe do Poder Judiciá
rio, o Presidente do Supremo Tribunal Federal pode
manifestar-se sobretemas que envolvam os Poderes
do Estado, as garantias e as prerrogativas do Poder
Judici~rio e de seus integrantes, bem como sobre ou
tras questões de interesse da sociedade e desta Na
ção. Não pode, contudo, o chefe do Poder Judiciário
adotar posição político-partic;lária, fazer indevidas crí
ticas, de caráter pessoal, que vão do penteado à cor
da gravata e ao corte do terno do Presidente da Re-

pública. Assim agindo, estaria, como está, violando
princípios essenciais à função jurisdicional, entre os
quais se destaca a necessária e indispensável impar
cialidade.

Declarações como as do Presidente do Supre
mo Tribunal Federal em entrevista à revista Veja, com
críticas e ofensas pessoais ao Presidente Lula e aos
Ministros Antonio Palocci e José Dirceu, são incom
patíveis com o. exercício da judicatura na mais alta
Corte de nosso País.

Com uma trajetória de vida de mais de 30 anos
no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
convivendo harmonicamente com os membros do Po
derJudiciário de meu Estado, quero manifestar minha
posição de repúdio aos termos da referida entrevista
e exprimir a integral confiança nas linhas de ação e
nas diretrizes do Governo do Presidente Lula.

Outra questão que gostaria de abordar é minha
discordância com a posição adotada pela Executiva
Nacional de meu partido ao aplicar a severa punição
de 60 dias de suspensão aos 8 companheiros que se
abstiveram da votação na reforma da Previdência.

Não concordo com. a posição adotada pelos
companheiros, mas qualquer punição deveria ser
precedida do devido processo legal, em que lhes fos
sem permitidos amplos debate e defesa. São valoro
sos companheiros, que se têm destacado por uma
postura ética e combativa. Afastá-los da bancada e do
partido sem o devido processo legal. não favorece
aquilo que defendemos como essencial para umpar
tido político, a unidade.

Representante do Estado do Rio de Janeiro,
não posso aceitar qUe ocorra o afastamento de um
companheiro como o Deputado Chico Alencar. No
mesmo momento em que S.Exa..é afastado, figuras
como a Prefeita de Magé, Narriman Zito, anunciam
que vão entrar no Partido dos Trabalhac;lores. Trata-se
de Prefeita com práticas políticas condenáveis, liga
da, inclusive, a grupos de extermínio que atuam na
Baixada Fluminense. Hánotícias, rumores de que um
tal de Ratinho, ViCe-prefeito de Nilópolis, também
pretende ingressar no Partido dos Trabalhadores.

Não é esta a postura qUe deve Ser a mais corre
ta para um partido como o pJ; que deve, acima de
tudo, prezar princípios e valores éticos. Questões mo
mentâneas que envolvamagovernabilidade não po
dem justificar a permissão para qu~ figuras como es
sas, que fazem práticas políticas inaceitáveis, ve
nham a filiar-se ao nosso partido.

Esta é a manifestação de repúdio que tambem
faço neste momento. Espero que no recurso por nós
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encaminhado à Executiva Nacional seja corrigida a to poderia ser extemporânea em função de assunto
decisão do Diretório Estadual, que permitiu essas fili- de maior gravidade.
ações. Então, esses pressupostos constitucionais es-

Era o que tinha a dizer. tão sendo desrespeitados.
Muito obrigado. Quero comunicar a VExa. e à Casa que o
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. PSDB, neste momento, está entrando com uma ação

Presidente, peço a palavra para uma questão de or- direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tri-
demo bunal Federal exatamente para conter mais essa

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem agressão, em que a relevância e a urgência passam a
VExa. a palavra. ser meramente pessoais do Sr. Presidente da Repú-

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO blica, que, não obstante impor seu rolo compressor à
(PSDB-SP. Questão de ordem. Sem revisão do ora- Casa, decide pautar-pasmem, Sras. e Deputados!-
dor.) - Sr. Presidente, minha questão de ordem diz o que aCâmara deverá votar. Isto é um atentado à de-
respeito à Ordem do Dia de hoje. Na pauta da Ordem mocracia.
do Dia, consta que estamos aqui para a apreciação Por isso, falo claramente sobre esse problema.
da Medida Provisória n° 124, de 2003, que dispõe so- Solicitei a VExa. que me concedesse esta questão de
bre o quadro de pessoal da Agência Nacional de ordem para avisar a Casa da ação direta de inconsti-
Águas - ANA e dá outras providências. tucionalidade e pedir uma definição: tem validade a

Sr. Presidente, permita-me, por favor, ler poucas convocação da Ordem do Dia ou não?
linhas, poisesta citação não é de minha autoria: Essa é a questão que formulo a V.Exa.

"Quando foram delineadas, na Constituinte de O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
1988, as medidas provisórias eram vistas como ins - validade, porque o Presidente da Câmara é quem faz
trumentos excepcionalíssimos a serem usados em si- a pauta.
tuações de extrema gravidade. Quanto à questão de ordem de V. Exa., a Presi-

A Constituição colocou como requisitos à sua dência a recebe. Quando o Presidente João Paulo
edição a urgência e a relevância damatéria. A banali- Cunha chegar deverá respondê-Ia fundamentada-
zação dessas medidas tirou qualquer significado a mente, a fim de que não paire a menor dúvida. Ela é
esses requisitos: 'urgente' e 'relevante'. Passou a ser importante, pois diz respeito à continuidade ou não de
o que o Chefe do Executivo quisesse. O abuso da edi- fatos relacionados com medidas provisórias que tran-
ção de medidas provisórias foi tal que, em fins de cam a pauta, ao precedente de editar outra que revo-
2001, as regras foram mudadas para coibir sua proli- gue uma anterior e também a que a mesma matéria
feração". seja objeto de outra medida provisória.

Sr. Presidente, Sras. eSrs. Parlamentares, esse O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Se
trecho não é de minha autoria, por isso fiz questão de VExa. me permite, apenas para complementar a Ii-
lê-lo. Na verdade, foi escrito pelo Deputado Sérgio Mi- nha de raciocínio, não há texto legal que contemple
randa, hoje da base do Governo, em determinado alteração no que dispõe a nossa Lei Maior sobre mec

momento de sua fase oposicionista. didas provisórias, muito menos o Regimento desta
Levanto esses preâmbulos por uma razão muito Casa. Não se pode revogar uma medida provisória

simples: hoje fomos surpreendidos com a Medida por intermédio de outra.
Provisória n° 128, que - pasmem, Sras. e Srs. Parla- O SR. PRESIDENTE (I nocêncioOliveira) - Con-
mentaresl - revoga a Medida Provisória n° 124. cedo a palavra ao Deputado Giacobo.

O prazo para apreciação da MP n° 124 já trans- O SR. GIACOBO (Bloco/PL - PRo Pronuncia o
correu, e ela está obstruindo a pauta. Portanto, ela foi seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
considerada, em suas preliminares, relevante e ur- putados, matéria publicada no jornal O Globo de hoje
gente. Se ela foi considerada relevante e urgente, não (página 23) relata a reação de setores do empresaria-
cabe a nenhuma outra medida provisória revogá-Ia. do argentino contra a capacidade exportadora da in-
Ela poderia ter sido revogada nesta Casa, pois esta é dústria brasileira para aquele mercado. Na realidade,
atribuição do Parlamento. Poderia até mesmo ser der- trata-se de segmentos que se sentem prejudicados
rotada pela própria base do Governo se, por motivo com a liberalização do comércio regional a partir do
considerado maior, entendesse que, não obstante re- MERCOSUL. E, no caso, especialmente da indústria
levante-o que de fato é-, a MP n° 124 neste momen- têxtil.
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Os empresários portenhos, de forma um tanto
maliciosa, resolveram centrar suas críticas ao Brasil
abrindo fogo contra a empresa da família do nosso
Vice-Presidente, o eminente homem público José
Alencar, líder e expoente de nosso Partido Liberal. Os
representantes da indústria têxtil argentina acusam o
Grupo Coteminas, que pertence à família de José
Alencar, de ocupar mais de 40% do mercado de toa
lhas daquele país. E, comotem acontecido em outros
setores da economia, querem impor barreiras à pro
dução brasileira.

Pelo respeito que temos ao homem público José
Alencar - hoJe afastado da direção das empresas da
família - e em defesa do próprio MERCOSUL, não
podemos deixar de protestar contra a atitude desses
empresários que não representam, de fato, o compe
tente e competitivo empresariado argentino.

Vale lembrar que nos últimos 8 anos a Argentina
acumulou saldo de US$8,630 bilhões em sua balança
comercial com o Brasil. Ora, Sr. Presidente, o primeiro
déficit que.a Argentina.teve.no seu comércio bilateral
com o Brasil foi em Junho passado:US$34 milhões. E
este foi o motivo damanifestação da indústria têxtil ar
gentina. Portanto, a realidade eos números apontam
para a faltade senso dos nossos vizinhos quando se
trata de defender oprópriomercado.

No entanto, não podemos deixar de protestar
contra ouso indevido da imagem de um dos nossos
mais·eminentes homens públicos, o Vice-Presidente
da República,empresário competente que soube in
vestirem alta tecnologia para queoGrupo Coteminas
seJa hoJe um dos mais competitivos elo setor têxtil dO
mundo.

Fica registrado, Sr. Presidente, o nosso incon
formismo e o nosso desagravo ao grande companhei
ro José Alencar.

Obrigado.
A SRA. ZELlNDA NOVAES (PFL - BA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, chegou a esta Casa, em 30 de abril deste
ano, a proposta do Executivo referente à pretensa re
formatributária.

Hl:iI reconhecimento unânime de que essa refor
ma é necessária para a sociedade brasileira. Mas
essa unanimidade se desfaz quando se indaga qual
reforma. tributária cada um deseJa. No detalhe da re
forma reina o mais completo desacordo.

O Governo, pragmaticamente, reconhece a im
possibilida.de de promover reforma tributária ampla e
contenta-se com pequenos aperfeiçoamentos pontu
ais, incapazes de satisfazer a maior parte das deman-

das. Para contornar os desacordos, o Governo se
omite quanto ao desafio de enfrentar os verdadeiros
desequilíbrios do sistema tributário brasileiro.

Do ponto de vista da população, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, pontuamos alguns assun
tos para debate nesta ocasião.

Os verdadeiros desequilíbrios sobre os quais o
Governo fecha (>S olhos estão nas principais caracte
rísticas do sistema tributário brasileiro, estão na so
brecarga tributária sobre o trabalho formal, na exorbi
tante extração fiscal brasileira sobre o consumo, sem
igual em todo o mundo desenvolvido, e na baixíssima
tributação do patrimônio. e dos rendimentos do capi
tal, também sem igual em todo o universo dos países
desenvolvidos.

A tributação excessivado consumo preJud ica os
mais pobres, ou seJa, todos aqueles que consomem a
maior parte de sua rendà. A tributação anormalmente
suave das rendas do capital e do patrimõnio favorece
a concentração da renda· e da riqueza e estimula o
desperdício.

Se o Brasil quiser aproximar-se dos padrões tri
butários vigorantes nos países mais desenvolvidos
do mundo, terá que reduzir a tributação do consumo,
dobrar ou triplicar a tributação do patrimônio e ampliar
muito a tributação dos rendimentos do capital.

O Governo, esquecendo as prioridades redistri
butivas de carga tributária apregoadas pelos progra
mas dos partidos da antiga Oposição, decide eleger,
mais uma vez, os grandes empresários industriais e
exportadores como beneficiários do aJuste tributário,
mantendo intocadaa espoliação fiscal do trabalho as
salariado e. acentuando a característica perversa
mente concentradora dos tributos brasileiros, ou seja,
age corno um Robin Hood às aVeSsas, arrancando re
cursos dos pobres para entregar aos ricos.

Os tributos brasileiros sobre o conSumo sofrem
sonegação intensa. A sonegação dos tributos sobre o
consumo significam, basicamente, duas coisas: con
corrência desleal e predatória entre empresários
cumpridores de seus deveres e empresários evaso
res, que distorce o mercado, permite a sobrevivência
de empresários ineficientes einviabilizanegócios ho
nestos; e ausência de repasse de recursos oriundos
da cobrança de tributosembulidos nós preços dos
produtos pagos pelos consumidores, apropriados in
devidamente por. em~resários desonestos que, as
sim, enriquecem à custa da carestia e da desgraça do
consumidor.

A sonegação, especialmente dos tributos sobre
o consumo, significa carestia, concorrência desleal,
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sobrevivência de empresas ineficientes, enriqueci
mento ilícito de empresários desonestos, corrupção
de agentes e desmoralização do Estado.

O Brasil não tem condições de aparelhar-se
para combater eficazmente a sonegação dos tributos
incidentes sobre o consumo. A insistência do tema da
tributação do consumo na reforma tributária significa
a opção pela continuidade do vergonhoso padrão de
sonegação que impera neste País, que encarece a
vida dos mais pobres e impede o aumento da produti
vidade e da eficiência da economia.

A reforma proposta pelo Governo caminha
numa direção equivocada porque reforça os tributos
sobre o consumo e insiste em ignorar os verdadeiros
e mais urgentes desequilíbrios do sistema tributário
brasileiro.

Ao pretender unificar as legislações e alíquotas
do ICMS, Srs. Parlamentares~ chamo a atenção para
isso -, o Governo mutila a autonomia tributária dos
Estados, cláusula pétrea constitucional. E, a rigor, do
ponto de vista jurídico, a proposta não poderia sequer
ser admitida pela Comissão de Constituição e Justiça.
A redução da autonomia tributária dos Estados fere o
arranjo federativo pactuado em 1988 - quero subli
nhar este ponto -, é uma barbaridade anticonstitucio
nal que não pode ser votada por este Congresso, por
quanto esta Legislatura de 2003 a 2006 não está in
vestida de poderes constituintes, não foi eleita para
restringir o poder de decisão dos Governadores dos
Estados, não foi eleita para barbarizar a Federação
brasileira.

Sr. Presidente, somente a Bahia perderia com
esse protótipo de reforma cerca de 13% de sua carga
fiscal, segundo dados da Secretaria da Fazenda da
que�eEstado. Nesse ritmo, imaginemos quanto sofre
riam os Municípios já duramente atingidos com a re
dução das cotas do Fundo de Participação dos Muni
cípios.

Analisamos, em verdade, proposta mesquinha e
famigerada, certamente movida pela ''fome'' da União
em nutrir seus cofres para fazer o que somente o Exe
cutivo Federal entende por necessário. Parece-me
até que o Governo Federal imagina-se um semideus,
o único detentor de recursos para beneficiar a socie
dade, quem sabe até por motivação inconsciente cau
sada pelo fato de o seu principal partido de sustenta
ção administrar poucos Estados e Municípios.

O melhor remédio poderia ser outro: diminuir a
dependência dos tributos sobre o consumo e procurar
escolher outros tributos mais simples, de base mais
ampla, de alíquotas mais baixas, menos sonegáveis,

tributos que, sendo pagos por todos, onerassem me
nos os contribuintes.

Muito obrigada.
O SR. ÁTILA LINS (PPS - AM. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, acompanhamos atentamente os esforços desen
volvidos pelo Governo, pela Presidência da Câmara,
junto a Governadores, Prefeitos e empresários, para
encontrar um denominador comum e viabilizar a re
forma tributária.

Sabe-se que em relação aos Estados o Gover
no Federal já concordou em repassar 25% da receita
da CIDE - tributo que incide sobre os combustíveis-,
bem como em desonerar a aquisição de bens de capi
tal. A CPMF deixaria de ser permanente, continuaria
provisória, com prazo prorrogado até 2007, e seriam
definidas fontes de financiamento que garantam a re
ceita de R$9 bilhões de reais a Estados exportadores
que sofrerem prejuízo com a reforma tributária, como
forma de compensação; São indicações de bons en
tendimentos entre o Governo Federal e os Governa
dores.

Nosso apelo é no sentido de que se encontre
um caminho para ajudar os Municípios. Cresce as
sustadoramente em todo o País o número de Prefeitu
ras que estão deixando de pagar as contas de água,
esgoto, luz e telefone, além das demissões em massa
de servidores e do atraso no pagamento de seus ven
cimentos.

É necessária e urgente, Sr. Presidente, a ado
ção de medidas para diminuir a crise financeira que
atinge todos os Municípios do País, em especial da
região amazônica, e o Amazonas em particular.
Impõe-se, na apreciação da reforma tributária pela
Câmara, que seja tomada alguma providência que
leve as Prefeituras a participarem, por exemplo, da ar
recadação da CIDE, do excesso de arrecadação da
CPMF. A meu ver, o Governo Federal deve abrir mão,
em favor dos Municípios, da cobrançado PASEP.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CHICO DA PRINCESA (Bloco/PL - PR.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o direito à cidadania, como
acesso à educação, saúde, moradia e trabalho, há
muito vem sendo restrito às camadas privilegiadas da
sociedade. Atualmente um outro serviço público de
caráter essencial para a população passou também a
ser artigo de luxo para as faixas mais carentes: o
transporte público coletivo.

O cenário nacional mostra que nos últimos anos
tem-se formado uma nova categoria de excluídos.
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São aqueles que, além de não poder contar com os
serviços básicos a que todo cidadão tem direito, pas
sam também a ser privados de exercer plenamente o
seu direito de ir e vir garantido pela Constituição Fe
deral.

Estima-se que atualmente mais de 50 milhões
de brasileiros não tenham renda suficiente para utili
zar o transporte público coletivo, ampliando desta for
ma o quadro da exclusão social nas cidades brasilei
ras. Os dados são preocupantes e mostram que os
mais pobres estão deixando de andar de ônibus até
para as atividades essenciais como ir para o trabalho
ou mesmo procurar emprego.

A queda do poder aquisitivo eo aumento das ta
rifas são os principais fatores que estão levando os
mais carentes a andar a pé ou de bicicleta, obrigan
do-os a percursos muitas vezes exaustivos. Dados do
IBGE indicam que as pessoas que ganham um salá
rio mínimo não têm condições de usar o transporte
público. O máximo que podemarcar é com uma tarifa
na segunda-feira e outra na sexta. Isso significa que
grande parte dos trabalhadores só pode voltar para
casa nos finais de semana. No Rio de Janeiro, por
exemplo, estima-se que um em cada 4 moradores de
rua esteja empregadoe. possua residência, mas não
tem recursos para voltar diarialTlente para casa. Em
São Paulo pesquisas mostram que muitas pessoas
que moram na Região Metropolitana não conhecem o
centro da cidade.

Uma das medidas que teriam impacto na ques
tão do acesso ao transporte público seria a revisão
das gratuidades e dos descontos para determinados
segmentos de usuários. O que acontece, na realida
de, é que os usuários que pagam a tarifa é que estão
financiando os que não pagam, desencadeando as
sim uma grande injustiça. Quem financia a gratuidade
de um funcionário dó Correio, de um policial militar ou
de um estudante de Classe média é justamente aque
le que não tem direito à isenção nenhuma, ou seja, o
desempregado e o trabalhador do setor informal, que
não têm vale·transporte. Tudo isso faz com que as ta
rifas encareçam. E os mais prejudicados são sempre
os mai$·pobres.

Aredução da mobilidade urbana que afeta a po
pulação delJaixa renda tem efeitos desastrosos,
como a redução das oportunidades de emprego e a
dificuldadedeacesso aos serviços de saúde e educa
ção.Atl.lalmente criou-se um novo requisito para a se
leção de trabalhadores: os que têm moradia menos
distante. Tem mais chance de conseguir uma vaga
pa.ra traba.lhar quem mora perto do local de trabalho.
Os empregadores preferem contratar pessoas que

podem ir a pé ou que precisam de apenas umacon
dução para o trabalho.

Estamos diante de um grave problema de exclu
são social, em que os mais pobres cada vez mais via
jam a pé, por absoluta falta de dinheiro para pagar as
tarifas do transporte público coletivo.

Em do face do exposto, não existe outra solução
senão baratear as tarifas, desonerando os custos des
se serviço. Para tanto, é preciso estabelecer tributação
diferenciada para esse setor, considerando a sua es
sencialidade para a população. Outra medida é repartir
os custos das gratuidades com toda a sociedade, cri
ando fontes extratarifárias para seu custeio e eliminan
do as que não tiverem caráter de inclusão social.

Essas medidas, aliadas à desoneração dos
principais insumos do setor, como o óleo diesel e os
veículos, poderiam permitir· uma redução de até 50%
nos preços das passagens atuais, permitindo que a
grande população excluída volte a utilizaras ônibus e
metrôs.

O transporte público coletivo é um serviço de
grande alcance social que precisa ser incluído nas
prioridades do atual Governo, que tem como uma das
principais bandeiras o resgate de milhões de brasilei
ros que foram alijados do exercício da cidadania.

Nesse sentido, chamo a atenção cios Srs. Depu
tados para as emendas apresentadas à proposta de
reforma tributária em tramitação nesta Casa, que
buscam um tratamento tributário diferenciado para
esse serviço e ummaiorcontrole das gratuidades que
acabam onerando os mais pobres.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. MURILO ZAUITH (PFL - MS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, tenho constantemente ocupado esta tribuna
para protestar contra as ações radicais do MST. Sou
mais uma voz dentre muitas, não só de Parlamentares,
mas também de vários segmentos da sociedade que
têm-se manifestado contrariamente à postura escolhi
da pelo Movimento para fazer valer a sua vontade.

Infelizmente, o Governo Federal não tem dado
ouvidos a esses reclamos. Talvez esteja esperando
uma tragédia para colocar aculpa nos Governos pas
sados e se eximir de qualquer responsabilidade,
como tem feito até agora.

Sr. Presidente, na semana passada falei a esta
Casa da invasão da Fazenda Coimbra, no Município
de Itaporã, Mato Grasso do Sul. A propriedade foi in
vadida no último dia 22 de agosto por cerca de 900
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pessoas. Desde então o clima na região tem ficado a
cada dia mais tenso.

Na quinta-feira próxima passada estive com o
Ministro da Justiça, Dr. Márcio Thomaz Bastos, e
pude manifestar minha preocupação com a possibili
dade de confronto armado no local, haja vista que
cerca de 400 produtores rurais, diante da inércia do
Governo, resolveram cercar a área e impedir que no
vos invasores entrem na fazenda.

Há .dias foi concedida ao proprietário liminar
para reintegração de posse, que ainda não foi cumpri
da. O Governo do Estado fez um acordo com os pro
dutores rurais, marcando a data de hoje para a deso
cupação da área. Ontem, conforme noticia o jornal
Folha de S.Paulo, cerca de 800 ruralistas fizeram
manifestação a apenas 400 metros do acampamento
formado pelos integrantes do MST. Dizem não aceitar
mais a prorrogação do prazo para a transferência dos
invasores.

Hoje, o Superintendente Regional do INCRA,
Dr. Luiz Carlos Bonelli, está no local tentando negoci
ar com os sem-terra a retirada pacífica. Mas os mes
mos não aceitam a saída, a não ser que o órgão os
transfira para uma área onde sejam efetivamente as
sentados. E assim o impasse permanece.

Sr. Presidente, o assunto é extremamente sério.
Peço a V.Exa. que interceda junto aos Governos Fe
deral e Estadual, a fim de que adotem as providências
necessárias para que não se repita ali o episódio de
Eldorado dos Carajás. Faço esse apelo porque não
quero ver o meu Estado de Mato Grosso do Sul em
manchetes deste tipo.

O Estado tem vocação agrícola incontestável, e
a agropecuária tem sido o pilar maior da economia
estadual. Propagandas negativas para o setor cau
sam, rapidamente, impacto não desejado nos investi
mentos, prejudicando o desenvolvimento das ativida
des, gerando desemprego e criando novos excluídos
que se juntarão aos sem-terra, aos sem-teto e, pior
ainda, à criminalidade.

Os Governos têm de agir com rapidez. A lei tem
de ser cumprida. Não podemos permitir que a impuni
dade seja fator de incentivo para o descumprimento
da lei e da ordem. Está na hora de o Governo Federal
implantar política agrária séria e consistente, confor
me a realidade está a exigir.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que determine a
divulgação do meu pronunciamento no programa A
Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

o SR. ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o trabalho desenvolvido pela CPI da
Pirataria é dos mais notáveis. Desde ontem, nas de
pendências desta Casa, temos uma mostra dos pro
dutos pirateados que circulam em nosso País.

Os números já são alarmantes. As primeiras in
vestigações da CPI já apontam um prejuízo ao País,
por ano, com a falsificação de produtos, de aproxima
damente R$ 30 bilhões, impedindo a criação de cer
ca de 2 milhões de empregos.

Além das cifras, Sr. Presidente, as autoridades
policiais reconhecem a dificuldade de combater a pi
rataria. Porém, é fácil observar que as falsificações
estão ao alcance de todos. O cerco contra os produ
tos falsificados começa a ser fechado, e o Ministério
da Justiça intensifica ações de combate a esse crime,
que, de acordo com o Código Penal Brasileiro, pode
ser punido com 1 a 4 anos de prisão. A CPI faz, com
brilhantismo, a sua parte nas investigações para iden
tificar os seus responsáveis.

Contra a pirataria, Sr. Presidente, as vozes se
multiplicam. São artistas, intelectuais, associações e
organizações não-governamentais. As formas de pi
rataria existentes são diversas, e quase tudo no Bra
sil, de alguma forma, é alvo dos falsificadores. Vai
desde a simples culturado control V, control C - que
fere o direito autoral - até a falsificação de produtos
como CDs, camisetas e tênis. A área de vestuários é
a que mais sofre.

As falsificações são responsáveis por cerca de
8% do faturamento do setor. As fraudes ultrapassam 3
bilhões de reais ao ano. No setor de cigarros, o mer
cado paralelo movimenta R$1 ,9 bilhão. Só o Governo
Federal perdeu R$1 ,3 bilhão em impostos. Os núme
ros babilônicos resultaram inclusive em redução no
preço de algumas marcas de cigarros, para tentar en
frentar o competidor.

A origem dos falsificados é conhecida, porém
pouco se pode fazer para coibir. Os produtos, na sua
maioria, chegam ao Brasil na mão de sacoleiros vin
dos do Paraguai. A indústria de brinquedos é uma das
que mais sofre. A Associação Brasileira dos Fabrican
tes de Brinquedos - ABRINQ lança campanha contra
a pirataria, porém reconhece que é difícil acabar com
ela.

O mercado fonográfico também é um dos alvos
preferidos da pirataria. É comum encontrar em qual
quer cidade brasileira CDs não originais. No ano pas
sado o Governo americano chegou a divulgar um in
forme mostrando preocupação com a pirataria de ví-
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deos, cassetes musicais e COs no mercado brasileiro,
o que provocarià uma perda de US$900 milhões anu
ais aos Estados Unidos. Os americanos chegaram a
criticar a falta de uma política mais enérgica do Brasil
no combate aos falsificadores.

Todo esse mercado que movimenta bilhões de
reais, Sr. Presidente, pode ter uma explicação sim
ples no mercado brasileiro: os preços. Asfalsificações
estão tão perfeitas que torna-se uma tentação não
comprar um produto não original com preços até 50%
mais barato. Como forma de resposta à pirataria, no
início deste mês o Ministro da Justiça, Márcio Thomaz
Bastos, defendeu, em reunião do Comitê Interminis
terialde Combate à Pirataria, a intensificação do
compate à falsificação de bens baratos. No Brasil há
somente 2 delegacias especializadas em falsificação,
umano Rio de Janeiroe outra em São Paulo. Em San
ta Catarina há apenas um serviço de disque-denún
cia-1683.

A Receita Federal determinou a destruição de
680 toneladas de produtos falsificados apreendidos,
avaliad()s .em.R$20milhões, um volume que, segundo
o Secretário da Receita, é recorde mundial. A apreen
são.de.l,5.milhão.de •.brinquedos,1 milhão de maços
de cigarros, 7 milhões de isqueiros, 5,5 milhões de tu
bos de cola, 98mil lâmpadas compactas, 55 mil relógi
os, 20 miljogos eletrônicos portáteise 8 mil televisores
ocorr~u dur~ntea operação Caça-Piratas, ao longo
dos últimos 1tmeses. Assim, o Brasil começa a res
poneJeràscríticas do GovElrno. norte-americano, que
recentementedivul.9ouum eJocumentocolocando o
nosso. País entreaqueles .que não se empenham,
corno de~eri~m, no.combate àpirataria.

Dial1tede tal situ~ção,estaGasanão poderia fi
car omissa.Parabéns, P~esi~enteJoão Paulo e todos
os que compõe ~. C~I eJa Pirataria, pelo trabalho que
vem sendorealizado por V.Exas. Ganha a população,
que se Iiyr~deprodljt()sfalsificados, ganha o Brasil,
ao colocare~ seus fal~ificadores na cadeia.

Sr,Presi?entEl, Sféls. eSrs. Deputados, neste úl
timofiralq~:~emana, enJ.~eloHorizonte, foi realizado
o l°Semir~ri()deCornuni~çãoe Propaganda Elei
toraldo PartidodosTrêtbalhadorEls. Um dos momen
tos mais sublimesdo Elncontro foi quando várias Pre
feituras .. ~o~afs, adrninistr8,das PEllo PT, receberam
eSPa.çq pa~aexporao~presentEls suas principais rea
lizaçõ~$.~a.oportlJt1id~de, ()~.Prefeitos Fernando Pi
mentElI, d713elo I-Iorizonte, José Fontes, de Vitória da
Conquist~, nélBahi~,E;cirnUson R0cirigues, de Belém,
João Ve.rIEl, dePorto Alegre,~MartaSuplicy,de São
Paulo, apresentaram projetos inovadores que estão

mudando a vida de milhões de brasileiros em suas
respectivas cidades.

Como não poderia serdiferente, Sr. Presidente,
as inovações aplicam-se especialmente nas áreas
sociais, levando cidadania e maior qualidade de vida
aos cidadãos. Um dessas inovações me deixou extre
mamente comovido e ao mesmo tempo entusiasma
do. São os chamados CEUs - Centros de Educação
Unificados, que estão sendo construídos pela Prefei
tura de São Paulo em bairros pobres da periferia da
cidade e que estão levando uma educação de Primei
ro Mundo a pessoas que sequer sonhariam com a
possibilidade de ter acesso a algo desse tipo.

Os CEUssão escolas de tempo integral, onde
os alunos pobres de São Paulo podem fazer 4 refei
ções diárias, aprender a tocar algum instrumento mu
sical,fazerbalé, teatro, teraulas denatação, acesso a
uma grande e diversificada biblioteca e,é claro, a uma
educação formal de altíssima qualidade. Esses cen
tros também ficam abertos nos finais de semana,
para .que a comunidade .possa .••usufru~r dó· espaço
para aprendera dançar,f~zerhidroginástica e outros.

Uma ação desse tipo, Sr. Presidente, denota
muito.bem o cOmpromisso que tem o nosso partido
coma Elducação e com as camadas mais pobres da
populaçãobrasileira.~.gratificante assistir, como pu
demos fazê-lo ern BEllo Hori2éonte, a crianças entusi
asmadas e empolgad~s Çom todo um gigantesco
aparato. colocado. à sua disposição. Isso é respeito
pelo povo eaom~smo temPo a realização cios com
promi~soshistóricos, pelo~quaIs sempre ..Iutamos e
os quais agora est~mo~· tendo. a. oportunid~de de
cumpri-los.Posso garantir~u7°GovernoFederal dis
tribuirá educação desse .part~ a todo o Brasil, e fare
mos os céus desse país brilharem ainda mais com a
ação de noss~ estrela.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
oSR. C()NFYCIO MOURA (PMDB - RO. Pro

nuncia0 seglJinte qIscurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs.Deputados, há uma crise no setor madeireiro do
Estado de Rondônià. Nos meses de. julho e agosto o
setor fi.cou parado devido à falta de guias para o trans
porte da .• madeira - as ATPFs (Autorização para
Transporte de Produtos Florestais.) Essas guias são
emitidas pelo IBAMA. O muro da burocracia impede a
aprovação e liberação dos projetos de manejos flo
restais.

Ninguém vive de riqueza natural. É preciso ex
plorá-Ia racionalmente para uso econômico. E o setor
madeireIro de Rondônia é importante para o Estado:
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além de gerar emprego, movimenta o comércio e, em
grande parte, a economia do Estado. Se houve falha
no movimento da madeira, teve a participação do ór
gão ambiental, o IBAMA. Houve conivência. E tudo
foi-se arrumando deste jeito. Não resta dúvida que um
jeito meio certo e meio errado, ao mesmo tempo. O
meio errado competia com o certo e o prejudicava.
Concorria deslealmente. Madeireiras sem endereço
certo - só no papel - vendiam notas fiscais e ATPFs.
O caso é de polícia.

Chegou o momento da transição, mas ela não
pode suprimir o que existe, nem parar a atividade ma
deireira no Estado. Seria um golpe mortal na econo
mia de várias cidades de Rondônia, especialmente
da grande região de Ariquemes e Jaru. A transição
tem que ser negociada. Regras claras e previsíveis,
para que o setor possa se organizar e fazer os seus
estoques para o período chuvoso, época totalmente
inconveniente para a extração da madeira na floresta.

Da Carta de Cacoal, de 16 de agosto de 2003,
assinada pelo Presidente da FIERO (Federação das
Indústrias do Estado de Rondônia), Sr. Júlio Augusto
Miranda Filho, extraio este parágrafo, que diz:

"Ante as novas mudanças nas Superintendênci
as do INCRA e do IBAMA, todo esse entendimento
prévio, consubstanciado por mais de 500 projetos de
manejos florestais aprovados pelo órgão competente
e com sua exploração em andamento, simplesmente
foi desconsiderado de uma forma unilateral".

Sobre este tema, a bancada federal, liderado
pelo Senador Valdir Raupp, tem feito reuniões em
Brasília com os presidentes do IBAMA e do INCRA
no sentido de encontrar solução burocrática imedia
ta para a liberação dos projetos de manejos aprova
dos pelo IBAMA, bastando que o INCRA emita a
Concessão de Uso em Terras Públicas, para que o
madeireiro possa fazer o manejo da floresta, especi
ficamente do recurso florestal, sem ter o domínio e a
posse da terra.

Sr. Presidente, como se sabe, a burocracia hu
milha e é, por natureza, insensível aos gritos e aos
anseios de todos. O que se pode e se deve fazer, de
imediato, é a liberação dos projetos de manejos esto
cados, das conseqüentes ATPFs, para que os 2 ór
gãos responsáveis - INCRA e IBAMA - possam defi
nir claramente as regras jurídicas para a concessão
do uso florestal em terras públicas, o que é óbvio e
prudente.

A Associação Comercial e Industrial de Arique
mes - ACIA, em expediente do dia 26 de agosto pas
sado, assinado pelo seu Presidente, Sr. José Márcio
Londe Raposo, diz o seguinte:

"As madeireiras, .na sua grande maioria, estão
simplesmente paralisando suas atividades, em razão
de dificuldades para transportar matéria-prima para
seus pátios e destes para os locais de consumo, ten
do em vista que o IBAMA está dificultando ao máximo
as liberações das ATPFs. Ora, todos nós sabemos
que o setor madeireiro constitui-se no maior empre
gador do Estado, direta e indiretamente. Portanto, um
significativo percentual das vendas do comércio em
todo o Estado é proveniente dos trabalhadores deste
setor".

Sr. Presidente, o que posso dizer neste pronun
ciamento é o que afirmei em resposta a ACIA:

"Márcio: recebi o seu expediente que fala da cri
se da indústria madeireira. Há um esforço silencioso e
prático para se resolver a situação. Há dois lados no
debate. Um, a necessidade urgente da moralização
do Posto do IBAMA de Ariquemes, escandaloso, cor
rupto, anárquico. Outro, empresas madeireiras que
não existem. Vendem notas, praticam concorrência
desleal. São criminosas. E por fim, as empresas que
precisam trabalhar, geradoras do movimento de ne
gócios no Estado. São três frentes que necessitam
ser encaradas ao mesmo tempo. O que se deve fazer
é ter cuidado e vigilância neste processo, para que o
preciosismo ambientalista não venha destruir o pro
cesso industrial no Estado. Este é o seu e o meu pa
pe�. Muita atenção, para que o medo do ladrão não
nos faça colocar uma dinamite na própria casa".

O que desejo, Srs. Parlamentares, é chamar a
atenção dos órgãos IBAMA e INCRA no sentido de
que não prejudiquem o setor produtivo de Rondônia e
do Brasil. O bom senso fala mais alto num momento
crítico com este em que vive a economia brasileira.
Apertar o setor ao extremo, de modo intempestivo,
como estão fazendo estes órgãos, só ajuda a afundar
o já combalido setor produtivo estadual e nacional.

O Presidente fala em gerar emprego. Mais do
que certo. O INCRA e o IBAMA trabalham em sentido
contrário. Os 2 são órgãos do mesmo Governo.
Quem está falando a verdade? Quem está mentin
do? O que se tem que fazer é ouvir a voz das ruas.
Ouvir a voz de quem trabalha efetivamente. Deixar a
mediocridade de lado. Levantar o farol e olhar para
frente e para o alto e pensar no País justo e possível.

É importante e indispensável arrumar a casa.
Mas tudo precisa de um período de transição. O setor
madeireiro de Rondônia está disposto a colaborar.
Está aflito, deseja mais do que nunca jogar com novas
regras, desde que sejam limpas e previsíveis.

Era o que tinha a dizer.
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o SR. PROMOTOR AFONSO GIL (PCdoB - PI.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero registrar, para conhecimento da
Casa e de todo o povo brasileiro, que a Polícia Federal
e o Ministério Público Federal descobriram um dos
maiores escândalo financeiro da história do Estado
do Piauí. Foram sacados na boca do caixa, às véspe
ras das eleições, 40 milhões de reais para financiar
campanhas eleitorais de Senador, Deputados Fede
rais e Deputados Estaduais. Isso é uma vergonha!

Algumas pessoas já foram presas. Há pouco as
sisti pela Internet à confissão detalhadade um Depu
tado Estadual do PFL em que aponta os beneficiados
com parte do dinheiro. Isso é uma vergonha, repito! O
Ministério Público, a Justiça Federal e a Polícia Fede
ral têm o dever funcional e moral de desvendar total
mente o caso, encontrar os envolvidos, punir e confis
car seus bens.

A impunidade e a corrupção estão levando o
País à desgraça!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PASTOR REINALDO (PTB - RS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, foi realizada no período de 25 a 29 de
agosto do corrente ano, a 10"Jornada Nacional da li
teratura, na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio
Grande do Sul.

O encontro, promovido pela Universidade de
Passo Fundo em conjunto com a Prefeitura Municipal
daquela mesma cidade, é reconhecido como o maior
evento literário da América Latina. Na oportunidade,
foram realizadas exposições de arte, shows, oficinas
com contadores de histórias, apresentação teatral,
além de lançamento de livros.

A importância do evento se reflete nas palavras
do falecidO poeta, romancista, contista e jornalista
brasileiro, Domingos José Gonçalves de Magalhães,
que afirma:

"A literatura de um povo é o desenvolvimento do
que ele tem de mais sublime nas idéias, de mais filo
sóficono pensamento, de mais heróico na moral e de
mais belo na natureza; é o quadro animado de suas
virtudes e de.suas paixões, o despertador de sua gló
ria eo reflexo progressivo de sua inteligência. E,
quando esse povo, ou essa geração, desaparece da
superfície da terra, com todas aS suas instituições,
crenças· e costumes, escapa a .literatura aos rigores
do tempo para anunciar às gerações futuras qual fora
o caráter e a importância do povo, do qual é ela a úni
ca representante na posteridade.

A história da Literatura Brasileira que se iniciou
em 1500, com a Carta de Pero Vaz de Caminha, con
ta hoje com inúmeros autores consagrados em quase
todos os países do mundo, cujas obras são traduzi
das para diversas línguas. E não há dúvida de que a li
teratura deve ser provida dos assuntos que lhe ofere
cem a região e a cultura de seu escritor, sem contudo,
limitá-Ia ao seu criador.

Quero parabenizar a Comissão Organizadora
da lOB Jornada Nacional da literatura pelo sucesso
do evento e por ter alcançado todos os objetivos pro
postos, dando ao nosso Estado o orgulho de sediar
tamanho evento cultural.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fica
aqui, a todos os colegas desta Casa, O convite para
visitarem a 11" Jornada Nacional·da Literatura, na
oportunidade de sua realização, no anovindouro, que
desde já, acredito, será também coroado de grande
sucesso.

Gostaria de estender o convite a todos aqueles
que queiram descobrir novos mundos, compartilhan
do seus pensamentos e suas idéias através desta
ciência-arte chamada Literatura Brasileira.

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste meu
pronunciamento nos meios de comunicação da Casa,
especialmente no programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a diZer.
A SRA. ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. ALiCe PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, convido os Parlamentares e
toda a sociedade para participar da sessão solene
que se realizará, amanhã, dia 3, pela manhã, no ple
nário da Câmara dos Deputados, em homenagem à
União Nacional dos Estudantes pela passagem dos
seus 66 anos de fundação, quando faremos um ba
lanço dos 66 anos de luta da instituição. A UNE muito
tem honrado a juventude brasileira e tem a sua histó
ria escrita nos mais importantes episódios da história
nacional.

Estarão presentes, além do atual presidente, o
estudante Gustavo Peta, outros ex-Presidentes da
entidade

Reitero, portanto, o convite a todos os Srs. Par
lamentares para essa sessão solene, inclusive por
que muitos são egressos dos quadros do movimento
estudantil brasileiro.

Muita obrigada, Sr. Presidente.
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o Sr. Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Átila Lins, § 2 0 do art. 18
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Átila Lins) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Nelson Bornier.

O SR. NELSON BORNIER (PMDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ladeira abaixo é o sentido em que vai
o Brasil, no que tange à suaeconomia no ranking das
maiores economias mundiais. Para baixo e em veloci
dade acentuadamente acelerada.

Estudo do IBGE mostrou, em matéria jornalísti
ca publicada pelo jornal Correio Braziliense, no dia
29 de setembro do corrente, que a economia brasilei
ra entrou num buraco mais fundo do que se imagina
va. O nosso Produto Interno Bruto (PIS), encolheu
cerca de 1,6% no segundo trimestre deste ano, quan
do comparado aos primeiros 3 meses e caiu 1,4% em
comparação com o mesmo período do ano passado.

Isto significa, Sr. Presidente, que a recessão no
País é mais forte do que era previsto pela equipe eco
nômica do Governo.

É certo que o Produto Interno Bruto não pode
ser indicador dos mais confiáveis de saúde econômi
ca de uma nação. E é certo também que, no caso do
Brasil, menos ainda.

O fato é que começamos a empobrecer em ter
mos de nossa riqueza global comparada, fato preocu
pante. Observamos também que a distribuição da ri
queza não melhorou. Continua de mal a pior, está
péssima, no fundo do poço. Mas o que ainda não se
viu é que, também em termos absolutos, empobrece
mos. Nosso PIB diminui em comparação com o PIB
dos outros, que também cai ano após ano, com rela
ção ao que significava no ano anterior.

Entre 0$ valores de 1988 l? o que se prevê para
2003, os Estados Unidos terão seu PIB aumentado
em 25%, atingindo quase 11 trilhões de dólares; o Ja
pão, aumento em 4%, atingindo pouco mais de 4 tri
lhões de dólares; o Brasil, com queda de 60%, não
chegará a 500 bilhões de dólares - tinha quase 900
bilhões de dólares há 5 anos.

Sr. Presidente, as festas de fim de ano estão
chegando, e o que se prevê são reajustes pratica
mente em todas as prateleiras dos supermercados,
em listas que vão de materiais de limpeza a produtos
alimentícios.

A escalada desenfreada da recessão assume
proporções de verdadeiro estrangulamento, enquan
to os números mostrados pelos técnicos da área eco-

nômica nos dão uma realidade virtual. Só que não se
sabe em que se baseiam esses pesquisadores, que
não consultam o bolso do povo nem muito menos as
gôndolas dos supermercados.

A grande verdade, Sr. Presidente, é que não há
a menor perspectiva de melhora, apesar das estat ísti
cas oficiais que procuram mostrar o contrário.

São estas considerações, Sr. Presidente, que
trago novamente a esta Casa, para que os homens de
Governo abram os olhos, vejam a realidade com as
cores em que é pintada e saiam da fantasia para o re
alismo que o momento exige.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a Central Única dos Trabalhadores - CUT
está comemorando 20 anos de lutas. A instituição
nasceu em 28 de agosto de 1983 como representante
da classe operária.

Com 3.353 sindicatos filiados e mais de 22 mi
lhões de trabalhadores na base, a CUT é hoje resulta
do de lutas, trabalho e dedicação de milhares de mili
tantes, entre os quais Chico Mendes, Margarida Alves
e outros sindicalistas, famosos ou anônimos, que se
tornaram símbolos e sementes da rebeldia e da ousa
dia que marcaram a história da classe operária brasi
leira nas últimas décadas.

A CUT é democrática, ousada e combativa.
Rompeu com os grilhões da ditadura, abraçando a
bandeira da liberdade e da autonomia sindical, sob a
liderança de Lula, Meneguelli, Vicentinho, João Felí
cio e muitos outros dirigentes sindicais brasileiros, em
trabalho, ombro a ombro, para transformá-Ia na maior
central sindical da história do Brasil e a quinta maior
central do mundo. Se fosse diferente não teria ganha
do o respeito nacional e internacional.

Implantada e organizada em todos os Estados,
possuí uma representatividade extremamente origi
naI. Está presente em todos os ramos da produção e
nela há um equilíbrio bastante positivo entre trabalha
dores do campo, operários urbanos, setor de serviços
e serviço público. Portanto, é uma das únicas em todo
o mundo - senão a única - a abrigar todos os grandes
setores da economia, setor privado (industrial, finan
ceiro, comércio, serviços e rural) e setor público.

Falar grosso foi a maneira de escrever a sua tra
jetória de lutas. Ao longo dos seus primeiros anos de
vida precisou se impor. Precisou contestar muito e re
alizar greves contra as intransigências dos patrões e
dos Governos. Era preciso democratizar o País, e a
CUT, desde o início, transformou-se numa das princi-
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pais protagonistas dessa luta. Primeiro, nos históricos
comícios das Diretas Já, em 1984.. Depois, em 1988,
no processo constituinte, quando recolhe mais de 1
milhão de assinaturas para referendar propostas à
nova Constituição da República, promulgada em ou
tubro daquele ano.

Eis um dos momentos mais importante para a
classe trabalhadora: .em 1989, a CUT participa direta
mente do segundoturno da campanha de Lula à Pre
sidência da República. Importante não só pela quase
conquista da Presidência, mas também pelo salto de
qualidade na reflexão e na conquista da cidadania,
pelos enormes e eloqüentes comícios que ajudaram
a depor o corrupto Governo que se instalou no Brasil,
em 1990. Foram anos de angústias e de lutas redo
bradas.

Mas surgia no horizonte a esperança. Em 2002,
pela primeiravez, desde as primeiras eleições diretas
para a Presidência da República., a CUT tomaposi
ção jáno primeiro turno. Era preciso iniciar a constru
ção.deum novo tempo,comumnovo modelo econô
mico. de desenvolvimento baseado no crescimento
sustentável, com distribuição de renda, de um lado, e
afim da estrutura sindical arcaica e autoritária vigente
no Paí~,de outro: Desse modo, em decisão plenária
nacional .a CUT decide pelo apoio à candidatura de
Luiz Inácio Lula da SilVaà Presidência da República.

Some-se aessequadró de importância o 8°
Congresso Nacional da GLJT,. realizado em junho,
quando num momento privilegiado para os trabalha
dores,o Presidente Lulae4~.inistros comparecem
ao elJE:)nto. Todos.ex-sindicalistas. Um deles, o Minis
tro Miguel Rossetto, foi membro da. Executiva Nacio
nal dáCUT.

Sr. Pr~sidente, Sras. e Srs. Deputados, por to
das essas razões, prgulha-me ter iniciado minha vida
pública como sindicalista, como presidente do Sindi
cato dos Trabalhadoresnas Indústrias Gráficas, e de
poispresidente regional da CUT, em meu Estado de
origem, o Pará.

Orgulha-me também poder estar vivendo este
momento.Comacerteza e a confiança que temos no
Governo, nós, Parlamentares, sindicalistas e militan
tes do.PT não poclemos colocar nossas ansiedades
na frente da reálidade. Nãopodemos ser agentes da
manifestélção frívola em detrimento da responsabili
dadede ~~r.Govern().Nãopodemos ser promotores
de demandas duvidosas á custa da erosão da ima
geme da credibilídade do partido e do Governo.

E, para finalizar, afirmo: se há um valor que não
pod:d~s~nreqar-se das ncssasconsciências e das
nossas práticas, em sendo Governo, é o valor da res-

ponsabilidade. E aqui reitero a crença de nosso parti
do de que somente assim poderemos contribuir para
a construção do bem-estar e da grandeza do Brasil e
de seu povo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho informar à Casa que reali
zou-se, com grande sucesso, na últim8l semana, no
Recife, seminário sobre o cultivo da palma forrageira
no semi-árido do Nordeste, em particular no Estado
de Pernambuco, iniciativa do Serviço de Apoio às Mi
cro e Pequenas Empresas- SEBRAE, com o apoio
da Federação da Agricultura daquele Estado. A con
c�usão principal do encontro foi a elaboração de um
projeto para estimular o cultivo da palma forrageira,
no qual serão investidos cerca de 1,1 milhão de reais.

Como primeiro.pa~o, os técnicos convidados
para o seminário decidiram pelo resgate de todos os
estudos técnicos e pesquisas em torno das vanta
gens da palma, seu uso e áreas edafoclimatológicas
mais propíciasao .seu cúltivo, bem como o grau de
adaptação dos agriclJltores do semi-árido a essa cul
tura agrícola, defendida, desde osanos 30 e 40, por
pesquisadores do quilate de um Güimarães Duque,
no Ceará, e de um Vasconcellos Sobrinho, em Per
nambuco.

O seminário, que teve a coordenação do Prof.
Fernando Nunes, diretor do SEBRAE, insere-se na
quele postulado básico que Celso Furtado consa
grou, nos anos 60, na·SUDENE e no I Plano Diretor
de Desenvolvimento do Nordeste de "criar· uma eco
nomia agrícola resistente às secas". Naimpossibilida
de de eliminar as secas - impossibilidade natural - a
consciência que ele trouxe para a SUDENE foi a de
incentivar e estimular as populações do agreste e do
sertão do Nordeste a conviverem com () fenômeno.
Esse impossibilismo natural é o me~mo, mutatis mu
tandis, do homem do Hemisfério Norte, .das monta
nhas suíças ou das estepes geladas da Rússia, que
tem de convivercoma neve. Ninguém imaginaria, ali,
pedir aos Governos que criassem um organismo de
combate às neves.

Pois, justamente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o uso da palma torrageira foi o assunto pre
dominante no seminário sobre a viabilização do
semi-árido nordestino - o nono que se realiza na re
gião -, incluindo a vertente de utiliZação como·nutri
ente humano de alto valor protéico, debelada a sua to
xidade.
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Outros temas foram abordados no encontro,
que reuniu mais de 50 técnicos e especialistas direta
mente engajados na problemática do semi-árido e
vindos de universidades e institutos de pesquisa da
região e de outros Estados do Brasil e até do exterior
- Universidade de Chapingo, no México.

Muito utilizada no interior do Nordeste na ração
do gado bovino, a palma forrageira pode ser empre
gada na alimentação de crianças e adultos, ajudando
a combater as carências de ferro e vitamina A.

Entre os objetivos do Projeto Palma está a con
fecção de cartilhas com receitas caseiras de alimen
tos à base do produto natural.

A FAO fez divulgar, na ocasião, o estudo Agroe
cologia, cultivo e usos de palma forrageira, de autoria
dos especialistas Giuseppe Barbera e Paolo Inglese,
de Palermo, Itália, em colaboração com o Prol. Eulo
gio Pimienta Barrios, da Universidade de Guadalaja
ra, Jalisco, México. O México, como se sabe, é um dos
grandes produtores mundiais da palma, e algumas
das suas cactáceas foram estudadas nos anos 50
pelo cientista pernambucano Oswaldo Gonçalves de
Lima, que publicou diversos trabalhos a respeito, in
clusive em espanhol.

Todos sabemos que o futuro das zonas semi-ári
das e áridas do mundo depende do desenvolvimento
sustentável de sistemas agrícolas baseados na sele
ção de culturas indígenas, próprias dessas regiões.
Essas culturas são as que suportam condições de falta
d'água, altas temperaturas, solos pobres, que exigem
poucos insumos energéticos e que sejam de fácil ma
nejo no plantio. A palma forrageira é uma delas.

Chamo a atenção do Sr. Ministro da Agricultura,
Dr. Roberto Rodrigues, para as conclusões desse se
minário, no momento em que S.Exa. procura dissemi
nar no Nordeste - e mais uma vez - a cultura da ma
mona, com vistas ao Projeto Biodiesel que o Governo
pretende desenvolver.

Muito obrigado.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, é com satisfação que tenho acesso às infor
mações pertinentes ao planejamento da safra
2003-2004, em que se prevê a ampliação do forneci
mento de crédito ao produtor rural" via Banco do Bra
si�. Como Parlamentar que defende interesses do in
terior do Estado do Rio de Janeiro, aproveito a oca
sião para cobrar do Governo Federal a implementa
ção de linhas de financiamento específicas para os
pequenos e médios produtores das regiões norte, no
roeste e centro-norte fluminense.

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

De acordo com os dados preliminarmente dis
ponibilizados, o Plano de Safra 2003/2004 estabelece
aplicações de R$ 32,5 bilhões, que representariam
um crescimento de 26% em relação à safra anterior
de quase 98 milhões de toneladas de grãos. Trata-se,
na realidade, do reconhecimento devido pelo Gover
no Federal ao setor de agronegócio, responsável hoje
pela maiorparte do PI B nacional e pelo alcance cons
tante de superávit primário na balança comercial bra
sileira.

A princípio, do total de recursos programados, o
Banco do Brasil vai financiar R$20 bilhões, o que re
presenta uma evolução de 33,3% na oferta de crédito,
se analisarmos a safra passada. Serão R$3,3 bilhões
só para a agricultura familiar - 57,4% a mais que os
R$2,096 bilhões aplicados no setor na safra de
200212003. Ainda neste mês, o banco disponibilizará
R$3 bilhões, sendo R$2,172 bilhões para custeio,
R$368 milhões para investimentos e R$460 milhões
para comercialização.

Preciso saudar o anúncio da ampliação dos in
vestimentos federais para o apoio financeiro da agri
cultura brasileira, mas não posso me distanciar de
meus compromissos com os Municípios de pequeno
e médio porte do interior do Estado do Rio de Janeiro,
em que produtores rurais se vêem, a cada dia, com
menores condições de uso de suas terras, principal
mente pela ausência de crédito para desenvolvimen
to de suas lavouras ou em função da elevada carga
burocrática, que dificulta a tomada de financiamen
tos.

Tenho pautado o exercício de meu mandato por
uma característica reconhecida pelos meus eleitores,
pelos cidadãos com os quais convivo em minha base
política: a preocupação permanente de atuar como
instrumento a serviço dos interesses dos Municípios
do norte, noroeste e centro-norte do Estado do Rio de
Janeiro. Essa conduta nasce da minha compreensão
de que a representação da região nesta egrégia Casa
de Leis tem que ser feita com rigor constante e regular.

Estou sempre em contato direto com as pesso
as dos Municípios de minha região e me relaciono
com representantes do setor agrícola de pólos como
Campos dos Goytacazes. Por isso, sei perfeitamente
das dificuldades pelas quais passam o pequeno e o
médio produtor rural para tirar de suas terras o sus
tento e, mais do que isso, para promover o desenvol
vimento de seus pares e de sua comunidade.

Entendo, por isso, que o Banco do Brasil é um
parceiro fundamental para a agricultura fluminense e
reconheço os esforços que essa instituição tem movi
do no sentido de viabilizar investimentos no Estado



Durante o discurso do Sr. Paulo Feijó,
o Sr. Átila Lins, § 2 0 do art. 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira,. 10

Vice-Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Deputado Sandes Júnior.

O SR. SANDES JÚNIOR (PP - GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI'. Presidente, Sras.e Srs. De
putados, os jornais trazem a informação de que a eco
nomia brasileira entrou tecnicamente em recessão no
primeiro semestre de 2003. PIB cai 1,6% no segundo
trimestre e sinaliza recessão, segundo dados do
IBGE. O Produto Interno Bruto teve queda de 1,6% no
segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre
deste ano. Em relação ao mesmo período do ano pas
sado, o PIB apresentou queda de 1,4%.

Se não podem ser considerados catastróficos,
ambos os resultados são piores do que o esperado.
No mercado financeiro a expectativa era de queda de
0,5% no segundo trimestre. O IBGE revisou queda do
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do Rio de Janeiro. Mas considero que muito ainda PIB, registrada no primeiro trimestre, de -0,1% para
pode ser feito para tornar maior essa participação e, -0,6%.
por isso, me manifesto nesse sentido no momento em O que esse números revelam? Que o País foi
que o Governo Federal anuncia seu plano de investi- sufocado pela recessão, sob o argumento de honrar
mentos para a próxima safra agrícola brasileira. Esfor- os compromissos assumidos com o Fundo Monetário
ço-me para fazer de meu mandato um instrumento à Internacional. Vale lembrar que para a maioria dos
disposição do norte, noroeste e centro-norte flumi- economistas brasileiros e estrangeiros, 2 trimestres
nense, para que essas regiões possam contar com seguidos de retração no total de riquezas produzidas
um representante que faça ouvir e respeitar suas rei- por um país configura cenário de recessão.
vindicações. O que o Governo não quer dizer é que a econo-

Como representante dos interesses do norte do mia brasileira encolheu nos 2 primeiros trimestres da
Estado do Rio de Janeiro nesta combativa Casa de gestão Luiz Inácio Lula da Silva, devido principalmen-
Leis, desejo reiterar meu compromisso com os produ- te ao forte aperto monetário imposto pelo Banco Cen-
tores rurais de minha região. O norte fluminense é víti- trai para conter a inflação. No período, a taxa básica
ma de um processo de esvaziamento econômico que de juros - SELlC - chegou a atingir 26,5% ao ano, o
tem origem no desmonte de sua principal atividade maior patamar desde 1999. Não há dúvida de que
agrícola, porfalta deapoio de órgãos governamentais essa política de juros altos, apesar de ter se mostrado
por anos e anos de administrações anteriores à do eficiente para baixar a inflação, teve como efeitos co-
Presidente Fernando Henrique. laterais a drástica redução dos investimentos no setor

Como Parlamentar afinado com minha base, produtivo e o forte desaquecimento do.consumo. Com
com os anseios e demandas da sociedade em que isso, o País entrou em üma das maiores recessões de
vivo, não posso cruzar os braços perante as dificulda- sua história.
des em que se encOntram os produtores rurais. Sem Os dados do IBGE revelam que o primeiro se-
apoio nem recursos para plantar, criar, produzir, sem mestre do ano ficou praticamente estável, com uma
instrumentos que os beneficiem na comercialização pequena variação positiva de 0,3%, na comparação
de seus produtos e que lhes proporcionem o ambien- com o primeiro semestre de 2002. Contribuíram para
te necessário de crescimento. esse resultado positivo o crescimento de 5,7% no PIB

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e da agropecuária e 0,4% no setor de serviços. Como
Srs. Deputados. bem analisa a Folha de S.Paulo, a indústria brasilei

ra, no entanto, registrou uma queda de 0,5% no perío
do. Dentro dos subsetores da indústria, a construção
civil foi a única que teve queda de 6,5%. Os juros al
tos, a dificuldade de acessoao crédito e a renda em
queda levaram a uma piora no consumo interno brasi
leiro. De acordo com as contas do IBGE, o consumo
das famílias caiu 4,7% no primeiro semestre do ano,
na comparação com o primeiro semestre do ano pas
sado. Essa é a taxa mais baixa da série histórica do
IBGE.

Os jornais noticiam que o Governo vai propor a
redução da jornada de trabalho como forma de tentar
tirar do papel a promessa de criar 1Omi~hões de em
pregos, feita na campanha eleitoral. Dois milhões de
empregos - ou 20% da promessa - estão condiciona
dos à mudança, segundo o Plano Plurianual, projeto
de lei com a previsão de investimentos para o período
de 2004 a 2007.

A Constituição fixa em 44 horas semanais a jor
nada semanal de trabalho. A própria Constituição au
toriza que acordos ou convenções coletivas de traba
lho reduzam a jornada. A· intenção do Governo, po
rém, é reduzir a jornada semdiminuir os salários, daí
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a polêmica. Entendo, Sr. Presidente, que antes de fa
lar em redução da jornada de trabalho é preciso pen
sar na redução da carga tributária e na verdadeira
abertura de novas vagas de trabalho no mercado,
com medidas que possam pôr fim à recessão econô
mica.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO TOTA (PP - AC. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, na condição de político e de cidadão deste País,
é com muito orgulho pátrio e um sentimento cívico
sincero que vejo o início de várias festividades espa
lhadas por todo o território nacional, relativas à pas
sagem da Semana da Pátria.

É oportuno salientar que a tradição já arraigou
na população brasileira o hábito de festejar os símbo
los e armas nacionais de forma espontânea e absolu
tamente verdadeira, o que revela um carinho pessoal
e um apego voluntário à história e às coisas da terra
que nos confere cidadania e identidade perante o
concerto das Nações.

É mister lembrar que nossa liberdade como
País, nossa soberania como Nação nasceu de um ato
de grandeza e coragem de um nobre de nascimento
europeu mas de alma e costumes da terra então ado
tada como nova pátria. Se é verdade que a criação e
educação esmerada do príncipe-regente obedece
ram a todas as exigências de um soberano nitidamen
te europeu, é igualmente certo que os anos passados
em solo brasileiro encheram o jovem pretendente ao
Trono Português de uma profunda identificação com
esta terra, que, afinal, viria a tê-lo como primeiro go
vernante.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nossa in
dependência foi conquistada diretamente pela gran
deza, decisão e compromisso de um homem determi
nado a criar uma nova nação, livre das amarras da
Metrópole, que insistia em impor normas que remete
riam a terra brasileira novamente a uma condição de
colônia. Devemos a Pedro de Alcântara e também a
sua mulher, Leopoldina da Áustria, muito do esforço e
determinação para criar nos trópicos uma monarquia
constitucional, de raízes eminentemente européias,
mas de substrato nitidamente americano.

Esta época de nossa história é carregada de
simbologia e atos de extrema grandeza e profunda
demonstração de amor ao solo pátrio. Fustigado pe
las Cortes Portuguesas a retornar á terra natal, sob
pretexto de concluir a esmerada educação de um in
fante pretendente ao trono, Pedro de Alcântara veio

logo demonstrar sua altivez e tino de estadista nato
ao decidir pela permanência no País sem sequer pes
tanejar. O Dia do Fico vem dar início a uma seqüência
histórica que vem tão somente consolidar a figura da
quele que viria a ser nosso libertador e consolidador
de nosso nascimento como Nação frente à comunida
de internacional.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a inde
pendência brasileira consagrada nas margens do Ipi
ranga é nossa certidão de nascimento como terra so
berana, e tudo obra de um jovem intrépido e absoluta
mente corajoso que ainda foi imprescindível no traba
lho incansável e audaz traduzido nas lutas de conser
vação de nossa integridade territorial. De norte a sul
do País, Pedro I foi decisivo para evitar que o Brasil
fosse retalhado em uma série de republiquetas, tal
como ocorreu com muitos de nossos vizinhos. Nisto,
sem dúvida alguma, devemos à Casa dos Orleans e
Bragança o discernimento e determinação em manter
nosso território unido em toda sua extensão territorial.

É evidente que o advento da República veio
consolidar nossa cidadania e identidade como Nação.
Mas é indispensável lembrar os primórdios da histó
ria, quando a decisão férrea e a audácia empreende
dora foram decisivas nas deliberações contundentes
e definitivas que marcam o início de nossa história
como Nação independente. Cabe aqui, portanto, lem
brar também o papel fundamental de nossas institui
ções permanentes como modelos e formadoras do
ideário brasileiro, verdadeiro retrato de nossa tradição
cultural e cívica.

A todos os que contribuíram para a moldura de
nossa imagem de brasilidade autêntica, nosso agra
decimento' na condição político e de cidadão deste
País.

Muito obrigado.
O SR. MILTON CARDIAS (PTB - RS. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, tenho, por várias vezes, na condição de ci
dadão e de pastor evangélico, cobrado do Governo e
da Mesa Diretora desta Casa ações de repressão ao
tabagismo, vício que vem registrando um alarmante
crescimento no Brasil e é um dos mais graves proble
mas de saúde pública do mundo, responsável por cer
ca de 10 milhões de mortes por ano; só no País os
óbitos causados pelo cigarro chegam a 200 mil, anu
almente. Portanto, Sr. Presidente, quero agradecer à
Deputada Angela Guadagnin, Presidenta da Comis
são de Seguridade Social e Família, da qual também
faço parte, a nobre iniciativa de organizar e promover,
no dia 27 de agosto próximo passado, o Seminário
Internacional - Convenção/Quadro para o Controle
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do Tabaco, o primeiro tratado internacional de saúde
pública

A presença nesse evento do Ministro da Saúde,
o Dr. Humberto Costa, demonstrou o quanto o Gover
no está mobilizado para o tratamento dessa questão,
e mostrou também que os interesses de saúde públi
ca estão acima dos econômicos, pois a luta pelo con
troledo uso. do tabaco, do ponto de vistada saúde, é
fundamental para o Brasil, já que esse hábito é res
ponsável por 13,5 mil mortes por dia.

Acho que este é omomento certo de o País as
sumir definitivamente uma postura de brio na luta em
combate. aofumo. Precisamos aprimorar e incremen
tar as.formas de restrições.àspropagandas de cigar
ro,principalmente paraproteção das nossas crianças
e dos nossos~dolescentes, formando desde já essa
consciência entre eles.

Há vontadepolftica, há .a mobilização da socie
dade, háentendimento.e apoio dos Governos Munici
pais, Estaduais e Federal. Não podemos deixar pas
sar esta oportunidlilde de erradicar de vezos malefíci~

os gueo tabagismo. tem causado ao ser humano.
Avancemos nesta luta, certos da vitória.

Finalizo, Sr.. Presidente, deixando aqui registra
daa minha satisfação por ter podido participar desse
seminário que se r13alizou graças auma feliz iniciativa
desta Ca~ em face de questão de tamanha impor
tânciap~ra a saúde. pública br~sileira.

Meu muito obrigado a todos, e que Deus nos
ajude e abençoe.

O .. $R. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.). - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para sau
dar ainiciédiva do. Ministro Roberto Rodrigues, que,
assessorado. por seu. Secretário Executivo Amaury
Dim~rzio, vernponduzindo deforma eficiente o corpo
fundona.ldo.Ministério da A~ricultura, Pecuária e
Abastecimemto,.atuando de forma pró-ativa na monta
gem de sua equipe.

OSt. Amaury Dimarzio, partindo de sua expe
riênciaprofissicmalno setor privado, adotou uma filo
sofiaoPi?racionalcompatível com os ditames do mun
do moderno,qUi?vivencia a incerteza gerada pela alta
velocidad~ da~ rrludanças tecnológicas, com o que o
sucesso dlilsor~anizações, públicas ou privadas, de
pended~ad()?~odeestratégias adequadas à forma
ção~àll1arlutenç~odeuma equipe coesa, cooperati
va, sin~rgicaeb13rn preparada. Nesse sentido, bus
cou o <;tuxíHp peseu amigo pessoal, o Dr. Lair Ribeiro,
um dos maiore~gurusda atualidade. em processo de
difusão de técnicas de motivação empresarial,

auto-conhecimento e sinergia, para treinar as equipes
gerenciais da sede do Ministério e de suas unidades
nos 27 Estados da Federação.

O MAPA é hoje o responsável, no Governo Lula,
pela condução do agronegócio empresarial, que pro
duziuem 2002 um terço das exportações e um quarto
do PIS, tendo dado a maior contribuição para o supe
rávit da balança comercial brasileira, e precisa atuar
de forma inte9rada, harmônica e uniforme, possibili
tandoa construção de um País estável, ético e com
maior justiça social, já que a esse Ministério cabe
também a defesa do patrimônio agropecuário nacio
nal e da segurança alimentar dos consumidores.

Para que o MAPA possa atuar comeficácia no
cenário nacional e na negociação junto à comunidade
internacional exercendo plenamente seu papel, é ne
cessário, repito, que todos os seus integrantes ajam
interativa e sinergicamente para •. maximizar· resulta
dos, racionalizar custos e aumentar a produtividade
dos escassos recursos materiais e humanos coloca
dos à disposiçãodo ór9ão, zelando para que os obje
tivos institucionais sejam alcançados com toda a efi
ciência possível.

Durante otreinamento realizado no último sába
do, no Instituto Israel Pinheiro, localizado às margens
do Lago Sul, estavam presentes todos os 27 diretores
estaduais recentemente nomeados, além de mais de
uma centena de diretores e coordenadores do núcleo
central do MAPA. Foram mais de 15 horas de treina
mento intensivo, emumprocesso dinâmico e interati
vo que certamente há de criare sedimentar um espíri
to de corpo,. resultando em uma. equipe vencedora,
capaz de .enfrentar e vencer osgrandesdesafiossoci
ais do Governo Lula e a acirrada competição interna
cional.

Foram difundidos junto aos participantes novos
modelos mentais de. solução de problemas e de me
lhoria dos processos, focados .na busca de. resulta
dos, e inclusive discutidos alguns temas relacionados
à saúde física e mental dos colaboradores.

Por tudo isso, o compa.nheiro Amaury e o Dr.
Lair Ribeiro merecem receber os cumprimentos desta
Casa por essa iniciativa. Queo exemplo possa ser se
guido por todos aqueles que estão liderando as cor
porações públicas envolvidas na construção deste
País para torná-lo realmente digno para as futuras ge
rações.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.

Pronuncia o segllinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras.e Srs. Deputados, tive a satisfação de participar,
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na última quarta-feira, da solenidade de posse da
nova diretoria da CNS - Confederação Nacional de
Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços.

Assume a Presidência dessa importante entida
de o Dr. José Carlos Abrahão, do Rio de Janeiro, mé
dico pediatra de reconhecida competência profissio
nal e de grande capacidade de direção, inclusive com
especialização na área da administração hospitalar.

Na condição de Presidente da Federação dos
Hospitais do Rio de Janeiro, José Carlos Abrahão re
alizou nos últimos anos um trabalho sério e profícuo
em torno do elevado propósito de prestar atendimen
to médico-hospitalar em condições satisfatórias, obje
tivo maior da categoria e das instituições que repre
senta. Por isso, chega à presidência da CNS, que reú
ne 8 federações e 81 sindicatos da saúde, recebendo
o mais amplo apoio e reconhecimento dos seus pares
integrantes da classe médica e dos que se dedicam à
atuação dos hospitais.

O setor da assistência médico-hospitalar em
nosso País, seja na esfera pública, seja na área da ini
ciativaprivada, passa por uma crise extremamente
grave, que se aprofunda à medida que surgem novos
fatores decorrentes da própria situação da economia
nacional, que o tornam vulnerável desequilibrando
suas condições financeiros e sua capacidade de fazer
os investimentos necessários para atender à cres
cente demanda.

Apenas para citar um dos problemas cruciais
porque passam as instituições hospitalares no Brasil,
basta mencionarmos a profunda defasagem das ta
belas de valores pagos pela prestação dos diferentes
serviços, nos casos dos diversos convênios e contra
tos entre os prestadores - hospitais, clínicas, labora
tórios, serviços de imagens e médicos - e os tomado
res de serviços - planos, operadoras, cooperativas,
seguradoras, empresas de medicina de grupo, além
de empresas e cooperativas.

O resultado pode ser avaliado em pesquisa do
IBGE divulgada no final de 2002: o segmento privado,
responsável por 65% do total de leitos, perdeu, nos úl
timos dez anos, 507 unidades com internação e cerca
de 84 mil leitos, em face da situação de verdadeira as
fixia econômico-financeira. Hoje são aproximada
mente 35 milhões de brasileiros que dependem do
sistema complementar de saúde, 8 milhões de usuá
rios a menos do que em 1998, quando esse contin
gente chegava a 43 milhões de pessoas.

Tais números retratam uma realidade que repre
senta grande desafio não apenas para a nova direto
ria da CNS, mas para todos nós, que lutamos por um

sistema de saúde eficiente, forte, de amplo acesso,
constituído pela rede pública e iniciativa privada.

O Poder Legislativo, por exemplo, deve cumprir
o seu dever de zelar pela saúde das nossas institui
ções prestadoras de serviço, como pressuposto até
para que busquemos níveis e padrões de saúde ade
quados à população brasileira. Nesse sentido, é im
portante e fundamental a união de toda a Casa ao tra
balho da Frente Parlamentar da Saúde, a fim de que
encontremos soluções para os atuais impasses na le
gislação do setor que tantos sacrifícios está impondo
ao sistema de prestação de serviços e à sociedade
como um todo.

Parabéns ao Dr. José Carlos Abrahão e a toda a
nova diretoria da Confederação Nacional de Saúde,
bem como ao Presidente anterior, Dr. Ubiratan Della
pe, por seu extraordinário e abnegado trabalho em fa
vor da CNS desde sua fundação.

Estou absolutamente certo, por conhecer a no
tável capacidade e a seriedade do trabalho de José
Abrahão, que sua missão, embora difícil e árdua, re
sultará plenamente exitosa, objetivando contribuir
para modificar a realidade de penúria e dificuldades
em que se encontra a maioria de nossos hospitais,
clínicas, laboratórios e profissionais da área da saúde
no Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ELlSEU PADILHA (PMDB - RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, vivemos uma semana de muita apreen
são diante das perspetivas de votação do relatório da
reforma tributária. Diferentemente das negociações
quando da votação da proposta de mudanças na área
previdenciária, agora o Governo mostra-se mais in
transigente, menos flexível. E por uma razão bastante
óbvia: quando o assunto é abrir mão de suas receitas,
quando se trata de dividir o bolo da arrecadação, todo
aquele discurso em favor do diálogo perde espaço.
Antes, nos principais aspectos em que cedeu, o Go
verno usou o chapéu alheio.

O Executivo, ao que parece, não se convenceu
acerca daquilo que os principais analistas do sistema
tributário há muito vêm dizendo sobre o texto. O rela
tório sobre a reforma, como está apresentado e cuja
votação nos querem impor de afogadilho, está muito
longe de estabelecer uma nova realidade para o de
senvolvimento do Brasil, onerando os setores produti
vos, retardando mais ainda a geração dos empregos
prometidos, penalizando os Estados exportadores 
uma vez que não define com objetividade o Fundo de

----~ ~~-~~- ~-----~---~~----------~--------
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Compensação - e reforçando o objetivo meramente
arrecadatório e centralizador por parte da União.

O pior é que os estudos mais respeitáveis indi
cam claramente que há, sim, o risco de aumentar ain
da mais a carga tributária neste País, podendo rom
per-se a barreira dos 40% do PIB. Aliás, esse aumen
to de carga tributária já está em curso no atual Gover
no, com o aumento da taxação das atividades dos
profissionais liberais e com a possibilidade, delegada
às Prefeituras, de ampliar-se o leque de serviços su
jeitos à tributação municipal.

Mas o Governo e seus interlocutores mos
tram-se inflexíveis. Querem acelerar a votação da re
forma tributária, sabidamente um tema bem mais
complexo e infinitamente mais decisivo para o futuro
da Nação. E para tanto, sem o menor constrangimen
to, fazem valer a força da maioria da Situação de
modo ainda mais acentuado e escancarado, utilizan
do-se de algumas práticas antes tão criticadas. Ame
açam inclusive restringir a reforma à prorrogação da
CPMF como contribuição provisória e à aprovação da
DRU.

Evidencia-se aí a preocupação prioritária: ga
rantir a arrecadação, eliminando a possibilidade de
discutir a divisão do bolo com Estados e Municípios.

Espera-se, por sinal, a mesma agilidade e o
mesmo desprendimento por parte do Governo na de
finição, de uma vez por todas, da divisão da receita
proveniente da CIDE e da liberação do plantio de se
mentes transgênicas.

Mas, feitas essas considerações, quero deixar
registrada a minha preocupação com um aspecto da
reforma tributária que julgo de extrema importância: o
fim dos incentivos fiscais.

Mesmo não concordando com a guerra fiscal
que se estabeleceu entre os Estados, embora não se
possa questionar sua legitimidade perante a legisla
ção ainda em vigor, é imperioso reconhecer que de
terminadas regiões ou setores produtivos precisam,
dentro de uma política de desenvolvimento, de uma
atenção especial - o que, aliás, o Governo Federal
admite, ao garantir a isenção para a Zona Franca de
Manaus, Amazonas, até 2023.

O mapa socioeconômico do Brasil retrata uma
série de regiões com fortes desequilíbrios, o que pro
voca o alijamento da população da dinâmica dos em
pregos e da distribuição da renda, colocando nossa
gente num contexto de estagnação tão grave que a
condena à exclusão dos serviços básicos.

Para essa realidade justificam-se ações com
base numa política de incentivo fiscal. No Rio Grande

do Sul, por exemplo, há vários Governos. A metade
sul vem recebendo uma política direcionada à diminu
ição do grande contraste em termos de desenvolvi
mento em relação a outras regiões gaúchas, gerado
por inúmeros fatores, desde a sua vocação histórica
até o aspecto da macroeconomia. Por isso, a metade
sul vem merecendo uma atenção especial dos Gover
nos, fruto inclusive da luta das comunidades e das li
deranças empresariais e políticas daquela região.

Com essa preocupação, nos últimos anos a Re
gião Sul mereceu inclusive grandes investimentos em
infra-estrutura na área dos transportes, na constru
ção de estradas e hidrovias e especialmente na con
solidação do Porto de Rio Grande como o principal
porto comercial do MERCOSUL.

Além das políticas direcionados à metade sul,
ao mesmo tempo vários setores da economia gaúcha
deram um grande salto de desenvolvimento e outros
tantos consolidaram-se graças ao Projeto
FUNDOPEN, na verdade uma linha de financiamento
para ampliação e atração de novas empresas por
meio de recursos fiscais. Como resultado desse tra
ba�ho' a economia gaúcha hoje desfruta de uma di
versificação bastante significativa, tanto nas áreas
metal-mecânica e coureiro-calçadista como no setor
petroquímico e nas indústrias de plástico e de borra
cha, além da informática, sem se descuidar da grande
vocação agropecuária.

É preciso, portanto, a exemplo do FUNDOPEN,
estarmos atentos para as conseqüências da reforma
tributária quanto às diferentes demandas de incenti
vos fiscais, em especial no tocante à produção cultu
ral e ao apoio das empresas que investem na área so
cial.

Diante do exposto, Srs. Deputados, defendo
para a metade sul do Estado um tratamento igual
àquele reservado para a Zona Franca de Manaus. Se
o Amazonas conseguiu a prorrogação dos benefícios
fiscais, que agora têm seu prazo estendido até 2023,
é justo que a metade sul do Rio Grande tenha, pelo
mesmo espaço de tempo, a prerrogativa de uma polí
tica diferenciada para alcançar seu desenvolvimento.

Muito obrigado.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, comemoramos na última segun
da-feira o Dia do Profissional de Educação Física.

Em 1o de setembro de 1998 foi sancionada a Lei
n° 9.696/98, que regulamenta a profissão.

Em todo o território nacional existem mais de
400 faculdades de Educação Física. Atualmente já
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estão registrados no Conselho Federal de Educação
Física - CONFEF quase 80 mil profissionais, distribu
ídos em 11 Conselhos Regionais - CREFs.

Todos nós temos ou tivemos em algum momen
to uma forte ligação com a atividade física, seja nas
aulas de Educação Física, seja em atividades des
portivas, seja até mesmo nas mais variadas formas
de lazer e recreação. A atividade física é algo que de
veria fazer parte do nosso cotidiano, iniciando-se com
o nascimento e prolongando-se até o final das nossas
vidas.

Em reconhecimento do valor da atividade física,
desde 1997 a Educação Física faz parte das profis
sões ligadas à saúde e tem representação no Conse
lho Nacional de Saúde.

A atividade física, dentro da saúde, atua sob
uma visão profilática, prevenindo inúmeras doenças e
contribuindo para a longevidade.

O esporte desperta em todos os povos uma pai
xão tão grande que mesmo nos momentos mais con
flituosos do mundo houve uma trégua para que jogos
pudessem ser realizados, como ocorria na antiga
Grécia.

O profissional de Educação Física atua nas
mais diferentes áreas, tais como os esportes, incluin
do os radicais e os ligados à natureza, as lutas, as
danças, a ginástica e o fitness. Ele atua em escolas,
clubes, creches, empresas, academias, clínicas, hos
pitais, hotéis, spas, condomínios, praças e parques.

Quero, neste pronunciamento, saudar cada pro
fissional de Educação Física do nosso Brasil pelo seu
trabalho em prol da saúde e do lazer do nosso povo.

No Rio Grande do Sul existem em torno de 30 fa
culdades de Educação Física, que formam cerca de
1.500 novos profissionais por ano. Muitos desses pro
fissionais mereceriam destaque, mas gostaria de fazer
uma especial referência àquele que foi técnico na área
de atletismo e hoje é membro do Conselho Federal de
Educação Física, o Prof. Carlos Alberto Garcia, Verea
dor de Porto Alegre e meu companheiro do PSB.

Quero ainda fazer uma saudação especial a
Adriana Alves, professora de Educação Física e téc
nica da ginasta gaúcha Daiane dos Santos. A atleta,
que começou sua carreira no Centro Estadual de Trei
namento Desportivo e depois foi para o Grêmio Náuti
co União, foi a primeira brasileira a conquistar uma
medalha de ouro em um mundial de ginástica. E além
dessa conquista, obtida graças à orientação da sua
técnica, Daiane introduziu um novo elemento, que foi
o duplo twistcarpado, batizado de "Dos Santos".

Quero também parabenizar o atleta gaúcho Fa
biano Peçanha, da Universidade de Santa Cruz 
UNISC, que já havia sido campeão nos jogos
Pan-Americanos na prova dos 800 metros e na sema
na passada foi medalha de bronze nos 1.500 metros
na Universíade, realizada na Coréia. Parabéns, Fabi
ano! Parabéns também e especialmente ao Prof. Pe
çanha, profissional de Educação Física, pai e técnico
de Fabiano.

Para finalizar, nesta semana, no Rio Grande do
Sul, comemoramos a passagem dos 40 anos da Uni
versíade. Realizada pela primeira vez em 1963, a Uni
versíade - Jogos Mundiais Universitários - foi o maior
evento desportivo já realizado no nosso País. Trata-se
do segundo maior evento do planeta, perdendo ape
nas para as Olimpíadas.

Em todas essas vitórias sempre esteve junto ao
atleta o profissional da área de Educação Física, ori
entando seu desempenho.

Meus parabéns a esses profissionais.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a Empresa Brasileira de Cor
reios e Telégrafos - ECT vem cumprindo um impor
tante papel no processo de desenvolvimento no País.
Presente, rigorosamente, com pelo menos uma agên
cia, em todos os 5.561 Municípios brasileiros, aquela
instituição pública é responsável pela entrega diária
de cerca de 34 milhões de objetos que pessoas e em
presas enviam para o encurtamento das distâncias
existentes, sobretudo para a realização de negócios,
já que, desse total de objetos, mais de 90% estão re
lacionados a pessoas jurídicas. Portanto, a empresa é
elo e fator de distribuição de riquezas e de integração
nacional.

Os 47.614 carteiros e os mais de 20 mil aten
dentes que trabalham nas 12 mil agências constituem
a face visível da empresa, mas os Correios, com seus
99 mil funcionários, empregam, sob o regime celetis
ta, o maior contingente de mão-de-obra do País, ope
rando uma engrenagem gigantesca e uma infra-es
trutura de logística capaz de fazer com que mais de
95% das correspondências cheguem ao seu destino
no dia seguinte ao da postagem.

Esses números dão a dimensão do que é aque
la empresa pública, que desfruta de todo o respeito e
de elevada credibilidade junto à opinião pública, fato
seguidamente comprovado pelas pesquisas.

A atual administração da empresa vem envidan
do todos os esforços para fortalecer ainda mais os
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Correios como instituição essencialmente pública.
Sua política fundamenta-se sobretudo no princípio
constitucional da manutenção do serviço postal pela
União, o que representa para a ECT o grande desafio
de prestar um serviço de qualidade, que atenda às
necessidades da sociedade e principalmente garanta
a universalização do acesso a esse direito básico de
comunicação.

Para alcançar esse objetivo, a ECT está inves
tindo, somente neste ano de 2003, R$800 milhões na
manutenção e na modernização da sua capacidade
produtiva, expandindo o atendimento e a distribuição
postal, bem como realizando um forte trabalho de ca
pacitação de seus empregados.

No viés social, vale destacar alguns projetos,
como o CorreiosNet e o Banco Postal, o Exporta Fá
cil, e outras ações de apoio a iniciativas do Governo
Federal, como o Fome Zero, além da entrega, todos
os anos, de mais de 100 milhões de livros didáticos a
cerca de 170 mil escolas públicas do ensino funda
mentai, e a entrega domiciliar de remédios, sendo
ainda o representante da Previdência Social em mi
1hares de Municípios Brasil afora.

O CorreiosNet é um projeto que consiste na ins
talação progressiva nas agências dos Correios de
mais de 5 mil terminais de acesso público à Internet, a
disponibilização de um shopping virtual para viabili
zar a venda de produtos por empresas de pequeno e
médio e endereço eletrônico gratuito a todos os brasi
leiros. Com isso, os Correios vão oferecer a possibili
dade de inclusão digital para milhões de brasileiros
que hoje vivem fora das facilidades oferecidas pela
rede mundial de computadores, inclusão digital essa
que é antes de tudo uma verdadeira inclusão social. É
bom lembrar que atualmente apenas pouco mais de
15 milhões de brasileiros estão plugados na Internet,
esse serviço fantástico que coloca ao alcance dos ci
dadãos informações e serviços públicos e privados
que podem ser acessados à distância.

Mas, como já destaquei anteriormente, os Cor
reios, ao lado de seu compromisso social, são uma
empresa altamente competitiva. É dos Correios, por
exemplo, o serviço líder do mercado de encomendas
expressas: o SEDEX, que em 2002 alcançou o núme
ro de 116,1 milhões de entregas e até junho de 2003
chegou aos 55,5 milhões.

Esses são apenas alguns exemplos de como a
ECT, na sua condição de empresa pública, presta um
serviço de qualidade, com competitividade, mas bus
cando acima de tudo atender às expectativas de cada
cidadão brasileiro.

E se assomamos a esta tribuna, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, para divulgar uma atuação digna de
todos os encômios como é a da nossa querida ECT,
queremos, no mesmo passo, levar nossos cumpri
mentos a todos aqueles milhares e milhares de servi
dores que dia e noite chegam à porta de nossas ca
sas trazendo-nos mensagens de paz, ou de angústia,
mas de qualquer maneira possibilitando que se redu
zam mais e mais as distâncias entre todos os cida
dãos deste País e deste planeta.

Aplaudo também com entusiasmo a nova direto
ria empossada pelo Governo do Presidente Lula, sob
a batuta do meu colega e amigo de sempre Ayrton
Dipp. Conheci-o dentro do Congresso Nacional e
sempre o respeitei como um dos melhores e mais as
síduos Deputados desta Casa, onde se revelou de
um caráter irrepreensível e humano nas suas rela
ções. Hoje preside, ao lado de seus diretores, a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e já
mostrou sua marca. Já exibem os Correios suas digi
tais. Seriedade e companheirismo já se espalham en
tre todos. A visibilidade de sua gestão já se faz marcar
na sociedade. Verão os usuários, os freqüentadores
dos serviços, os fornecedores e os parceiros o que eu
vi ao conhecer Ayrton Dipp. Verão no novo Presidente
da empresa o político e o homem, e admirarão a cepa
de que foi feito e os frutos do seu trabalho.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no ano
passado, em 31 de agosto, morreu Salomão Malina.
Hoje, queremos fazer uma reflexão sobre a nossa
ação e a nossa vida política, desde os dias do Partido
até hoje, quando a realidade nos ensina aquela flexi
bilidade que nasce do conhecimento da realidade que
nos cerca, e, mantida acesa a chama do socialismo,
que buscamos com pertinácia e pertinência, transfor
mamo-nos em Partido Popular Socialista.

Para o PPS, num largo inventário político, trou
xemos uma herança de valores os mais dignos, e uma
certeza: a da conquista do socialismo, para que o ser
humano, nessa sua trajetória na superfície de nosso
planeta, retorne aos trilhos da fraternidade, da igual
dade e da mútua compreensão entre todos os povos.

Daí a necessidade de, desta tribuna, tecer algu
mas considerações sobre a vida de um cidadão que
nos ensinou a fazer a cidadania maiS digna, mais
consciente dos deveres e dos direitos. E, ainda que
sem razão aparente, brota-me no pensamento este
verso de Affonso Romano de Sant'Anna: "Hoje eu
quero a essência, em vez da urgência".

Exato, Sr. Presidente. Nos dias após a morte de
Salomão Malina, desta tribuna e na imprensa, não fo
ram poucos os que se debruçaram a traçar as linhas
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biográficas de uma pessoa que, na grandeza de sua
simplicidade, foi um exemplo de lealdade e coerência,
firmeza e desprendimento, sendo, como tem todo o
direito de ser e efetivamente é, um exemplo que se
deve ter presente a cada instante em que for preciso
decidir, fazer e avançar.

Deixo de lado, portanto, o falar dos anos de sua
vida, dos marcos que vão do nascimento à infância
pobre e judia, aos instantes heróicos vividos na Se
gunda Guerra Mundial, enfim, da ação partidária em
que cresceu como homem e como líder. Vou, retor
nando ao poeta, buscar a essência.

Qual essência? Permitam-me mostrá-Ia. Foram
muitos anos de convivência e distância. A convivência
na luta de todo dia, na construção de uma utopia que
juntos vimos desabar. Foram anos de distância provo
cada pela clandestinidade e o exílio, esse permitindo
apenas parcas notícias, aquela encontros mais aligei
rados, mais temerários.

Mas pudemos ver o Partido permanecer vivo
debaixo da saraivada de infâmias verbais e ataques
reais, a morte espreitando na esquina ou o desalento
ameaçando deixar-nos e ir embora para onde tam
bém não sabíamos. Mas Malina sabia. Por isso per
maneceu, por isso ensinou-nos a ficar e a esperar,
como quem, debaixo de todas as incertezas, das mai
ores desesperanças, sabe que por trás da nuvem que
nos cobre de sombra e agressões está o sol que nos
vai iluminar os novos caminhos.

Porque sabia disso, Malina entendeu necessá
rio dizer sua verdade, a verdade que era aquela que
esperávamos para prosseguir na luta. Aqui, uma es
sencialidade de meu saudoso companheiro: saber é
ensinar, o que é precedido pela compreensão. A com
preensão dos homens e dos fatos por ele gerados, na
conseqüência do fazer porque era preciso fazer, a
todo custo, mesmo à custa da própria vida.

A realidade mesquinha que essa elite partidária
criou para o povo brasileiro foi por ele sempre conde
nada. Mas não o fazia com o dedo em riste, o dedo de
quem somente sabe apontar as culpas sem indicar a
solução, o caminho. Era preciso denunciar, sim, era
preciso dizer que, apesar de esse tudo assim tão tris
te e desesperado, havia os que, como nós, buscavam
registrar a integralidade de suas propostas, de sua
congruência com o futuro do ser humano na face da
terra. Para ele servira a lição de Stefan Zweig, tam
bém judeu, que nos dizia: "Se com nosso testemunho
transmitirmos à próxima geração um pedacinho que
seja dos destroços da verdade, não teremos vivido
em vão".

Restaurar e resgatar essa verdade foram as ta
refas que Malina se impôs. Por isso, e com veemên
cia, jamais admitiu que essas pretensas elites políti
cas seguissem pelos caminhos de nossa História ar
rastando sua carroça de fraudes e farsas, como se
uma e outra fossem a expressão de uma realidade
que nós construímos quando, na verdade, eram os ar
remedos que essa mesma elite queria que nossa
gente aceitasse como verdade irrecorrível.

São essas figuras de valor histórico, Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, que não chegam a
ocupar algumas linhas em nossos manuais de Histó
ria. Aqueles que construíram esse Estado já inteira
mente privatizado e descompromissado, por inteiro,
com os destinos da Nação, esses detritos históricos
não podem aceitar que as gerações de amanhã sai
bam que, aqui e hoje, com uma dedicação sobre-hu
mana, tendendo à bravura e à firmeza nas posições,
um político de voz límpida, falando de suas compre
ensões da realidade com o máximo de limpidez, e
destoando, por isso mesmo, dessa algaravia que os
pseudo-intelectuais pensam que ainda é vanguarda,
fez a história. E isso Malina fez como poucos.

Vão-se os dias. Salomão Malina é passado.
Passado? Sim, mas somente se o entendermos
como o que o mestre Alceu Amoroso Lima disse:
"Passado não é o que passou, mas o que ficou do que
passou".

Salomão Malina ficou.
Era o que me cabia dizer.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, volto hoje a essa tribuna para tornar a de
nunciar atitudes no mínimo estranhas do Sr. Arilton
Dantas dos Santos, Prefeito da cidade de Tucano, si
tuada na região nordeste da Bahia. Esse gestor públi
co, que está sofrendo um processo de cassação do
mandato promovido pelo Ministério Público do Esta
do, está mais uma vez brincando com a máquina ad
ministrativa e causando a revolta da população.

Srs. Deputados, segundo denúncia do presiden
te do PT de Tucano, a Prefeitura gastou em junho des
se ano R$3.970,79 na compra de medicamentos. Até
aí, tudo bem, não fossem quase 10% destinados à
compra de remédio para disfunção erétil, ou seja, no
bom e velho jargão popular: remédio para impotência
sexual - um fato, no mínimo, inusitado. De acordo
com a denúncia, formalizada, cada caixa custa em
média R$97,00, mais de 40% de um salário mínimo,
dinheiro que poderia estar matando a fome dos mais
pobres. O grande detalhe, Sr. Presidente, é que ape-
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sar de comprado o medicamento não é distribuído à
população nos postos de saúde; ora, para onde foram
levadas as três caixas de remédio, adquiridas com di
nheiro público?

Aliás, o Prefeito de Tucano continua usando e
abusando do dinheiro da cidade,' gastando como lhe
convém, com quem quer e onde deseja, desrespei
tando a Lei de Responsabilidade Fiscal e qualquer
outra. Aproveitando para refrescar a memória dos se
nhores, as fraudes denunciadas no Município de Tu
cano - que resUltaram numa representação no Minis
tério Público e no conseqüente afastamento do gestor
-ocorreram basicamente no âmbito do PETI, o Pro
grama de Erradicação do Trabalho Infantil. O Prefeito
vinha obrigando alguns funcionários prestadores de
serviços gerais do PETI. a. sacar cheques milionários
nos bancos, como se fossem pagamentos, e a devol
vê-los a um homem de confiança da Prefeitura· que
acompanhava essa vergonhosa operação.

Fora isso, ficou constatado que a esposa do
Prefeito Arilton e parentes próximos do casal abriram
diversos estabeleCimentos comerciais no período dó
mandato; segundo o Ministério Público, esses esta
belecimentos sobressaíram-se por só efetuarem ven
das aoMunicípio de Tucano. Um escândalo!

Mas a sujeira não pára aí: ficou evidenciado ain
da um esquema de notas fiscais frias, desvios de di·
nheiro públíco emuitasoutrFls fraudes. Toda essa ma
racutaia do Prefeito de Tucano veio .à tona graças ao
empenho do diretório municipal do PT e à coragem
dos servidores que tiveram seus nomes envolvidos
nas transações do administrador da cidade.

É preciso mais. A morosidade da Justiça está
deixando impune.o Prefeito, que governa em causa
própria. Confio no Mini.stério Público baiano e princi
palmente na Justi9a do meu Estado, mas é preciso
que o processo seja concluído, sendo o Prefeito afas
tado em definitivo do cargo e condenado a devolver
aos cofres públicos o dinheiro desviado.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS

(Bloco/PL - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. eSrs. Deputados, o Partido Liberal,
em decisão unânime de sua bancada, posicionou-se,
quanto à questão dossubtetos estaduais no âmbito
do Poder Judiciário, favoravelmente à fixação, no inci
so XI do art. 37 da Constituição Federal, do limite su
perior remuneratório dos Desembargadores do Tribu
nal de Justiça em 90,25% do subsídio mensal, em es
pécie, dos Ministros doSupremo Tribunal Federal.

Em conseqüência dessa decisão, foram apre
sentados 2 destaques de bancada para votação em
separado, com a finalidade de preservar, no texto
constitucional, tais prerrogativas da magistratura.

No mesmo sentido, ao ser submetida a votos
emenda aglutinativa com esse propósito, apresento
esta declaração de voto, em que a bancada do Parti
do Liberal explicita as razões do seu posicionamento.

Entendemos que chamar de privilégio algo que
se constitui em justa e necessária "prerrogativa" é
mais que uma mera inadequação semântica. Trata-se
de óbvia estratégia para confundir a opinião pública e
colocar em cheque a credibilidade das instituições as
sim questionadas.

Privilégio, afinal, é a vantagem concedida a al
guém à margem do direito comum, enquanto "prerro
gativa" significavantagem com que se distingue uma
pessoa ou instituição, em função da naturezada ativi
dade que exerce e da respectiva responsabilidade de
seu cargo. Aconcessão de um privilégio constitui um
desrespeito flagrante ao princípio da igualda.de, en
quanto a "prerrogativa" é, ao contrário, instrumento
neceSSário para o exercício pleno de determinada
atribuição conferida.

A magistratura é uma carreira cheia de restri
ções. Os juízes estão impedidos de realizar qualquer
outra atividade profissional, exceto o magistério; de
vem manter-se afastados das paixões políticas e são
obrigados a viver voltados para o estudo, uma vez
que, para exercerem· com tranqüilidade e competên
cia o enorme poder que lhes é delegado, precisam
manter-se sempre atualizados, mediante aperfeiçoa
mento profissional contínuo, participação em con
gressos especializados e plena vivência dos fatos so
ciais.

A magistratura é sacerdócio, é dedicação exclu
siva, é trabalho dia e noite, sem ganho por hora extra.
O juiz, tal como o promotor e o defensor público, tem
prazos legaisa cumprir e, para responder tempestiva
mente as graves questões que lhe são dirigidas, nem
sempre pode dar-se ao luxo de usufruir o descanso
dos domingos, férias e feriados.

A par dessas restrições, a magistratura possui
uma hierarquia bem definida, estabelecida autono
mamente, em função das peculiaridades inerentes às
responsabilidades das diversas esferas e instâncias
nas quais é exercida. O rompimento dessahierarquia,
de forma unilateral, por outro Poder, significa, sem dú
vida, uma interferência indevida e perigosa para a co
existência harmônica. dos Poderes constituídos e
uma ameaça às instituições democráticas.
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Retirar do Magistrado qualquer uma de suas
prerrogativas é tirar do povo uma garantia, é interpre
tar de maneira equivocada o dogma constitucional da
igualdade. A sociedade é a principal interessada em
que seus juízes sejam homens cultos, bem formados
e com conduta pessoal e profissional acima de qual
quer suspeita. Nada mais necessário, portanto, que a
carreira da magistratura seja suficientemente interes
sante para atrair para seus quadros profissionais do
mais alto nível.

Afinal, como já ensinava Ruy Barbosa, tratar
com desigualdade a iguais ou a desiguais com igual
dade constitui desigualdade flagrante, e são por de
mais evidentes e meritórias as razões das prerrogati
vas conferidas constitucionalmente à magistratura
em relação às outras carreiras do Estado.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL- RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria de registrar que, no dia 31 de
agosto, comemora-se o Dia do Nutricionista, e é com
grande satisfação que ocupo esta tribuna para home
nagear tão importante categoria profissional.

Seus integrantes dedicam-se a uma nobre ativi
dade, designada por uma palavra que evoca, em suas
origens, o gesto nobre da mãe amamentando o filho e
que nutre, protege e fortifica. Coincidentemente, Sras.
e Srs. Deputados, a grande maioria dos nutricionistas
que atuam no Brasil é constituída por mulheres. A es
sas trabalhadoras e aos trabalhadores que, em seu
dia-a-dia, esforçam-se para que tenhamos uma ali
mentação mais saudável e uma vida de melhor quali
dade, quero prestar minha homenagem.

Entre o gesto fundamental e, ao mesmo tempo,
singelo da mãe, e os mais recentes avanços científi
cos no campo da alimentação, podemos relacionar
várias atividades desempenhadas por esses profissi
onais. Eles participam, juntamente com médicos, en
fermeiros, fisioterapeutas e outros,do grupo detraba
Ihadores responsáveis pela promoção, preservação e
manutenção da saúde. Contribuem, portanto, dando
ênfase à assistência alimentar e nutricional, para o
bem-estar dos indivíduos e da coletividade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sabe
mos que uma vida saudável depende, em grande me
dida, de uma alimentação adequada. Em conseqüên
cia, ressalta a importância dotrabalho dos nutricionis
tas para nossa sociedade, fato que é reconhecido e
que motivouo estabelecimento da data para homena
geá-los.

De modo a permitir que as Sras. e os Srs. Depu
tados avaliem melhor a relevância da contribuição

~~~_-- ~~~_- ~ ~~~- -- --_~~ ~ ---

dada por eles, e da que ainda podem dar, a nosso
País, eu gostaria de falar um pouco sobre algumas de
suas áreas de atuação.

Em clínicas e hospitais, podem participar, com
seus conhecimentos técnicos e práticos, de equipes
multidisciplinares, com o objetivo de garantir a saúde e
o bem-estar dos pacientes, planejando dietas; adap
tando o tipo de alimentação à forma de tratamento; e
traçando programas de reeducação alimentar.

Em creches e escolas, podem elaborar os car
dápios da merenda escolar, selecionar os mantimen
tos e, também, supervisionar a produção e a qualida
de da alimentação fornecida às crianças, auxilian
do-as, desse modo, a desenvolverem suas personali
dades e a se tornarem cidadãs.

Em instituições de pesquisa, podem desenvol
ver novos processos de produção e de manipulação
de alimentos, além de estudos que orientem a popu
lação a respeito das conseqüências de ingestão des
ses produtos. Lembro, neste ponto, a necessidade
que temos de opiniões especializadas, quando discu
timos aspectos relacionados à produção e ao uso de
alimentos funcionais, orgânicos, transgênicos e ou
tros, de grande interesse para nossa sociedade.

Em cozinhas industriais, em supermercados,
em restaurantes, em lanchonetes e em diversos ou
tros estabelecimentos, podem contribuir com seus
conhecimentos e seus serviços para possibilitar a
cada um de nós o acesso a uma vida saudável.

As áreasde atuação das quais falei até agora,
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já bastariam
para que entendêssemos a grande importância da
atividade dos nutricionistas para nosso País. Resta
uma, entretanto, que se destaca em relação às dema
is e à qual não me referi ainda, deixando-a, proposita
damente, para o final.

Trata-se da valiosa contribuição que esses pro
fissionais podem oferecer aos programas de saúde
pública no Brasil, principalmente aqueles destinados
a combater a fome, a desnutrição e a mortalidade in
fantil, que, infelizmente, continuam produzindo víti
mas no seio de nossa população. O Programa Saúde
da Família, o Programa Fome Zero e o Programa Bol
sa-Alimentação, entre outros, podem-se beneficiar, e
muito, dos conhecimentos e dos serviços que eles es
tão habilitados a exercer.

Concluindo, gostaria, mais uma vez, de saudar
a categoria profissional dos nutricionistas; de assina
lar o reconhecimento e a gratidão de todos os que
usam dos seus serviços profissionais; e de desejar
que a comemoração do dia a eles dedicado, 31 de
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agosto, seja uma oportunidade para a reflexão sobre
as oportunidades e desafios que os aguardam, no es
forço para garantir alimentação adequada, preserva
ção da saúde e bem-estar a todos os seres humanos.

Muito obrigada.
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, os números divulgados re
centemente a respeitodo saneamento espantam: 3,4
milhões de.domicílios não têm. abastecimento de
água potável e 9,6 milhões nãoqispõem de rede de
esgoto nem de fossas sépticas. E desnecessário di
zer que as vítimas de tamanha precariedade são os
mais carentes.

O problema é grave e vem se alongando há
anos. Para se teruma idéia da sua dimensão, segun
do estudos do Ministério das Cidades, os investimen
tos necessários para resolveras carências da área
nos próximos 20 anos estão estimados em torno de
R$178 bilhões.

As perspectivas não são as. melhores e tor
nam-st3 rnaissombrias quando se sabe que dificil
mente haverá interesse do setor privado, cabendo ao
setor público a responsabilidade de assumir e desti
nar recursos para o saneamento.

O PaísprE?Cisa superar alguns limites. É certo
que a disponibilidade financeira é restrita e mesmo
aquelas que existem não são totalmente utilizadas,
em vir~ude da necessidade de sempre precisarmos
gerarsupE?rávits fiscais, com vistas ao pagamento da
dívidapública.

Sr. Presidente, todos compreendemos o impe
rativo da responsabilidade fiscal, mas não é justo con
tinuar punindo os mais pobres e sacrificando a saúde
da população.

Multo obrigado.
O$R.. JOSUE BENGTSON (PTB - PA. Pronun

cia o s~~üinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputadps,rnuito se tem falado sobre a importância
do turi~rnopl:lraaeconomia nacional e mundial. De
fato, e~s~ ~tenção crescente para a indústria turística
não deco.rrede um modismo passageiro, mas é refle
xo direto dpvultodeste setor que movimenta recursos
ecriaBo~tosdetrabalho em dimensões muito superi
ores às ge tradicionais ramos da economia, como o
eletroeletrpnico eo automobilístico.

O. Brl:lsil tem muito a ganhar com esses novos
rumos. DevEl~st3 lembrar, Sras. e Srs. Deputados, que
o turisfT1() apresenta uma singular capacidade de ge
rar empre~osacurto prazo edebaixo custo, especial
mente para o contingente de mão-de-obra pouco ou

não-qualificada. Ademais, trata-se de um setor no
qual o País detém excepcionais vantagens compara
tivas, em virtude da beleza de nossos recursos natu
rais.

Por estes motivos, cremos ser do interesse de
todos - sociedade, empresários, trabalhadores, Par
lamentares e governos -cuidar para que não.perca
mos a oportunidade que nos é oferecida. A expansão
do turismo representa, talvez, o melhor instrumento à
nossa disposição para a geração de emprego e ren
da, na medida das necessidades de nosso sofrido
povo.

Nesse sentido, Sr. Presidente, gostaríamos de
chamar a atenção deste Plenário para a importância
para a Amazônia, em geral, e para o Estado do Pará,
em particular, do fortalecimento do setor turístico. Ao
longo do processo de desenvolvimento do País, o
Norte sempre foi relegado a um plano secundário, em
flagrante contraste com o Sul e o Sudeste. Contribuí
ram para essa situação, sem dúvida, a distância dos
centros de decisão política e econômica, a vastidão
das dimensões ama?ônicas, as dificuldades de trans
porte e de comunicações no interior da floresta e a
baixa densidade populacional.

Por ironia do destino, no entanto, todos aqueles
fatores, antes desfavoráveispara o progresso de nos
sa terra, revelam-se, .agora,elementos preciosos
para sua redenção. Por quê? Porque, de todas as ver
tentes da indústria turística, .o ecoturismo é o de mais
acentuado crescimento .e .o de maior dinamismo, en
contrando, na floresta amazônica, seu destino-símbo
lo. E neste momento ernqüeo mundo desperta para a
importância econômica e social do ecoturismo, per
cebe-se que as enormes distâncias que separam a
Amazônia do sul do Brasil colocam-na mais próximo
dos grandes centros emissores de turistas na Europa
e naAmérica do NortEl;que aqueles enormes espa,
ços abrigam uma diversidade .Ynica de fauna, flora e
atrações turísticas; e que a limitadaocupaçãp huma
na permitiu a preservação de umdos últimos espaços
naturais do planeta.

Assim, a Amazônia tem tudo para se transfor
mar no maior pólo turístico de todo o mundo, tendo,
justamente, o Pará COmO sua porta· de entrada. Na
verdade,. Sras. e Srs. Parlamentares, nosso Estado é
uma síntese viva das potencialidades de. Ullla terra
nascida para o turismo e do profissionalismo com que
se encara a indústria turística nos dias de hoje.

Com efeito, nos Últimos anos.o Governo do Pará
dedicou-se à formulação de umapolítica dI:> tlIrismo 
talvez, a primeira digna deste nome no âmbito esta
dual. Com o objetivo de lançar as bases para0 plane-
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jamento setorial de médio e longo prazos, seleciona
ram-se os Municípios de maior interesse turístico e
definiram-se 5 pólos turísticos, cada um dos quais
com atrativos próprios.

O primeiro deles, Sr. Presidente, é o de Belém 
Costa Atlântica. Nossa bela Capital congrega em um
mesmo local a modernidade e o passado, a história e
o futuro. Vultosos investimentos em infra-estrutura e
em recuperação de sítios de interesse turístico repu
seram a Cidade das Mangueiras - como é carinhosa
mente conhecida - no circuito do turismo brasileiro.

Citemos, brevemente, o complexo Estação das
Docas, às margens da Baíade Guajará, um conjunto
de equipamentos de lazer e serviços localizado na
área de antigos armazéns portuários. Ou, então, o
Projeto Feliz Luzitânia, integrado pela Igreja de Santo
Alexandre, do século XVII, e pelo Museu de Arte Sa
cra, principal referência da arquitetura jesuítica, com
um acervo de mais de 500 peças. Não nos esqueça
mos, ainda, do Parque da Residência, antiga casa
dos Governadores do Estado no início do século,
abrigando teatro, orquidário e área de lazer. Regis
tre-se, ademais, a reforma do aeroporto de
Val-de-Cães, que o transformou em um dos mais mo
dernos do País, com área construída de 16 mil quilô
metros quadrados. Quando concluída, a obra permiti
rá o atendimento de um fluxo da ordem de 3 milhões
de passageiros por ano.

Por seu turno, Sras. e Srs. Deputados, a Costa
Atlântica oferece ao visitante belas praias - como Sa
linas, Marudá, Algodoal e Ajuruteua -, rios e igarapés.
Além das belezas naturais, as ricas manifestações
culturais da região representam atrativos incompará
veis para os turistas brasileiros e estrangeiros. O ca
rimbó em Marapanim, a marujada em Bragança e o
boi-tinga em São Caetano de Odivelas são a demons
tração viva de uma alegria e de uma criatividade que
só se encontram em terras paraenses.

Já apóio turístico do Tapajós, Sr. Presidente,
abriga o encontro das águas deste rio com as do
Amazonas, que correm separadas, verdes e barren
tas, ao longo de muitos quilômetros. A região oferece
ao turista lindas praias fluviais, cachoeiras, florestas e
formações rochosas e ótimas condições para a práti
ca da pesca esportiva, com destaque para a do tucu
naré. A Festa do Çairé,a maior expressão folclórica
do Médio Amazonas, tem lugar em Alter-do-Chão,
distrito de Santarém.

Por sua vez, o pólo turístico do Araguaia - To
cantins, no sul do Estado, apresenta a inusitada com
binação de rios, florestas, fauna e riquezas minerais.
No lago da Hidrelétrica de Tucuruí realiza-se o Torne-

io de Pesca Esportiva da Amazônia, o maior certame
especializado do calendário regional.

O quarto pólo turístico é o de Marajó. Parece in
crível, mas esse arquipélago reúne 12 Municípios e é
maior que muitos países europeus. Neste ambiente
único, o viajante pode conhecer um dos mais impor
tantes santuários ecológicos do planeta, com paisa
gens exuberantes, uma fauna variada e o espetáculo
da pororoca. A registrar, ainda, o artesanato marajoa
ra, de beleza reconhecida em todo o mundo, e as delí
cias da culinária local. Porfim, o pólo turístico do Xin
gu abriga a cidade de Altamira, com sua rica tradição
histórica, e tem nesse rio e em vários de seus afluen
tes um dos principais corredores de pesca esportiva
do País.

Infelizmente, Sr. Presidente, Sras.e Srs. Depu
tados, o tempo disponível não permite que nos alon
guemos na descrição do potencial turístico do Pará.
Esperamos, porém - especialmente no momento em
que, com muita honra, assumimos a Presidência da
recém-criada Comissão de Turismo e Desporto -,
que essa rápida apreciação permita a este Parlamen
to continuar, com renovado esforço, sua luta pelo
aperfeiçoamento de nossa legislação turística.

Era o que tínhamos a dizer.
Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamen

to seja divulgado nos meios de comunicação da Casa
e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Mesa vai ler, para conhecimento do Plenário, os se
guintes

Ato da Presidência

Nos termos do inciso II e § 10 do art. 34 do Regi
mento Interno, esta Presidência decide criar Comis
são Especial destinada a proferir parecer ao Projeto
de Lei Complementar n° 91, de 2003, do Poder Exe
cutivo, que "institui, na forma do art. 43 da Constitui
ção, a Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM, estabelece a sua composição,
natureza jurídica, objetivos, áreas de competência e
instrumentos de ação".

A Comissão será composta de 31 (trinta e um)
membros titulares e de igual número de suplentes,
mais um titular e um suplente, atendendo ao rodízio
entre as bancadas não contempladas, designados de
acordo com os §§ 1° e 20 do art. 33 do Regimento
Interno.

Brasília, 2 de setembro de 2003. - João Paulo
Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados.
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Ato da Presidência

Nos termos do § 1° do art. 33 combinado com o
art. 38, todos do Regimento Interno, esta Presidência
decide constituir Comissão Externa destinada a ."fa
zerdiagnóstico técnico sobre o acidente com o Veícu
lo Lançador de Satélite - VLS I e sobre o Programa
Espacial Brasileiro, pódendo deslocar-se à base de
Alcântara~MA,ao Centro Técnico Aeroespacial 
CTA, em São José dos Campos-Sp, ou a qualquer ou
tra localidade que se fizer necessário", conforme re
querimento aprovado da Comissão de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática no último dia 27
deste, designando para compô-Ia, na forma indicada
pelas Lideranças, os Deputados constantes da rela
çãoanexa.

Brasília, 2 de setembro de 2003. - João Paulo
Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados.

Titulares

PT

Terezinha Fernandes, Washington Luiz.

PFL

César Bandeira, Corauci Sobrinho.

PMDB

Pastor Pedro Ribeiro, Pedro Novais.

PSDB

João Castelo.

PP

Eliseu Moura.

PTB

Pedro Fernandes.

PL

Paulo Marinho.

PSB

Dr. Ribamar Alves.

PCdoS

Vanessa Grazziotin.

Ato da Presidência

Nos termos do § 2° do art. 202 do Regimento
Interno, esta Presidência decide criar Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de

Emenda à Constituição n° 349-A, de 2001 , do Sr. Luiz
Antonio Fleury, que ."altera a redação dos arts. 52, 53,
55 e 66 da Constituição Federal para abolir o voto se
creto nas decisões da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal".

A Comissão será composta de 31 (trinta e um)
membros titulares e de igual número de suplentes,
mais um titular e um suplente, atendendo ao rodízio
entre as bancadas não cóntempladas, designados de
acordo com os §§ 1° e2° do art. 33 do Regimento
Interno.

Brasília, 2 de setembro de 2003. - João Paulo
Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados.

Ato da Presidência

Satisfeitos os requisitos do art. 35, caput e § 4°,
do Regimento Interno, para o Requerimento da Insti
tuição de CPI n° 19, de2003, do Sr. Luiz Couto e ou
tros, esta Presidência dá conhecimento ao Plenário
da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a ."investigar a ação criminosa das milícias
privadas e dos grupos de extermínio em toda a Re
gião Nordeste".

A Comissão será composta de 23 (vinte e três)
membros titulares e igual número de suplentes, mais
um titular e um suplente, atendendo ao rodízio entre
as bancadas não·contempladas, designado de acor
do com os §§ 1° e 2°, do art. 33, combinado com o § 5°
do art. 35, todos do Regimento Interno.

Brasília, 2 de setembro de 2003. - João Paulo
Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Deley, do

PV do Rio de Janeiro.
O SR. DELEY (PV - RJ. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trazem-me à
tribuna alguns assuntos polêmicos. Aliás, polêmica
sempre há nesta Casa, mas o debate é feito democra
ticamente, respeitando-se as mais diferentes opi
niões.

Hoje venho falar sobre o espórte, um setor que
muito tem preocupado não apenas o PV, mas todos
os partidos, pois é um dos grandes instrumentos que
temos ao nosso alcance para promover a inclusão so
cial e colocar o País em posição privilegiada perante o
mundo. Antes, porém, quero discutir um outro assun
to: os transgênicos. É que o jornal Folha de S.Paulo,
na edição de hoje, à pág. B-10, traz uma matéria a
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respeito desse tema, para a qual gostaria de chamar
a atenção dos nobres colegas.

Diz um funcionário do Ministério da Agricultura
que um cidadão americano pode ter espalhado uma
doença que afeta a formação da soja, e os Estados
Unidos estão sendo acusados de bioterrorismo na
Bahia. Leio aqui alguns trechos da reportagem:

"Os Estados Unidos estão praticando 'bioterro
rismo' no Brasil.

A escandalosa acusação foi feita ontem, em pú
blico, por um funcionário graduado do Ministérios da
Agricultura: Sr. Jorge Salim Waquim, chefe de gabine
te da Secretaria de Defesa da Agropecuária (...).

Sua história: há cerca de duas semanas, um
funcionário do Departamento de Agricultura dos EUA
(equivalente a ministério) foi localizado na região de
Barreiras (BA), produtora de soja.

Usava um aparelho portátil para detectar espo
ros, o microrganismo que causa a doença chamada
'ferrugem da soja' (...).

Pode haver exagero na história de Waquim,
mas, de todo modo, ela foi levada à Embaixada dos
Estados Unidos, que, sempre segundo Waquim,cha
mou o funcionário e pediu que ele retornasse a seu
país."

Na mesma edição, na coluna Painel, à pág A-4,
3 assuntos merecem destaque. Eis o primeiro:

"Acampamento
O MST e outras entidades contrárias aos trans

gênicos vão acampar na Explanada dos Ministérios a
partir de 12 de setembro. A fim de pressionar o Con
gresso a rejeitar os organismos modificados geneti
camente".

O segundo:
"Lobby intern()
Lula ainda não descartou a hipótese de conce

der à CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Bios
segurança) poder decisivo nas questões que envol
vem transgênicos. Essa posição é defendida pelo Mi
nistro Roberto Rodrigues (Agricultura)".

E o terceiro:
"Rito de aprovação
Lula deve tomar uma decisão em reunião ama

nhã. Se der poderes deliberativos à comissão de bios
segurança, a CNTBio terá autoridade para definir se
um transgênico é biologicamente seguro ou não. Se
der poderes construtivos, a liberação dependerá de
vários Ministérios".

A bancada do Partido Verde na primeira votação
posicionou-se contra a matéria e na segunda nova
mente vai fazê-lo. O Governo tem de tomar muito cui-

dado com esse assunto. Não somos contra os avan
ços da ciência; apenas precisamos de precaução. E
falo em nome do PV: ficamos estarrecidos com a de
núncia feita pelo Sr. Jorge Salim ao jornal Folha de
S.Paulo contra um cidadão de origem norte-america
na que possivelmente estaria espalhando uma doen
ça nas nossas plantações de soja. Portanto, Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, esta Casa e os mem
bros do Governo têm de ter muito cuidado com o as
sunto. É o apelo que faço. Não temos de atender ao
mercado, à empresa Monsanto ou a quem quer que
seja. Opovo não vai aceitar isso. Temos de atender,
isto sim, aos reclamos dos brasileiros.

Sr. Presidente, quero ainda comentar rapida
mente a reforma tributária que está para ser votada
nesta Casa. Vários Deputados já externaram preocu
pação com a matéria. Por quê? Porque ela não está
agradando a muitos Deputados, inclusive alguns da
própria base do Governo, assim como aos Estados e
Municípios.

Sou Deputado do Rio de Janeiro e estou muito
apreensivo em relação ao meu Estado, que mais uma
vez será prejudicado. Respeito todas as Unidades da
Federação; contudo, ninguém poderá negar, em sã
consciência, que o Rio de Janeiro é o grande espelho
do País no exterior. É o seu cartão postal. Infelizmen
te, entra Governo, sai Governo, e o que sempre ve
mos é o Rio de Janeiro ser prejudicado com as várias
ações governamentais. Isso tem esvaziado o Estado,
que é, repito, o espelho do Brasil no exterior.

Portanto, gostaria de fazertambém um apelo no
sentido de que possamos rever essa questão, com
um pouco de bom senso. Hoje, por exemplo, fala-se
da tributação de vários produtos na origem, mas pe
tróleo e energia não podem ser taxados na origem.

Ouço com prazer o aparte do nobre e brilhante
Deputado Eduardo Paes.

O Sr. Eduardo Paes - Deputado Deley, inicial
mente quero saudar V.Exa., que já no primeiro man
dato vem destacando-se nos trabalhos, com toda
uma história de vida dedicada à construção do nosso
Estado. Portanto, é um orgulho tê-lo aqui conosco.
V.Exa. chama a atenção para uma questão que é ab
solutamente fundamental: nosso Estado, o Rio de Ja
neiro, uma vez mais sai prejudicado nessa proposta
de reforma tributária, ao ter o seu principal produto,
hoje a locomotiva da sua economia, tratado de forma
diferenciada. Quero acrescentar que isso, que já era
imoral, depois dessa PEC encaminhada pelo Gover
no Federal, que tanto mal faz ao Rio de Janeiro, pas
sou a ser também inconstitucional, porque quando se
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define a tributação na origem é um absurdo fazer uma
exceção, ferindo o equilíbrio federativo, em relação ao
petróleo e à energia. Portanto, quero juntar-me a
V.Exa. nessa manifestação e dizer que estaremos
juntos nesta Casa, brigando pelos interesses do nos
so Estado. Parabéns, Deputado Deley.

a SR. DElEY - Nobre Deputado Eduardo Paes,
todos sabemos que hoje o Rio de Janeiroproduz 80%
do nossopetróleo. E quero fazer uma pergunta a este
Plenário e a todos os que nos ouvem: será justo ter
mos apenas 1 ou 2 produtos com diferenciação de
tratamento na reforma tributária? Estou em meu pri
meiro mandato, e até agora não consegui que alguém
me explicasse.convincentemente o. porquê desse tra
tamento diferenciado. Não consigo entender!

Sinceramente, gostaria de poder entender por
que essa diferenciação. Será que existe alguma coisa
contra o Rio de Janeiro?

Concedo o aparte ao nobre e querido compa
nheiro do PartidoVerde, que tão brilhantemente tem
defendido também a questão da energia nuclear, o
Deputado Marcelo artiz.

o Sr. MarceloOrtiz - Nobre Deputado, é um
prazer ter a oport~nidade de fazer minhas as palavras
de V.Exa. Som relaçãoao seu mandato, V.Exa. repre
senta muito bern não só o Rio de Janeiro, mas o nos
so País, .na defesa dos nossos direitos, na defesa da
quiloqueserá.o.nosso.alimento, principalmente com
relação. aos tr~nsgênicos,.que sofrem rejeição por
parte do consumidor e suscitam dúvidas na comuni
dade.cientffica quant() aos impactos sobre o meio am
bienteea saúde<humana e animal. Qual a posição do
Partido Verde, ql.l~também é a de V.Exa. e a minha?
Não S()1ll()s contraplantar-se essa ou aquela semen
te, masfayoráv~.i~aque seja cientificamente compro
vadoque.el:)sa s~rnente nãoca~sa prejuízos à saúde.
Se nos embrenharmospelo posicionamento comerci
ai, verern?~. queapucôco garante produtos sem
transgênicos. AQucôc? é a. m<;lis nova integrante da
lista do 9lJiadoc;pnsumidordo Greenpeace. Na última
quinta-feira,a emPresa .emitiu um documento no qual
se colllpr()metea nãQ l.Itilizar matéria-prima derivada
de transg~nicos. ADl.Ic;ôco, que utiliza derivados de
soja e .rnilhoem~lguns prod\JÍ0s de· sua linha de
achocolat~c1?S,~o~n~rnesas empó, sucos, refrescos
e sobrerTl~s~sesr:>eci~is, d~$taca-se das demais em
presas. ~oql.leacontecehoje talllbémcom o Brasil:
destacamo-oos no .. c~ry~rio murydial. Destacamo-nos
quando a Chinaq~ersoj6le vem buscá-Ia no Brasil
porqlJean?Ssa nãpétransgênica. E mais: no 11'10
ment? ernqlI\3I1()s i9ualarmos~()s demais Países que
plantam soja transgênica, numa produção devida-

mente subsidiada, como acontece nos. Estados Uni
dos, vamos cair na vala comum. Quando isso aconte
cer, não conseguiremos colocar nossa soja transgêni
ca seja no mercado americano, seja no mercado eu
ropeu, pois sabemos perfeitamente que atualmente
existem restrições .à comercialização de. transgêni
coso Por esse motivo, meu dileto colega, amigo, com
panheiro e irmão Deputado Deley, que tão bem repre
senta o Estado do Rio de Janeiro e o País, comungo
integralmente da posição adotada por V.Exa., que
também, repito, é a do nosso partido. Tal como V.Exa.,
em referência à energia nuclear, também já ocupei
esta tribuna para .lamentar, e muito, a situação de
Angra 1/1. Há poucosdias ocorreu um vazamento em
Angra I, e toda a poluição adentrou o Vale do Paraíba,
no Estado de São Paulo, e o problema vem piorando
cada momento, sÓpara que tenhamos 1,3 megawatt
de energia a mais. Também não podemos admitir
isso. E pelo mesmo. motivo somos favoráVeis à tese
de V.Exa. Meus parabéns pela exposição feita aqui.

a SR.DElEY- Deputado Marcel.o Ortiz, n~o

tenha dúvida, principalmente em relação aos. transgê
nicose à matéria publicada· hoje no jornal Folha de
S.Paulo, de qlJe vamo~ ~arentrada a um requerimen
to àPolícia Federal no sentido de que esse fato seja
investigado. Trata-se. de .uma situação gravíssima e
não podemos ficar quietos. Haver um cidadãoameri
cano fazendo bioterrorismono País.é algo que mere
ce grancleatençãodesta Casa.Tenha certeza de que,
mesmo sendo aliado deste Governo, não abriremos
mãoda nossa posição; estaremos sempre combaten
do aquilo que prejudica o nosso.povo.

auçoo nobreDeputado ~é Geraldo.
a Sr. ZéG.eraldo- Nobre .geputadoDeley, inte

ressei-me.em .aparteá-Io porql.le V.Exa. fez ainda há
pouco referência à reforma. tribut(lria,. à distribuição
de renda e àcobranç~ d7impostos. Parabenizo nos
so Governopor ter disposiçâodepr?por.ao.Congres
50 Nacional também~ss~.reforrra tributária. Mas
existemmuitas forças neste País querendo que as co
isas continUem t?0mo.~st~o,porq~e· se beneficiam
muito mais do que 0trtros. S~bem?s perfeitamente
que asmuital:)pessoa?.debai~ar~ndapagammais
impostos e as poucaspes~oatrderend~elevadapa
gam menos. A dimif)uiç~?elO$ imp()stos, como por
exemplo o ICMS, queircidesobryê:l cesta básica,
será uma forma ele contribuir SOrna?la~se trabalha
dora,que sobrevive. com umsalàrioachatado, o qual
pretendemos recuperar •n~ prp~imos anos. E esse
será ulllgrandedebate.Noquediz r~~peítoà distribu
ição de riquezas, V.Ex.a. (~itQu o E2stac10do Rio deJa
neiro, aliás um Estado geograficamente privilegiado,
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com muitas riquezas naturais; eu também venho de
uma região, a amazônica, igualmente contemplada
pela natureza com muitos recursos, mas do ponto de
vista geográfico em situação de enorme desvanta
gem, se comparada às Regiões Sul e Sudeste do
País. Ontem, na entrega de equipamentos hospitala
res feita pelo Ministério da Saúde - o Governo Lula
entregou recursos para a aquisição de material hospi
talar, em Belém, Estado do Pará, no valor de R$ 12
milhões, coisa que há muito tempo não acontecia -,
estivemos fazendo algumas comparações. Por exem
plo, poderíamos ter, no caso da merenda escolar,
uma taxação maior, porque as distâncias para distri
buir a merenda escolar são maiores. Para V.Exa. ter
uma idéia, somos atualmente 17 milhões de pessoas
na Amazônia, e nossa região, comparado às outras,
representa praticamente 50% do território nacional.
Portanto, acredito que a reforma tributária será bené
fica; com ela daremos uma grande contribuição, e va
mos organizar o ICMS no País. A existência de 25 ou
26 alíquotas diferentes é uma porta para a sonega
ção, e há muitos neste País querendo continuar a so
negar impostos. Não podemos mais permitir isso.

O SR. DELEY - Obrigado, Deputado Zé Geral
do. VExa. não tenha dúvidas de que não sou somente
Deputado do Rio de Janeiro; sou, como também
V. Exa., Deputado deste País. E quero ver nossa Na
ção desenvolver-se, seja o Rio de Janeiro, seja o
Amazonas, seja a Região Norte, seja a Região Nor
deste. Enfim, queremos uma reforma que realmente
faça as pessoas sentirem-se contempladas, o que
não temos visto acontecer; pelo menos não· é o que
depreendemos dos comentários dos cidadãos em ge
rai e dos Parlamentares desta Casa.

Agora, Sr. Presidente, quero tecer algumas con
siderações sobre o esporte. Já que o Rio de Janeiro
foi escolhido como sede dos próximos Jogos
Pan-Americanos, quero fazer um apelo ao Ministro do
Planejamento, o Sr. José Dirceu.

Todos nós sabemos que o Rio também está dis
putando uma vaga para sediar as Olimpíadas; esta
mos, porém, muito preocupados, porque até agora os
recursos prometidos pelo Governo Federal não che
garam ao nosso Estado. Para dizer a verdade, com
todo o respeito ao país em que se realizaram os últi
mos Jogos Pan-Americanos, não podemos deixar
que nossas ações nesse sentido sejam deixadas
para a última hora. É importantíssimo que os recursos
sejam repassados o mais rapidamente possível para
que possamos agir, até porque o Comitê Olímpico
Internacional daqui a pouco estará chegando ao Rio
de Janeiro para verificar as nossas ações para abri-

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

gar os Jogos Pan-Americanos, e elas com certeza se
rão muito importantes para que eles avaliem se temos
ou não condições de sediar uma Olimpíada. E se não
aproveitarmos esta oportunidade que temos agora,
vai levar muitos e muitos anos até termos outra; nesse
caso, nem sei se nós, os atuais Deputados, teríamos
chance dever nosso País sediar os Jogos Olímpicos.

Apelo, portanto, para os Ministros da área eco
nômica, no sentido de que liberem esses recursos,
para que possamos dar início às obras e mostrar ao
Comitê Olímpico Internacional que temos condições
de sediar as Olimpíadas. Entendemos as dificuldades
do Governo, mas determinados setores não podem
esperar, e um deles, com certeza, é o esporte.

Outro dia nosso querido Presidente Lula, quan
do recebeu a delegação do Pan-Americano, falou so
bre um projeto de lei de incentivo fiscal para o esporte
que vai enviar a esta Casa em regime de urgência.
Ora, estamos ansiosos para fazer com que o esporte
possa ser praticado em todos os lugares, em todos os
Municípios, em todos os Estados. Precisamos mudar
a cara do País, e para isso precisamos do esporte,
que é um grande instrumento social, educacional e
econômico. Para aqueles que não sabem, o esporte é
tido como o terceiro maior negócio no mundo. Não po
demos de maneira alguma ficar fora desse grande e
saudável mercado.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
parabenizar o Ministro Agnelo Queiroz eo Sr. Francis
co Gil, que têm feito um belo trabalho no Ministério
dos Esportes, mesmo com grande parte do seu orça
mento contingenciado. Na semana passada estive
mos naquele Ministério conversando com o assessor
do Ministro Agnelo Queiroz, que está lançando o Pro
grama Pintando a Cidadania. Fábricas serão criadas
para produzir material esportivo para ser usado em
outro grande programa que aquele órgão desenvolve
juntamente com o Ministério da Educação: o Progra
ma Segundo Tempo. As crianças vão poder passar o
dia inteiro nas escolas, com alimentação, reforço es
colar, enfim, uma série de atividades; esse com certe
za é o caminho para mudar o País, e essa é a. nossa
esperança.

Sr. Presidente, não temos dúvida de que preci
samos valorizar o esporte, esse grande instrumento
de mudança. Vamos aproveitar até o final o mandato
que nos foi dado pelo povo da cidade de Volta Redon
da e dos Municípios vizinhos para lutarpor esse setor,
para sensibilizar as pessoas e construir uma nova vi
são do esporte.

Para encerrar, Sr. Presidente, não poderia dei
xar de enviar um grande abraço ao Prefeito da nossa
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cidade, o Sr. Antônio Francisco Neto, que pelo quinto
ano consecutivo, segundo pesquisa do IBOPE, alcan
ça o fantástico índice de 97% de aprovação. Fica o
nosso abraço a todos os amigos de Volta Redonda e
das regiões vizinhas.

Agradeço a todos a atenção.

DURANTE O DISCURSO DO SR. DE
LE~ ASSUMEM SUCESSIVAMENTE A
PRESIDÊNCIA OS SRS. ÁTILA LINS, § 2 0

DO ART. 18 DO REGIMENTO INTERNO, E
INOCÊNCIO OLIVEIRA, 10 VICE-PRESI
DENTE.

A SRA. NICE LOBÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. NICE LOBÃO (PFL - MA. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras.e Srs. Deputados, o Brasil está vivendo alguns
dramas sociais já identificados, diagnosticados em to
dos os debates acadêmicos, parlamentares e no âm
bito das organizações da nossa sociedade.

Os Governos da União, dos Estados e dos Mu
nicípios conhecem o Risco Brasil e o risco dos brasi
leiros. Questões básicas e perceptíveis a olho nu afli
gem o nosso povo: violência, desemprego, saúde pú
blica, educação, transporte, moradia e saneamento,
entre outras.

Em 500 anos de história, o Brasil vai conhecen
do o aumento do analfabetismo, da violência, da fome
e dos desempregados. É a legião dos sem-nada que
vai aumentando a cada ano.

As esperanças se renovam e se frustram quan
do o Governo Federal divulga o orçamento anual. É o
que está a acontecer, nos dias presentes, quando
chega ao Congresso Nacional o primeiro Orçamento
do Governo Luiz Inácio Lula da Silva.

Manchetes dos jornais da última sexta-feira re
velam o qUe ninguém gostaria de ler: "Orçamento de
Lula dá ao social menos que o de FHC".

Diz o jornal O Globo, de sexta-feira, dia 29 de
agosto, cujas relações com o Governo são excelen
tes:

"(...) Do total de R$ 60,3 bilhões que o governo
terá para gastar livremente no ano que vem, 70,2%
vão para a área social, contra 72,4% previstos no
Orçamento herdado do ex-presidente Fernando Hen
rique e que foi duramente criticado pelo PT. (...)"

Sabemos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, que os tempos atuais, de mercados interligados

on-/ine, restringem sobremaneira a margem autôno
ma de investimentos dos Estados nacionais, sobretu
do dos países menos desenvolvidos. Mas o sacrifício
de verbas sociais para o pagamento de juros e rola
gem das dívidas, reduzindo gastos com o País em be
nefício do famoso ajuste fiscal revela roteiro governa
mental pouco animador.

A previsão orçamentária para o ano de 2004, o
"Orçamento que tem a cara do PI", conforme afirmou
o Ministro Guido Mantega, do Planejamento, traz al
gumas contradições que merecem registro:

Superávit primário: 42,4 bilhões de· reais.
Investimento do Brasil em Infra-estrutura: 7,1 bi

lhões de reais.
Pagamentos de juros e rolagem da dívida: 85 bi-

lhões de reais.
Gastos com a área social: 42,3 bilhões de reais.
Combate à fome: 400 milhões de reais.
Eis a contradição maior: o Programa Fome Zero

viu-se subitamente emagrecido com irrisórios recur
sos no montante de 400 milhões de reais. Enquanto
isto, sobram 85 bilhões de reais para juros e rolagem
da dívida!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, citamos
neste breve pronunciamento apenas alguns dados da
proposta orçamentária de 2004 que chegou ao Con
gresso Nacional, para que possamos, juntos, reco
nhecer as dificuldades do povo brasileiro no próximo
ano, uma vez que as verbas públicas destinadas a in
vestimentos na infra-estruturado nosso País não pas
samdo limite decepcionante de 7,1 bilhões de reais.

Esperamos, Sr. Presidente, que a Comissão
Mista de Orçamento do Congresso Nacional consiga
melhorar os· recursos para as áreas sociais, no senti
do de reduzir o sofrimento dos nossos irmãos brasilei
ros mais necessitados durante o ano vindouro de
2004.

Esta é a minha expectativa. Como Deputada de
um Estado com grandes problemas sociais, lutarei
para ampliar os recursos públicos destinados aos se
tores sociais, a fim de colocar à disposição dos mais
pobres os mínimos benefícios do Estado brasileiro.

Muito obrigada.
O SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para
registrar o transcurso do 20° aniversário de fundação
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da Central Única dos Trabalhadores - CUT. Em 1983,
ainda sob o regime militar, nascia a maior central sin
dical do Brasil e a quinta maior central do mundo.

Hoje com 3.353 sindicatos filiados e mais de 22
milhões de trabalhadores rurais e urbanos na base, a
CUT está presente em todo o território brasileiro e es
creve diariamente parte da história política e sindical
do Brasil. Nascida em meio à efervescência da vida
política nacional, a entidade participou ativamente da
campanha pelas eleições diretas para Presidente da
República que marcou o fim do período de ditadura
militarem nosso País.

As lutas, campanhas e iniciativas da Central fi
zeram e fazem parte da história da construção do
Brasil e da consolidação da consciência coletiva po
pular voltada para a conquista da tão sonhada cida
dania. Esta história, tenho certeza, não seria contada,
não fosse a decisiva participação, influência, direção
ou formação de opinião de lideranças que contaram e
continuam contando com o respeito e a confiança dos
trabalhadores brasileiros. Refiro-me a companheiros
como Lula, Jair Meneguelli, Vicentinho, João Felicio,
Luiz Marinho e muitos outros, aos quais parabenizo e
presto aqui minha homenagem.

Quero cumprimentar também, nesta importante
data, os milhões de brasileiros organizados em sindi
catos, federações e confederações que acreditaram
nessa luta. A mudança virá da contribuição de todos
para a construção de um País com justiça e solidarie
dade. A CUT tem o mérito de ter sabido liderar um
exército de companheiros e companheiras, famosos
ou anônimos, que se tornaram símbolos e sementes
da rebeldia e da ousadia que marcaram a história da
classe operária brasileira nas últimas décadas.

Um breve balanço destes 20 anos mostra que a
Central teve papel decisivo na construção dos alicer
ces do regime democrático, no fortalecimento de parti
dos políticos democráticos, na campanha por eleições
diretas no nosso País, no impeachment de um Presi
dente da República flagrado em ato de corrupção e, fi
nalmente, foi também personagem principal na históri
ca eleição de uma liderança dos trabalhadores, o com
panheiro Lula, para a Presidência da República Fede
rativa do Brasil. Além de tudo isso, foi ainda protagonis
ta de avanços significativos na conquista de melhores
condições de vida e trabalho para grande parte dos
trabalhadores, ao mesmo tempo em que construía trin
cheiras poderosas na defesa dos assalariados brasilei
ros diante da ofensiva neoliberal sobre os direitos con
quistados a duras penas por décadas.

A festa realizada no último dia 28 de agosto para
comemorar os 20 anos da Central e dar posse à nova

diretoria mostrou um novo tempo construído no movi
mento sindical e na luta dos trabalhadores brasileiros.
O evento reuniu o Presidente Lula, um dos fundado
res da entidade, os Ministros Jaques Wagner, do Tra
balho, Ricardo Berzoini, da Previdência, Luiz Dulci, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, além
de Parlamentares, sindicalistas de vários países, em
presários e banqueiros. O novo Brasil que está em
construção a partir da eleição do operário e líder sin
dical Luiz Inácio Lula da Silva é o do diálogo, da convi
vência respeitosa, da união na busca do bem comum
e da construção de uma Nação com oportunidades
para todos os brasileiros.

Parabéns à nova direção da CUT, aos ex-diri
gentes e aos militantes de todo o Brasil. Essa festa é
de toda a sociedade brasileira, que cresceu e amadu
receu nas lutas do movimento sindical e popular e
está pronta para avançar nos direitos da classe traba
lhadora.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, a Câmara dos Deputa
dos deverá apreciar, na sessão de amanhã, o Projeto
de Lei n° 5.756-A, de 2001, que cria 183 Varas Fede
rais, destinadas, precipuamente, à interiorização da
Justiça Federal de 1° Grau e à implantação dos Juiza
dos Especiais Federais no País, como exigência de
uma realidade que se inspira na necessidade imperi
osa de oferecer-se maior celeridade à prestação juris
dicional, reclamada por todos os segmentos da co
munidade brasileira.

Ontem, uma medida provisória embargava a
Ordem do Dia e impediu que a Casa pudesse delibe
rar a respeito do referido projeto, o que foi frustrante
para os Parlamentares que se achavam presentes
em plenário e que ora renovam, por meu intermédio, a
esperança de que, nas próximas horas, ocorra o des
linde dessa questão, com o acolhimento da iniciativa
governamental, cujo trâmite já ultrapassou as Comis
sões Técnicas, faltando apenas a nossa deliberação
conclusiva, que certamente se revestirá de unanimi
dade.

No Ceará, Sr. Presidente, a proposição referen
ciada contempla os Municípios de Juazeiro do Norte,
Camocim, Sobral, Limoeiro do Norte e Crateús, con
siderados áreas de maior movimentação forense, jus-
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tificando, desta forma, as novas Varas agora identifi
cadas como essenciais para aquelas respectivas re
giões.

Todas os novos órgãos judicantes estão fada
dos a absorver as demandas e deslindá-Ias com a ur
gência possível, obedecendo, obviamente, àsexigên
cias processuais compatíveis, previstas na legislação
pertinente.

Destaque-se que outras cidades nordestinas
serão favorecidas com a instalação de novas Varas e
Juizados.Especiais, num contexto de interiorização
que nos cabe louvar pela feliz inspiração - capaz de
levar as decisões mais para o alcance da coletivida
de.

Por isso, entendo que o Congresso não pode
mais protelar o acolhimento dessa importante maté
ria, fazendo com que, sem mais delongas, ela possa
tornar-se realidade, beneficiando os segmentos mais
carentes das várias áreas geográficas que serão al
cançadas com a salutar providência, em via de con
cretização.

Cumpre-me, pois, apelar para as Lideranças
das bancadas, quer as de Governo, quer as de oposi
ção, a fim de que conjuguem esforços com vistas a
superar empecilhos regimentais, ainda existentes,
em razão da medida provisória já mencionada.

Os meus conterrâneos de. Juazeiro do Norte,
Camocim, Sobral, Limoeiro do Norte e Crateús aplau
dirão o nosso posicionamento, que reflete sentimento
dominante nos respectivos judiciais.

Tenho confiança em que o.Senado também ga
rantirápressa no encaminhamento do aludido projeto
de lei, aprovando-o sem discrepâncias no menores
paço de tempo possível.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna desta
Casa hoje para parabenizar a FERTEL - Fundação
Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão
Educativa de Mato Grosso do Sul- que retornou com
a programação local da TVE Regional, no meu Esta
do. Outra boa notícia é que, ainda em setembro, os
moradqresdo Município de Aquiclauana também po
derão receber o sinal da emissora em suas casas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, que
ro destacar que no momento em que só se fala em
globaIízação perde-se umpouco o interesse pelo que

é local. Num Estado tão rico e com tanta diversidade
cultural, é preciso uma política de valorização e divul
gação das artes, das atividades sociais, dos protestos
e dos pensamentos da população sul-mato-grossen
se. E poder contar com o espaço na programação da
TVE Regional é de suma importância, além de ser
ainda Uma bela oportunidade de demonstrar que é
possível sim participar, conhecer e lutar pela globali
zação, sem nunca, é claro, esquecer o regionalismo,
dando a devida importância para a nossa gente e
para os assuntos da nossa terra.

Muito obrigado. 'i' .><

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Dan
do continuidade ao Grande Expediente, concedo a
palavra ao nobre Deputado Luis Carlos Heinze.
S.Exa. dispõe de 25 minutos.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas Parla
mentares, o assUnto que nos traz hoje ao Grande
Expediente é apreocupante situação do País com re
lação à reformaa.grária, à crescente onda de inva
sões de terras e aos assentamentos e acampamen
tos à beira de estradas em todo o território nacional,
nos quais vivemhoje mais de 120 mil pessoas.

Faremos menção aum trabalho que iniciamos
em 1999 Juntamente com oDeputado Moacir Miche
letto. Pedimos á Casa que preste atenção aos dados
que levantamos e cOm base neles faça seu juízo.

Diante dagravid~de doconflito em que se encon
trava o setor fundiáriodo País, semelhante ao existen
te no atual momento, a qomissão de Agricultura, em
acatamento El requerimento do.Deputado Moacir Mi
cheletto, no final de 1999 decidiu investigar os atos ad
ministrativos 90 INCRA.e do Ministério do Desenvolvi
mento Agrário em relação ao gerenciamento da refor
ma agrária .no Brasil. Tal iniciativa foi tomada quando
da criação daProposta de Fiscalização e Controle n°
16, de1999, da qual fui désignado.Relator.

Iniciamos nossotr~balho~mfevereirode 2000,
com avaliações, inyestigaçõese.audiências públicas
realizadas nos Estados do Paraná, Rio Grande do
Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Foram
realizadas$8horasdeaudiências, nas quais ouvimos
104 depoimentos de Deputados, Prefeitos, Vereado
res,. assentados, acampEldos. e.•• propri€)tários rurais.
Mais de 400 denúncias foram explicitadas em nosso
relatório, oqual tem m~is de 5 mil páginas. Cópias de
toda ~ssa documentaçiio foram entregues aoMinisté
rio do. Des~nvolvilller'lt()Agrárjo,~oTripunal de Con
tas da União, à Advoqa.cia-Geral qa União, à Polícia
Federal e à ProcuradoriaeGeral da República. Tam-
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bém a imprensa nos ajudou e deu ampla cobertura e
divulgação aos fatos ocorridos.

Apuramos, ao longo de todo o nosso trabalho,
denúncias que envolviam funcionários do INCRA, o
MST, várias lideranças de outros movimentos simila
res, técnicos do Projeto Lumiar, fazendeiros que su
perfaturavam terras e o Banco do Brasil.

Apresentamos, a seguir, alguns números da re
forma agrária. Em 2000, havia 3.509 assentamentos,
437 mil famílias assentadas, 14 milhões e 800 mil
hectares de terras ocupadas e apenas 4,41% de as
sentamentos emancipados. Em 2002, existiam mais
de 4 mil assentamentos, 579 mil famílias assentadas,
mais de 20 milhões de hectares de terras ocupadas e
apenas 10% de assentamentos emancipados.

Apuramos que 13 bilhões e 562 milhões de rea
is, em valores nominais, foram aplicados na reforma
agrária de 1995 a 2002. Esse valor, na época, equiva
lia a 9 bilhões e 471 milhões de dólares, o que hoje re
presenta 28 bilhões de reais. Somando-se esse valor
aos volumes aplicados no PROCERA e no PRONAF,
chega-se ao total de 30 bilhões de reais aplicados nos
últimos 8 anos na reforma agrária.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado
Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides- Deputado Luis Carlos
Heinze, quero, com este aparte, louvar o relato que
VExa. faz neste instante na tribuna da Câmara. Tal
gesto prestigia a ação parlamentar, em especial a da
Comissão de que V Exa. participou e cujo trabalho
hoje nos narra. Não há dúvida de que ações como
essa projetam o Parlamento brasileiro e o mantêm em
sintonia com as aspirações do povo que representa
mos nesta Casa. V.Exa. aponta as falhas e remete o
apurado para os órgãos que poderão deliberar ainda
mais efetivamente a respeito, inclusive o Tribunal de
Contas da União. Portanto, receba VExa., neste
aparte, manifestação de estímulo para que outras Co
missões, cumprindo assemelhado objetivo de apreci
ar fatos irregulares registrados no País, possam apu
rá-los com a mésma firmeza, determinação e exação
com que V. Exa. procedeu na Comissão agora refe
renciada.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Muito obriga
do, Deputado Mauro Benevides.

Vejam as principais irregularidades que aponta
mos na compra ou na desapropriação de terras ao
longo desses anos: em 1998, 26% das terras adquiri
das eram impróprias para a agricultura; em 1999,
34%.

A pedido do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, em 2000, várias universidades desenvolve
ram levantamento sobre a situação dos assentamen
tos. Constataram que em apenas 54% deles existiam
casas de madeira ou de outro material e que no res
tante nem residências havia. As instalações hidrossa
nitárias eram precárias. Havia água encanada, priva
da, sistema de fossa e banheiro em somente 15% a
20% das casas existentes; 20% das residências ti
nham energia elétrica.

A pesquisa detectou ainda que a assistência
médica nos assentamentos era precária e que a as
sistência técnica aplicada pelo Projeto Lumiar era,
além disso, tendenciosa.

Quanto ainda vamos gastar para dotar esses
assentamentos dos recursos de que precisam? É a
pergunta que fazemos.

Seguindo na apuração das denúncias, consta
tamos superfaturamento de terras envolvendo fazen
deiros, intermediários e, certamente, funcionários do
INCRA. Como exemplo, cito uma propriedade de 588
hectares localizada no Município de Encruzilhada do
Sul, no Rio Grande do Sul, adquirida em 1997 por 868
reais o hectare. Na ocasião, o hectare da terra valia
300 reais; hoje, talvez esteja valendo 800. Este é ape
nas um exemplo entre tantos outros que vimos ao lon
go desse tempo.

Também apuramos irregularidades no assenta
mento Flores de Goiás, em que um edital de concor
rência previa a construção de 539 casas, das quais
apenas 131 foram concluídas. Isso quer dizerque 408
famílias ficaram sem casa, apesar de o dinheiro ter
sido liberado.

Outra denúncia: o Prefeito de Herval do Sul, no
Rio Grande do Sul, Rubem Dari Wilhen, do PTB, re
cebeu do INCRA 2.750 reais por quilômetro de estra
da construída nos seus assentamentos. Enquanto
isso, seu colega Fernando Campani, do Partido dos
Trabalhadores, Prefeito do Município vizinho, Hulha
Negra, recebeu 36 mil reais por quilômetro.

Ainda outra: no Rio Grande do Sul, o Governo
Olívio Dutra contratou, com dinheiro do Estado, 1.440
casas, mas fez apenas 958, conforme matéria publi
cada no Jornal Zero de 6 de maio de 2003.

Entre as tantas irregularidades administrativas
praticadas pelo INCRA das quais ouvimos relatos,
ressalto a denúncia feita por um funcionário do órgão
de que, no Paraná, o MST mandava mais do que os
próprios funcionários.

Ainda no Rio Grande do Sul, conforme denúncia
do Deputado Estadual João Osório, do PMOB, uma
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funcionária que trabalha há mais de 30 anos na Supe
rintendência do INCRA no Estado e que tem a inteira
confiança do Superintendente, declarou que ninguém
pode se cadastrar no órgão para receber terras. Para
ser contemplado, é preciso unir-se ao MST, acampar
nas estradas e esperara hora do cadastramento.

Foram relatados vários casos sobre maus-tra
tos, cárcere privado, sevícias e torturas de fazendei
ros e funcionários.

Podemos continuar fazendo vários relatos des
se tipo. Na audiência pública que realizamos no Esta
do de V. Exa., Deputado Waldemir Moka, o Deputado
Estadual José Teixeira denunciou que no assenta
mento Sete Quedas, de um total de 50 beneficiados
com lote, apenas um permaneceu com as terras; to
dos os outros as venderam.

Há outro caso no Estado do Paraná, Deputado
Moacir Micheletto: o Prefeito de Rio Bonito do Iguaçu,
Leonel Schimit, denunciou o intenso e indiscriminado
desmatamento de parte da maior reserva de mata na
turalde domínio privado no Estado, realizado na área
dos assentamentos! reno Alves dos Santos e Marcos
Freire, nos quais 1Omil hectares de mata nativa de
preservaçãoforamdevastados. Considerando-se que
cada hectare foi· vendido por 4 mil reais, constata-se
que foram arrecadados 40 milhões de reais. Pergunto:
comqllem ficaram esses valores? Onde estava e o
que fez o IBAMA durante toda essa devastação, que
durou vários e vários meses?

Recebemos ainda muitas denúncias sobre pro
pinas, comis~ões la pedágios. Em São Paulo, no Pon
ai do Paranapanema, mais especificamente em Pre 
sidente prudente, Deputado Ronaldo Caiado, foi-nos
confidel1ci~do.que os ass~ntados estavam denunci
ando a cobrança de .comissão de 3,5% e do denomi
nado teto 2, o qua.l seria descontado pelo banco no
momento do pagámento do financiamento. Segundo
as denúncias, <:> própriocaixa afirmava que quem não
assinasse o desc<:>nto não receberia o financiamento.
Teria ele declaradO, ainda, que tal verba era creditada
na conta de José Rainha. Daí, segundo eles, saiu o
recurso para o pagamento do Dr. Evandro Lins, que
defendeu José Rainha no julgamento de Vitória, Espí
rit08anto.

Continuando, DeputadoMoacir Micheletto, hou
ve um episódio em seu Estado que mostra como fun
ciona o roubo organizado em verdadeiras gangues e
que permite ao MST dar curso a suas operações re
voluci<:>nárias. Trata-se do caso da COAGRI do Para
ná. Com crédito subsidiado, a referida cooperativa
comprouenão pagou 1,04 milhão de reais em fertili
zantes. A empresa que os vendeu à COAG RI pediu

na Justiça, em Laranjeiras do Sul, Paraná, o bloqueio
dos recursos da cooperativa no Banco do Brasil. Con
cedido o bloqueio, a COAGRI obteve de um juiz do
Município de Rondon, Estado do Pará, onde havia en
trado com a liminar, a autorização para pagar a dívida
com títulos emitidos pela PETROBRAS em 1956 
papéis podres, portanto.

Esse juiz, Paulo César Pedreira Am<:>rim, já con
cedera 399 liminares similares em benefício do MST.
Por isso, foi afastado de suas funções e está submeti
do a investigação.

Essas e tantas outras denúncias forám confir
madaspela Secretaria Federal de Controle Interno do
Ministério da Fazenda, que auditouinúmeras coope
rativas, ratificando nosso trabalho.

Cito apenas 2 passagens das centenas de pági
nas de seus relatórios:

"Constatamos que os projetos técnicos de finan
ciamento eram aprovados sem análise e avaliação da
viabilidade técnica e econômica do empreendimento:'

"Obtivemos também informações de que, em
certas ocasiões, as reuniões de aprovação de crédito
aconteciam sob clima de pressão por parte do MST,
com invasões das superintendências e participação
de pessoas estranhas à Comissão, como imposição
dos dirigentes do movimento para desocupação da
superintendência. Nessas condições, foram aprova
dos vários projetos reivindicados pelas cooperativas
ligadas ao movimento".

O Sr. Zonta - Sr. Deputado, V.Exa. me permite
um aparte?

O SR. LUIS CARLOSHEINZE - Ouço com pra
zer V.Exa., Deputado Zonta.

O Sr. Zonta - Deputado Luis Carlos Heinze,
cumprimento-o por este relato, que rememora o
grande trabalho feito por esta Casa, sob sua coorde
nação, de levantamento da aplicação dos recursos
da propalada reforma agrária. V.Exa. apresentou a
cifra de 9 bilhões de dólares, grande volume aplica
do pelo Governo Fernando Henrique para resolver a
questão da posse da terra. O MST nasceu em Santa
Catarina, em 27 de maio de 1983, quando, da noite
para o dia, mais de 3 mil famílias invadiram uma
propriedade. E havia muitos fundamentos no movi
mento. Tive a oportunidade de .ser Secretário de
Agricultura do Estado, a partir de 1985, e percebi
que o MST buscava efetivamente obter a terra usan
do o instrumento da presSão. Dali em diante, aque
les trabalhadores se transformaram - V.Exa. bem
analisa - em líderes e passaram a manipular agri
cultores ou pretensos agricultores. O resultado está
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posto no extenso relatório que menciona. Não so
mos contra o dispositivo da desapropriação, mas al
guns aspectos precisam ser apreciados: falta de
classificação de quem vai trabalhar a terra, falta de
treinamento, de assistência técnica e de infra-estru
tura. Além disso, há o Banco da Terra, com o qual
querem acabar, porque, dizem, é uma calamidade.
Cito o exemplo catarinense do crédito fundiário, que
em 3 anos atendeu a 5 mil e 252 famílias classifica
das por um comitê municipal. Este escolhe, nos sin
dicatos, os agricultores vocacionados, que, por sua
vez, escolhem a terra. O comitê, então, que tem o
poder de avaliação das propriedades, faz um levan
tamento. Ainda existe o comitê estadual, que reava
lia a decisão e, quando sente que existe valor amai
or, o reduz. Assim foram atendidas 5 mil e 252 famí
lias, pacificamente, cuidando-se do aspecto da habi
tação, água, energia elétrica e outros. No Município
de Abelardo Luz, a cobrança do pedágio - 4% -, até
o ano retrasado, era costumeira, em nome de uma
tal cooperativa dos assentados. Mas o dinheiro ia
para as mãos das lideranças, fato levantado, denun
ciado e, a partir de então, sustado. Esse relato nos
induz a importante reflexão neste momento em que
os movimentos sociais, em vez de ajudar, contur
bam um pouco mais o cotidiano, como é o caso do
MST.

o SR. LUIS CARLOS HEINZE - Ouço, com
prazer, o Deputado Moacir Micheletto.

O Sr. Moacir Micheletto - Deputado Luis Car
los Heinze, fico feliz ao ouvir VExa. nesta tarde, de
pois do trabalho extraordinário que realizou e que
acompanhei pelo Brasil afora, na condição de autor
da proposta. A Comissão de Agricultura e Política
Rural o elegeu Relator e V.Exa. faz análise profunda
da reforma agrária. Seu documento é histórico na
Casa. Dele consta o depoimento de que, clandesti
namente, numa tarde, em Rio Bonito do Iguaçu,
com o Prefeito da cidade, pegamos um jipe e aden
tramos o maior assentamento da América Latina,
onde constatamos as maiores barbaridades da re
forma agrária, também levantadas por VExa. O Se
nado Federal propõe a criação de CPI para a refor
ma agrária, e há a tendência de que seja mista.
Gostaríamos que seu documento lhe servisse de
balizamento. Não é possível que no Brasil, em que o
Governo passado gastou quase 20 bilhões de reais
na reforma agrária, constatemos tudo o que vimos e
o comprovemos agora, com as invasões desenfrea
das das propriedades produtivas. Cumprimento
VExa. pelo trabalho sério, realizado por meio de au-

diências públicas acompanhadas até pela Polícia
Federal, porque não tínhamos segurança para le
vantar as barbáries que se cometiam e ainda se co
metem neste Governo. Como membro do PMDB,
partido da base aliada, sugerimos ao Presidente
Lula e ao Ministro Miguel Rossetto que esse docu
mento seja analisado pelas autoridades, para que
se tomem providências sérias. Parabéns! VExa.
prestou grande serviço ao Brasil.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Ouço, com
prazer, o Deputado Waldemir Moka.

O Sr. Waldemir Moka - Deputado Luis Carlos
Heinze, ao tempo em que o parabenizo pelo traba
lho e pelo pronunciamento, permita-me mostrar
como falta critério ao chamado Movimento dos
Sem-Terra. Em Mato Grosso do Sul, ele invadiu pro
priedade com menos de 300 hectares - pequena
para o Estado -, onde, ano passado, se colheram
65 sacas de soja por hectare e, este ano, 120 sacas
de milho por hectare. O MST a invadiu sem justifica
tiva, haja vista o tamanho e a alta produtividade, o
que provocou reação histórica naquele Estado.
Ontem participei de protesto com mais de 1.500 pro
dutores, que estão em vigília esperando que o Go
vernador Zeca do PT faça cumprir a reintegração de
posse que o Poder Judiciário já concedeu e da qual
os ruralistas, fazendeiros e produtores rurais não
vão abrir mão. O momento é muito tenso. Espera
mos que S.Exa. cumpra a ordem dada. Hoje é o últi
mo dia. Os produtores rurais estão firmes, equilibra
dos, não aceitam provocação e sabem que vivem
momento muito tenso. Queremos ver cumprida a re
integração de posse. Parabenizo V Exa. pelo pronun
ciamento. Esta é a hora de se resolver o problema
agrário no País, com muita firmeza. Caso contrário,
a instabilidade e a insegurança vão trazer grande
dano ao maior motor da nossa economia: o agrone
gócio.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Ouço o nobre
Deputado Serafim Venzon.

O Sr. Serafim Venzon - Deputado Luis Carlos
Heinze, o trabalho que V.Exa. nos apresenta é de
grande importância para esta Casa, para o Executi
vo e para a sociedade brasileira. Como bem de
monstra V.Exa., na multidão que acompanha os lí
deres do MST há muitos inocentes que ali estão
apenas para beneficiar tais lideranças. Realmente,
nobre Deputado, a agricultura é o setor produtivo
que mais se desenvolveu no País. Ela nunca experi
mentou progresso tão grande, mas hoje os produto
res se sentem ameaçados ao ser comparados com
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esses líderes perversos, que, infelizmente, estão tra
zendo intranqüilidade não só ao campo, mas a toda
a sociedade brasileira. Cumprimento V.Exa. pelo rico
estudo que nos apresenta.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Muito obriga
do, nobre Deputado.

O Sr. Ronaldo Caiado - Permita-me, nobre
Deputado Luis Carlos Heinze. Quero trazer meu
testemunho do. quanto os Parlamentares desta
Casa respeitam seU trabalho e a· forma imparcial
como atua nas discussões sobre o endividamento
rural, a reforma agrária, a ALCA, o MERCOSUL e
vários outros temas. V.Exa. é um Parlamentarpre
parado e. dedicado, que não veio a esta Casa para
fazer discurso raivoso. V.Exa. traz abordagemsus
tentada por fatos apurados quando Relator da Co
missão de. Agricultura e Política Rural e mostra,
com toda a clareza, os desvios, as irregularidades,
enfim, tudo aquilo que está proliferando no Brasil
na questão da reforma agrária. Realmente, as au
toridades devem tomar seu relatório como referên
cia, para que o Ministério da Reforma Agrária coí
ba todo desvi.ode recursos públicos. Bilhões de
reais foram gastos num programa hoje usado mui
to mais comobçmdeiraideológica erevolucionária
do que como v~rdadeira reforma agrária. Como o
nobre colega afirmou, apenas 10% dos assenta
mentosforªm~mancipados.. Todo tipo de crime
ambiental foi praticado, todas as glebas foram re
negociadas,. todasaquel~s pessoas foram acam
padasapenaspara trazer inquietação e invadir
propriedades. Como afirmou o Deputado Moacir
Micheletto, .o .trabalho d~ V.Exa.. deveria servir
como referênciapão só para a CPMI que, se Deus
quiser, será inst~ladanos próximos dias, mas tam
bém para a atuação do Ministro da Reforma Agrá
ria. É bomqueS.E:xa.se. debruce sobre ele para
corrigir toda~ascleforrnidadesencontradas.Finali
zo este aparte parabenizando V.Exa. pelo traba
lho, peloempenhp e pela trajetória em 2 Legislatu
ras nesta Casa e que muito honra o Parlamento
brasileIro.

O· SR. LUIS CARLOS HEINZE - Agradeço a
V.Exa. oa.parte.

Ouço o nobre Deputado Nelson Marquezelli.
O Sr. Nelson Marquezelli - Nobre Deputado,

antes de ser PCirlamentar nesta Casa, V.Exa. já parti
cipava dereuniões da nossa Comissão de Agricultura
e nelas l10rteava seu trabalho pela defesa da agricul
tura brasileira, do homemdo campo, do agricultor,
principalmente do Rio Grande do Sul, seu Estado.

Parabéns pelo estudo econtinue trabalhando em be
nefício do Brasil.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Muito obriga
do, nobre Deputado.

Ouço, com prazer, o.nobre Deputado Francisco
Turra.

O Sr. Francisco Turra - Deputado Luis Carlos
Heinze, V.Exa. tem conhecimento para abordar tema
como este. Como Prefeito, acompanhei seu trabalho
e, quando Ministro da Agricultura, tive oportunidade
de tê-lo como grande colaborador. V.Exa. vive os pro
blemas do campo, os quais conhece por inteiro, e co
labora de forma fantástica para que possamos apri
morar o agronegócio no Brasil. Quero me solidarizar
com o nobre colega não apenas pelo pronunciamento
que faz, masprincipalmente pela luta que está travan
do para aprovar um dos projetos mais importantes
para a modernização do agronegócio brasileiro, o se
guro rural, como qual·vimos sonhando, porque dará
ao Brasil condições especiais de. desenvolvimento.
Não sei por que há tanta dificuldade para aprovar este
que é um sonho nosso, do Ministro da Agricultura e
de todos os brasileiros.

O SR. lUIS CARLOS HEINZE- Muito obriga
do, Deputado.

Sr. Presidente, vou apresentar dados de um
senso realizado pela Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul de novembro de 1996 a janeiro de
1997, sobre os assentamentos naquele Estado: famí
lias cadastradas, 6.366; famílias encontradas, 3.564;
evasão, 44%.. Este levantamento demonstra que o
INCRA não tinha controle dos assentamentos no
País. Se eSse percentual se confirmar, das 579 mil fa
mílias assentadas, as remanescentes. cheguem tal
vez a 324 mil.

Seguindo o mesmoraciocínio, se houve 44% de
evasão, dos 30 bilhões de reais aplicados chegamos
ao valor de 13 bilhões desviados ou mal aplicados ao
longo desses anos. Dinheiro que faz falta à saúde, ao
saneamento, à. educação, à agricultura etc...

Dessa forma, é fáCil entender como se mantêm
esses movimentos, através das comissões e contri
buições ao MST.

O jornal Correio Braziliénse de 4 de junho de
2000 traz reportagem intitulada Gringos ajudam a
financiar o MST, em que mostra que o movimento
recebeu auxílio estrangeiro da ordem de 1 milhão
de dólares por ano, ao longo dos últimos 8 anos. Se
considerarmos a cotação de 3 reais para o dólar,
isso significa 24 milhões de. reais dados ao MST
nesse período.
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Se em 1 bilhão de financiamentos liberados o
MST tiver recebido 4% de comissões, teremos 40 mi
lhões.

Incluindo a ajuda estrangeira, as comissões, os
desvios, o chamado teto 2 e as falcatruas, a quanto
chegaríamos? 100,200,300 milhões, 1 bilhão?

Vejamos agora, a influência e os objetivos do
MS"f, que coordena a maioria dos assentados e
acampados.

O movimento tem uma rede de cooperativas, al
gumas boas e, outras, verdadeiras gangues, promo
vendo cursos de capacitação de militantes de base do
CONESUL, como o realizado em Sidrolândia, Mato
Grosso do Sul, de 19 de abril a 8 de maio de 1999.

Pregam a desobediência civil, pois dizem que
quando as leis são feitas para garantir o privilégio da
minoria e prejudicar a maioria da sociedade devem
ser desobedecidas. Pretendem envolver toda a soci
edade em lutas de massa organizadas, para que
esse grande movimento, dito social, possa realizar a
revolução.

Em julho passado, o líder do MST, João Pedro
Stédile, afirmou na cidade de Canguçu, Rio Grande
do Sul, que a "luta camponesa" abriga hoje 23 mi
lhões de pessoas e que, do outro lado, existem 27
mil fazendeiros. Essa é a disputa. Ele se referiu aos
sem-terra como "nosso exército" e aos fazendeiros
como "inimigos".

Quem estava estimulando essas ações do
MST? O PT e a ala progressista da igreja católica.
Hoje, boa parte desses foram brindados e estão co
mandando o Ministério do Desenvolvimento Agrário
e o INCRA - como a raposa cuida do galinheiro.
Para encobrir esses absurdos, mesclaram o MDA
com a agricultura familiar.

Quem estava por trás disso? Quem estava por
trás do MST era o Partido dos Trabalhadores. A área
progressista da Igreja também cutucava, para ter
mais dinheiro para aplicar na "reforma agrária". Esta
é a minha preocupação: onde foi parar todo esse di
nheiro? Quanto foi desviado, inclusive em propinas,
ao longo desse tempo? Daí a extrema importância,
Deputado Antonio Carlos Pannunzio, da CPI que o
Senador Arthur Virgílio quer criar.

Preocupam-me, Sr. Presidente, pregações
como a do líder do MST João Pedro Stédile. Dias
atrás, no Rio Grande do Sul, Deputado Paulo Pi
menta, V. Exa. se referiu aos transgênicos. Por que
dão tanta importância para quem prega a luta arma
da entre o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra

e os proprietários rurais? É o que me preocupa nes
te momento. Espero que não sigamos esses exem
plos para fomentar a desordem e o enfrentamento
no campo.

Para concluir, Sr. Presidente, devo dizer que o
Brasil possui 4,859 milhões de propriedades rurais.
Noventa por cento são pequenas e médias proprie
dades de 1 a 100 hectares, o que representa 4 mi
lhões e 300 mil propriedades. Apenas 2 milhões de
produtores têm acesso ao crédito rural.

Estudo realizado pela Fundação Getúlio Var
gas e pela EMBRAPA demonstra que a renda anual
dos produtores rurais é muito baixa e, em alguns ca
sos, negativa. Apenas 28% das propriedades foram
consideradas rentáveis.

Portanto, trata-se de uma verdadeira e grande
injustiça aos milhões de verdadeiros agricultores de
norte a sul do Brasil, os quais não possuem nenhu
ma assistência, contrastando com os bilhões de rea
is despendidos com assentados, que não chegam a
400 mil. Esse é o grande desvio de recursos que
apuramos ao longo do nosso trabalho.

Que ele sirva de reflexão ao Presidente Lula,
ao Ministro Miguel Rossetto e ao próprio Procura
dor-Gerai da República, pois muitos têm se manifes
tado para incitar o enfrentamento dos sem-terra com
os produtores rurais.

É a preocupação que deixo registrada nesta
Casa.

Muito obrigado.

VI - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
face da publicação no Diário Oficial da União de
hoje, 2 de setembro de 2003, da Medida Provisória
n° 128, de 2003, que revoga a Medida Provisória n°
124, de 11 de julho de 2003, que dispõe ?obre o
quadro de pessoal da Agência Nacional de Aguas e
dá outras providências, inexiste matéria para a apre
ciação na Ordem do Dia, razão pela qual a dou por
cancelada.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presidente, de
ixa a cadeira da Presidência que é ocupada pelo Sr.
Átila Lins, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Átila Lins) - Apresenta
ção de proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.
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PlP 9212003

RIC 741/2003

INC 848/2003

Ribeiro INC 849/2003

Carlos Nader

Selma Schons

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Selma Schons

Confúcio Moura

Manato

Luiz Couto

Carlos Nader

Carlos Nader

Mendes
Filho
Geraldo Resende

Marcelo Orliz

Inocêncio Oliveira

Rubens Otoni

..~.uto~.~:~~:_ .. _. ._E~_21?~~i~Q_:._:~ __.~rp~.'!~ ._ .. .__._ _ __. . ~ __.__~..~ :_ -:=
Alice Portugal RIC 739/2003 Requer ao Exmo. Sr. Ministro da Previdência Social

informaçõE:ls sobre o quadro de médicos peritos do
INSS.

INC 846/2003 Sugere ao Ministério da Educação o pagamento do
financiamento estudantil em forma de serviço prestado
ao Governo Federal, Estadual ou Municipal.

INC 84712003 Sugere à Casa Civil da Presidência da República a
adoção de medidas relativas a reabertura do Escritório
da Radiobras, em João Pessoa, Estado da Paraíba.
Sugere ao Ministério da Saúde a utillzação de unidades
móveis para apoio ao Programa Saúde da Família do
Sistema Único de Saúde· SUS.

REQ 1131/2003 Requer a retirada do Projeto de Lei de nll 1715/03, tendo
em vista haver duplicidade damatéria.

PL 184112003 Dispõe sobre a assistência gratuita pelas empresas aos
filhos e dependentes dos. trabalhadores desde o
nascimento até seis anos de idade, em creches e pré·
escolas.

PL 1842/2003 Dispõe sobre a política de incentivo·ao primeiro emprego
e dá outras providências.

PL 1843/2003 Permite ao contribuinte do Imposto de Renda deduzir do
imposto devido as doações feitas ao Fundo de Combate
e Erradicação da Pobreza.

PL 184412003 Acrescenta inciso VI, no § 22, do art. 121, do Código
Penal Brasileiro - Decreto-lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940.

PL 1845/2003 Altera a Lei n.1I 6.615, de 16 dezembro de 1978, que
"dispõe sobre a regulamentação da profissão de
Radialista e dá outras providências", a fim de adequar a
profissão de Radialista às inovações tecnológicas.
Assegura a concessão de aposentadoria especial após
vinte e cinco anos de contribu ição aos motoristas de
táxi.

PL 1847/2003 Institui o Programa Nacional de Apoio aos Produtos
Nativos do Cerrado e dá outras providências.

REQ 113212003 Requer a realização de sessão solene para
homenagem às vítimas do acidente ocorrido na base de
lançamento de Alcântara

PL1848/2003 Inscreve o nome dos servidores do Centro Técnico
Aeroespacial mortos no acidente com VLS 1, na Base
de Alcântara, Maranhão, no Livro dos Heróis da Pátria.
Propõe ao Governo a reativação da Sudesul. para o
desenvolvimento da região.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Agricultura sobre
as atribuições do Sistema Nacional de Biossegurança,
em especial, o seu comitê nacional • o CTNBio e as
funções da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa).

REQ 1133/2003 Requer a tramitação conjunta dos projetos de Lei n!ls
1086 e 873, de 2003.

PL 1849/2003 Altera a redação dos artigos 15, 18 e 19 da Lei nº 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, que "regula0 Programa do
Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo
de Amparo ao Trabalhador - FAT. e dá outras
providências".

PL 1850/2003 AI!era a reda~odo art. 30. da Lei 5.859, de 11 de



41824 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

André de Paula PL 1857/2003

Gilberto Nascimento PL 1851/2003

Gilberto Nascimento Ale 742/2003

Pauderney Avelino PL 1856/2003

dezembro de 1972, que dispõe sobre a concessão de
férias do empregado doméstico e dá outras
providências.
Solícita informações ao Sr. Ministro da Secretaria
Especial de Direítos Humanos relativamente ao
Convênio do disque-denúncia mantido entre a SEDH e a
Abrapia.
Dispõe sobre o exercício da profissão de chaveiro e de
instalador de sistema de segurança.
Sugere ao Ministério da Fazenda a Confecção de
cédulas que possam ser identificadas por deficientes
visuais.
Sugere ao Ministério da Integração Nacional a adoção
de medidas relativas à incorporação ao processo
produtivo de 1.748,17 ha do Perímetro de Irrigação
Pontal, no Estado de Pernambuco.
Institui o dia 17 de outubro como o "Dia Nacional da
Música Popular Brasileira".
Altera o art. 19,§ 2Q

, da Lei nº 10.473 de 27 de junho de
2002, que institui a Fundação Universidade Federal do
Vale do São Francisco, ampliando sua área de atuação
para toda a região do semi-árido.
Disciplina o acesso aos cargos em comissão.
Institui o ano de 2006 como o "Ano Nacional do Idoso".
Cria reserva do Fundo de Participação dos Municípios.
FPM. destinada aos Municípios que abrigam terras
indígenas em seus territórios.
Requer criação de Comissão Externa para acompanhar
crise no Instituto Nacional do Câncer - Inca.
Requer a realização de Sessão Solene com a finalidade
de prestar homenagem aos 30 Anos do Falecimento do
Dr. Josué de Castro.
Requer a apensação de Projeto de Lei 566/01 ao Projeto
de Lei 3073/00.
Requer a retirada do Requerimento de Informações
nº712 de 2003 devido já ter obtido previamente as
informações solicitadas.
Altera a legislação tributária federal e dá outras
providências.
Altera o artigo 249 do Decreto·jei nº 2.848, de 07 de
dezembr~ .de 1940 - Códi~o Penal Brasileiro. •

tNC 850/2003

REQ1134/2003

PL 1853/2003

PL 1852/2003

INC 851/2003

PL 1854/2003
PL 1855/2003
PLP 93/2003

REQ 1135/2003

Rogério Teófilo

Fernando Ferro

Fernando Diniz

Osvaldo Coelho

Alexandre Cardoso

Elimar Máximo REQ 1136/2003
Damasceno
Sérgio Miranda REQ 1137/2003

Eduardo Paes
.Zelinda Novaes
Pastor
Frankembergen

Alexandre Santos
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o Sr. Átila Lins, § 2° do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da Pre
sidência, que é ocupada. pelo Sr. Inocêncio
Oliveira, 1° Vice-Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai
se passar ao horário de

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Não há oradores inscritos.
O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V Exa. a palavra.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Pro

nuncia.o.seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, .estamos próximos de votar nestaCasa uma
matéri~ de grande importância que mobiliza milhares de
pessoas Brasil·afora: o Estatuto do Desarmamento.

Umelos pontos mais polêmicos da matéria é jus
tamente o que dispõe sobre a realização de um refe
rendo popular acerca .da proibição da posse de armas
ele fogo em todo o País. E é fácil entender a reação
desesperada daqueles interessados na manutenção
do comércio insano de armas em território brasileiro.
Eles são contra a realização do referendo porque sa
bem que as pesquisas apontam que quase 80% da
povo brasileiro entende que proibir o porte de armas é
uma medida não apenas necessária, mas urgente.
Ou seja, os sennores da morte sabem muito bem que
o resultadodaconsulta à população será um rotundo
"não" à sanha assassina por lucros conseguidos atra
vés daprRdlJçãoele morte.

A tendênci(i pelo. desarmamento, a tendência
pela diminuição radical da fabricação e da comerciali
zação de armas de fogo não é privilégio do Brasil. Em
todo o mUndo crescem os movimentos de pressão
popular cOl1trél a venda irrestrita e irresponsável de ar
mas. Sl;jberros que a luta é difícil. O lobbyda indústria
da mort€c, aqui e em todo o planeta, é gigantesco. Mas
não é imbatfvel.Enquanto eles se movimentam do
lado ele lá, .nóS nos .organizamos elo lado de cá. Em
2001 foi criada arede de.ONGs pelo desarmamento,
formapaporpaíses do ME:RCOSULampliado (Argen
tina, Bolfvia,B'rasil, Chile, Paraguai e Uruguai). Tama
nha uniã9 ~m t()rflo deste ideal é baseada em núme
ros, Se Presidente.

Par~seteridéia, no meu Estado, o Rio de Janei
ro, 12% das pessoas feridas ou mortas no ano de
1998 forêj\mvftimas acidentais de armas de fogo. E
mais: ern~O%dos casos em que há tentativa de rea
ção diante de um assalto, são as vítimas que termi-

nam feridas ou mesmo mortas. Diminuir sensivelmen
te o número de armas de fogo em circulação, dificultar
ao máximo a posse e o porte dessas armas significa
diminuir na mesma proporção o risco de vermos mais
vítimas·inocentes nas ruas do nosso País.

É por isso, Sr. Presidente, que reafirmo aqui mi
nha convicção na necessidade de aprovarmos o
Estatuto do Desarmamento, tomando as medidas du
ras e necessárias que a maior parte da população en
tende serem necessárias para adiminuição efetiva da
violência.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. faça divulgar
este pronunciamento nos órgãos de comunicação da
Casa.

O SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE {Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apresento
projeto de lei que inscreve o nome dos servidores do
Centro Técnico Aeroespacial mortos no acidente com
o Veículo Lançador de Satélites I, na base deAlcânta
ra, Maranhão, no Livro dos Heróis da Pátria.

Diz o projeto:
"O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Serão inscritos no Livro dos Heróis da

Pátria, que se encontra no Panteãoda Liberdade e da
Democracia, em Brasflia,.os nomes de Amintas Ro
cha Brito, Antônio Sérgio Cesarini, Carlos Alberto Pe
drini, César Augusto Costalonga Varejão, Daniel Fa
ria Gonçalves, Eliseu Reinaldo Moraes Vieira, Gil Cé
sar Baptista Marques, Gines Ananias Garcia, Jonas
Barbosa Filho, José AparecidoPinheiro, José Eduar
do de Almeida, José Eduardo Pereira 11, José Pedro
Claro Peres da Silva, Luis Primon de Araujo, Mario
Cesar de FreitasLevy,MassanobuShimabukuro, Ma
uricio Biella de Souza· Valle,. Roberto Tadashi Segu
chi, Rodolfo Donizetti de Oliveira, SidneyAparecido
de Moraes e Walter PereiraJúnior.

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

Muito obrigado.
O SR. CARLOS NADER - Sr. Presidente,·peço

a palavra pela ordem.
O SR. PR.ESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. CARLOS NADER (PFL- RJ. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte eliscurso.) .:. Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a entrevista do Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Maurício Corrêa,
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à revista Veja desta semana trouxe grande desconfor
to ao Governo, em função das considerações feitas
por S.Exa. sobre a atual administração federal e, em
particular, sobre o Presidente da República.

Embora o Presidente Lula não se tenha mani
festado sobre a entrevista até agora, coube ao nobre
ex-Deputado José Genoíno, atual Presidente Nacio
nal do PT, pronunciar-se a respeito. E ele considerou
a entrevista mais apropriada a um Líder da Oposição.

São 8 meses de Governo e o que se percebe,
Sr. Presidente, é que há, entre outros tantos proble
mas para a condução do País, enorme dificuldade no
Partido dos Trabalhadores, crítico ferrenho no passa
do, de conviver com a crítica.

O que o Ministro Maurício Corrêa expôs na sua
entrevista, marcada pelo tom de respeito que deve
nortear qualquer homem público, é o pensamento da
maioria da população brasileira, que se sente ludibri
ada por um Governo que vai na contramão de todas
as suas convicções quando estava na Oposição.

O PT se diz perplexo com a entrevista, mas não
demonstrou nenhuma perplexidade quando o Presi
dente da República, numa retórica infeliz, comparou o
Judiciário a uma caixa-preta, deixando de lado o tom
respeitoso que o Ministro do STF, ao contrário, fez
questão de manter o tempo todo na referida entrevista.

Não custa ressaltar que, na mesma entrevista, o
Presidente do Supremo não se furtou a reconhecer
as deficiências do Judiciário. Talvez a perplexidade do
Governo com as considerações do Ministro esteja no
fato de que, no entendimento dele, Governo, o Presi
dente pode alvejar com críticas ácidas o Poder Judi
ciário, mas nenhum membro deste tem o direito de
avaliar o Governo ou o Presidente, como se um Minis
tro do STF não fosse também, antes de tudo, um cida
dão.

A verdade, Sr. Presidente, é que 8 meses após
tomar posse o Governo continua devendo à socieda
de brasileira um aceno sobre os riscos que nosso
País está assumindo. O Governo que prometeu gerar
10 milhões de empregos, em 4 anos, neste período
conseguiu mesmo foi produzir algo em torno de 700
mil desempregados, com sua política, que levou o
País à recessão.

E isso é apenas um exemplo. O Governo faria
melhor se, em vez de perplexo com a avaliação do Mi
nistro do Supremo Tribunal Federal, tivesse a humil
dade de admitir que, até agora, não conseguiu esta
belecer para onde vamos, criando uma das piores
sensações que o cidadão pode ter de seus governan
tes: a de que eles estão sem rumo.

O PT, que governa com uma aliança ampla, tem
a seu favor, inclusive, uma Oposição muito mais res
ponsável do que ele foi até o ano passado. Só isso,
sinceramente, já deveria ser o suficiente para dar ao
Governo as condições de gerir os destinos do País
com mais competência, com mais transparência, com
melhores resultados.

O Governo não deveria ficar perplexo com as
críticas, ainda que pareçam inapropriadas, por virem
do Presidente de um Poder cuja convivência com o
Executivo e com o Legislativo deve ser harmônica,
como harmônica sempre deve ser a convivência entre
todos os Poderes. Mais perplexo do que já está ficaria
o povo brasileiro, se os erros e contradições do Go
verno não fossem comentados, avaliados. Vivemos
num País democrático e, portanto, desde que manti
do o respeito, creio que todos, do mais humilde cida
dão deste País, à mais alta autoridade do Poder Judi
ciário, têm o direito de se manifestar.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. faça divulgar
este pronunciamento nos órgãos de comunicação da
Casa.

Muito obrigado.
O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. SERAFIM VENZON (PSDB - SC. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil possui uma das
maiores disparidades de renda do planeta. Os 20%
mais ricos da população ganham 60% da renda naci
onal, enquanto os 20% mais pobres sobrevivem com
menos de 4%. Em 1994, 44 milhões de brasileiros,
mais de 25% dos habitantes, viveram na pobreza ab
soluta, com menos de 1 dólar por dia.

Na atualidade, segundo os números do IPEA, o
País tem 75 milhões de pobres e indigentes, ou seja,
mais de 40% da população, o que significa aumento
da concentração de renda entre nós, queda dos salá
rios, aumento do desemprego e, o pior, que a deses
perança contaminou nosso povo. Multiplicam-se os
atos de violência em todas as grandes regiões do
País.

Fico indignado diante de tais informações num
País tão rico, dono de 12% da água doce do planeta,
da maior biodiversidade do mundo, com 8 mil quilô
metros de costa litorânea. Além disso, possui povo
trabalhador; agropecuária pujante e competitiva, pro
duzindo 120 milhões de toneladas de grãos por ano;
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parque industrial que se moderniza; comércio ativo; e
setor de serviços que cresce a cada ano.

Inúmeros foram os Parlamentares que assoma
ram a esta nobre tribuna para alertar as autoridades
dos Governos da União, dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municípios sobre as dificuldades que po
deriam advir sem que soluções apropriadas fossém
tomadas no devido tempo e nas circunstâncias exigi
das. Muitos deles apresentaram idéias, propostas e
sugeriram alternativas para que o País pudesse reen
contrar o progresso, a segurança e a paz.

Confesso que fico decepcionado pelo pbUCO
caso com que o Poder Executivo trata0 Poder Legis
lativo. E isso ocorre há muito tempo! É farta a discus
são dos problemas nacionais no Parlamento, nas Co
missões Temáticas, nas reuniões partidárias e nos
seminários aqui realizados, além dos demais eventos
promovidos por esta augusta Casa legislativa, a favor
do desenvolvimento do País.

Cada Parlamentar que por aqui passou, assim
como os da atual Legislatura, deixou seus trabalhos,
suas aspirações e seus compromissos com a justiça
e com a democracia. Cada um de nós deseja contri
buir para a retomada do crescimento econômico, da
geração de empregos e para a distribuição equânime
da nossa riqueza.

Acredito que seja um descaso especialmente
do Poder Executivo não ler, apreciar, anotar ou deba
ter todas as proposituras aqui expostas de maneira li
vre e transparente pelos ilustres membros do Parla
mento brasileiro.· Devemos continuar discorrendo so
bre problemas nacionais, questões regionais e, so
bretudo, dificuldades dos Municípios, onde habitam
eleitores que· sonham em ver realizados os compro
missos prbpalados na campanha política. Se não fa
zemos mais acontecer, nãb é culpa nossa, pois os es
forços de promover a construção deste País ocorrem
com freqüência.

Creio que é um desperdício de tempo das auto
ridades governamentais não procurarem valorizar o
precioso trabalho desenvolvido pelo Congresso Naci
onal durante tantos anos, desde sua criação; sempre
se procurou aprofundar estudos de questões essen
ciais aqui, abordadas por competentes professores e
mestres dbs diversos segmentos da sociedade. Os
resultados são facilmente encontrados nos Anais e
nas publicações desta Casa, onde brota a criativida
de do legislador .e se mantém o ideal de brasilidade.

O SR.· MARCEUNO FRAGA - Sr. Presidente,
peço a palavrapéla ordem.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELlNO FRAGA (PMDB - ES. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna
fazer um apelo ao Governador do Estado do Espírito
Santo no sentido de que intervenha junto ao Secretá
rio da Fazenda, Dr. José Teófilo, para que não deixe
fechar as delegacias das Juntas Comerciais dos Mu
nicípios de Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e U
nhares.

Sendo os três Municípios que mais arrecadam
no interior do Estado, o fechamento das delegacias
trará grandes transtornos, inclusive para os Municípi
os vizinhos e mais precisamente para o comércio, que
terá grande prejuízos.

Todos os projetos terão que ser julgados em Vi
tória, e isso provocará a perda do entrosamento com
a área jurídica da região.

A região perderá também o fluxo da receita.
Com a transferência de todos os processos para Vitó
ria, além da perda da receita, serão gastos tempo e
dinheiro na locomoçã.o para a Capital, sendo que tam
bém a burocraCia aumentará.

Os comerciantes perderão tempo na hora de
agilizar a abertura de empresas, e o prejuízo afetará
principalmente os pequenos comerciantes. Até o de
semprego será afetado, porque muitos empregos in
diretos são gerados.

Sr. Presidente, não podemos admitir uma situa
ção dessas. Em vez de desenvolver o interior do Esta
do, vão burocratizá-lo.

Mais uma vez, em nome desta Casa, faço um
apelo ao Governador Paulo Hartung - homem que re
organizou completamente o Estado do Espírito San
to, acabando assim com muitas burocracias -, para
que não permita o fechamento das delegacias das
Juntas Comerciais de Colatina, Cachoeiro de Itape
mirim e Unhares. Se ajudar nesse pleito, não somen
te manteráa receita, como também, ao não burocrati
zar, poderá contar com a abertura de novas empresas
e com o aumento da receita.

Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronun
ciamento em todos os meios de comunicação desta
Casa.

É o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
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o SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o reconhecimento e a valorização do tra
ba�ho não remunerado das mulheres donas de casa
são uma necessidade para que possamos ter uma
sociedade mais justa e que garanta direitos iguais
para homens e mulheres. Nesse sentido, defendemos
a inclusão das donas de casa no sistema previdenciá
rio, com os mesmos critérios da aposentadoria dos
trabalhadores rurais. Daí a necessidade de aprova
ção da proposta de emenda à Constituição apresen
tada pela Deputada Luci Choinacki (do PT de Santa
Catarina), que prevê a aposentadoria por idade da
dona de casa no valor de 1 salário mínimo, a partir da
idade de 70 anos.

As mulheres, principalmente as negras, estão
fora do sistema previdenciário, e 51,4% da população
feminina não tem renda familiar. Daí a necessidade da
aposentadoria das donas de casa, para corrigir essa
distorção. Porém, é necessário, antes de tudo, a mo
bilização dos movimentos sociais das mulheres junto
à sociedade, para conscientizar a todos da necessi
dade da aposentadoria para as donas de casa.

É louvável nesse sentido a proposta da Deputa
da Luci Choinacki, que está percorrendo todo o País
para apresentá-Ia. Entre as cidades visitadas, estão
Dourados e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul,
onde a Deputada participou de audiências públicas
organizadas pelos Parlamentares petistas, para de
bater a aposentadoria das donas de casa. Essa pro
posta beneficiará principalmente as mulheres traba
lhadoras rurais que deixaram o campo e estão nas ci
dades e, por causa da falta de vínculo com a Previ
dência, amargam dias sombrios e, portanto devem
ser recompensadas pelo trabalho de anos a fio na
dura lida diária, na criação dos filhos, no trabalho do
méstico, garantindo assim o desenvolvimento do
País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quere
mos também destacar que a luta das mulheres está
encontrando ressonância no Governo Lula, que aca
ba de destinar R$900 milhões para as agricultoras fa
miliares. A partir de agora, as agências do Banco do
Brasil já estão recebendo propostas das produtoras
rurais com renda anual entre R$2 mil e R$40 mil, para
obter financiamento de projetos para a safra
2003/2004, através do chamado PRONAF Mulher
(Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar
- Mulher).

Essa é mais uma conquista das mulheres, que
representa um avanço para a sociedade brasileira e

merece todo o nosso apoio, nosso respeito e nossa
consideração.

Sr. Presidente, aproveito também a oportunida
de para dizer que o MST, assim como qualquer orga
nização ligada à terra, não pode ser confundido com o
Partido dos Trabalhadores. Trata-se de movimento in
dependente e, por isso, tem liberdade de agir da for
ma que melhor entender para acelerar o processo de
reforma agrária. Querem que o Governo Lula resolva
em 8 meses o problema da divisão de terras, mesmo
sabendo que o Governo Fernando Henrique Cardoso
não teve competência para resolvê-lo em 8 anos.

Muito obrigado.
A SRA. SANDRA ROSADO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
A SRA. SANDRA ROSADO (PMDB - RN. Pela

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
faço registro de pesar pelo falecimento da Sra. Ivone
Lira Alves, mãe do companheiro Deputado Henrique
Eduardo Alves e da ex"Deputada Ana Catarina e es
posa do ex-Ministro, ex-Governador e ex-Deputado
Federal Aluízio AlVes.

No meu Estado, o lamentável acontecimento ca
usou muita tristeza, uma vez que D. Ivone Alves, em
bora jamais tenha disputado cargos eletivos, sempre
fez parte do nosso mapa político e afetivo. O Rio
Grande do Norte queria muito bem a ela, por sua sin
geleza e sua determinação e por ter enfrentado, ao
longo de sua vida, desafios ao lado de seu compa
nheiro Aluízio Alves.

Solicito que esta Casa apresente, em nome de
todos nós, votos de condolências à família enlutada,
que sente saudades e dor pela partida de D. Ivone
Lira Alves.

Muito obrigada.
O SR. PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. PAULO PIMENTA (PT - RS. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, faço questão de manifestar apoio e solida
riedade ao Ministro da Saúde, Humberto Costa, bem
como às demais autoridades, em virtude de matéria,
eu diria forçosa, de alguns setores da imprensa nacio
nal sobre os critérios utilizados para composição das
equipes de direção dos diferentes órgãos do Governo
Federal, em especial a do Ministério da Saúde.
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o Partido dos Trabalhadores e seus aliados são
competentes à frente de administrações municipais e
estaduais, fato reconhecido até pelos nossos, adver
sários. À tradição de militância aliam-se critérios de
natureza técnica, experiência administrativa, com ca
racterísticas um pouco distintas da própria base de
apoio de outros partidos. O mais estranho é que isso
é de domínio público.

Mesmo assim, alguns Srs. Deputados e setores
da imprensa perguntam como os cargos de direção
dos Ministérios, cJo primeiro ,e do segundo escalões,
são ocupados por técnicos ligados ao PT e aos parti
dos que apóiam o Presidente Lula.

Ora, Sr. Presidente, éstranho seria se continu
assem respondendo pela direção desses órgãos pes
soa~ ligadas aO PFLeao PSDB, que estiveram no
Governopor tanto~anos eperderam as eleições. Mu
itas delas, em suas funções há 20 anos, talvez imagi
nassem quenós,aosairmo$vitoriosos do pleito elei
toral, permitiríamos que o País continuasse como es
tava. Não! Aliamo~critériosrígidos,de natureza técni
ca, de experiência administrativa ao compromisso do
nossoprojeto.

É hipocrisia dequem estava até ontem no Go
verno e, se utilizava de critérios de,confiança ir a públi
co fazer julgamento inadequado a respeito do desem
penho do atual Governo, em particular do Ministro
Humberto Costa.

Apóio otraba,lhode S.Exa. e tenho confiança na
conduta ética utilizada pelo Governo na composição
dos cargos de direção dos mais diferentes·órgãos em
todo o Brasil.

a SR. WASNY DE ROUBE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SFt.PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

() SR. WASNY DE ROURE (PT - DF. Pela or
dem. Semrevisão do orador.) -Sr. Presidente, regis
tro nestaC~saa recente negociação do Ministério da
Previdência como corpo de servidores tanto do INSS
como do próprio Ministério.

Foram 15 anos de árdua luta dos trabalhadores
paraque s~uplanodecargos e salários fosse implan
tadojêá;com novospatamares. Felizmente, a greve da
PrevicJê'1çia foi •encerrada após. processo vitorioso e
trouxe.saldo extrer'1amente positivo, que foi o impacto
de 45°k.,nas~afolhadepagamento, diluído num pe
ríodo de 3, anos,. a começar do próximo mês de de
zembro,9?r01 O%,conforme acordo.

Qurrq aqui parabenizar as lideranças do movi
mentosihdical da Previdência, bem como a equipe do

Governo que negociou, em especial o Sr. Ministro da
Previdência, pelo feliz resultado e pelo bom alcance
obtido depois de 15 longos e difíceis anos de lutados
trabalhadores pelo plano de cargos e salários. Foi
preciso Lula ser eleito para que essa vitória fosse al
cançada.

Muito obrigado.
O. SR. JÚLIO LOPES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
a SR. JÚLIO LOPES (PP - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) -'- Sr. Presidente, sinto-me
muito honrado de comunicar a esta Ca$a, como coor
denador da Mostra de Produtos Pirateados, que tive
mos hoje a ilustre visita de grandes artistas pOpulares
brasileiros. Fomos abençoados com a presença de
Padre Marcelo Rossi, além de inúmeros artistas,
como Kelly Key, que se mobilizaram aqui contra a gra
ve questão da pirataria.

Quero convidar todas as Sras. e os Srs. Deputa
dos e os que nos assistem pela TV Câmara para que
venham ao Espaço Mário Covas, no Congresso Naci
onal, conhecera realidade da pirataria. Nós estamos,
na CPI, trabalhando fortemente contra esse crime,
que tem disfarce de problema social, mas, na realida
de, trata-se de uma das mais organizadas cadeias da
criminalidade do País.

Nós precisamos cada vez mais conscientizar a
sociedade, porque, embora disfarçada, a pirataria é
crime organizado.

Muito obrigado.
O SR. RUBENS aTONI-Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. RUBENS OTONI (PT- GO. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) ..,..Sr. Presidente, registro que
estamos apresentando projeto de lei a esta Casa no
sentido de viabilizar a organização de programa naci
onal de apoioaos produtos nativos do cerrado, com o
objetivo de incefJtivar o cultivo, a extração, o benefici
amento, a transformação, o consumo e também a co
mercialização 9esses Produtos, visando ao uso e ao
manejo sustentável,do bioma pelas populações que
tradicionalmente o exploram.

Muit() .obrigado.
O SR. VICENTINHO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ()rdetn.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
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O SR. VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem. Sem tes, sobretudo a partir da implementação da técnica e
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero chamar a da lógica, a Biologia chega aos tempos atuais com a
atenção dos nobres Parlamentares, sobretudo da- marca da tradição, sem ter perdido sua essência cria-
queles que compõem a Comissão Especial da Refor- tiva, inovadora e vigorosa.
ma Trabalhista ~ após o debate da Previdência e da O exercício profissional da Biologia em tempos
questão tributária -, para o fato de que amanhã esta- de decisões técnicas difíceis depende de domínio c1a-
remos reiniciando nossos trabalhos, às 14h30min, no ro do escopo de sua atuação, de suas obrigações e
Plenário n° 7 da ala das Comissões. Convido todos os de seus direitos. É hora do preito à profissão, da fé no
38 membros, porque apreciaremos requerimentos e trabalho, da esperança no conhecimento e no respei-
elegeremos o 2° Vice-Presidente. E, se o PFL fizer to ao próximo.
sua indicação, o outro será eleito amanhã também. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste

Também vamos aprovar plano de trabalho muito momento em que todos se voltam para a percepção
especial, que envolverá audiências públicas em vári- de que o mundo físico, biológico e psicossocial funci-
as Capitais do País, para ouvirmos in loco a opinião ona de modo sistêmico e integrado, havendo necessi-
dos sindicalistas, dos empresários e dos operadores dade de atuação conjunta e constante em prol da ci-
de Direito. dadania, da ética e do equilíbrio ecológico, é de extre-

Em conversa com o Presidente João Paulo Cu- ma importância prestarmos nossas homenagens a
nha, aprovamos a realização de grande seminário in- essa classe de trabalhadores que de tanto bem cu-
ternacional a respeito das reformas trabalhista, sindi- mula o Brasil desde a regulamentação da profissão.
cal e do Poder Judiciário, no aspecto trabalhista. Aprove~o para parabenizar o excelente trabalho

Convido os Srs. Parlamentares para que se fa - promovido pelo Conselho Federal de Biologia, presidido
çam presentes amanhã, pois vamos retomar nossos pela Dra. Noemy Yamaguishi Tomita, na integração da
trabalhos. Acredito que, pela vontade do Presidente classe e na promoção da pesquisa científica. Saúdo
desta Casa, pela nossa vontade e pela do Relator, também o ilustre Presidente do Conselho Regional de
Deputado José Chaves, haveremos de iniciar e, quem Biologia da 1° Região, Adauto Ivo Milanez, que vem atu-
sabe, pelo menos no âmbito da Câmara dos Deputa- ando brilhantemente no estímulo ao exercício da profis-
dos, aprovar a reforma. são, velando pelo prestígio epelo bom conceito dos que

O Deputado Ronaldo Dimas está me vendo. Por a exercem no meu querido Estado de São Paulo.
favor, amanhã sua presença será obrigatória, como a Era o que eu tinha a dizer.
de outros colegas. Muito obrigado.

Muito obrigado, Sr. Presidente. O SR. GERALDO RESENDE - Sr. Presidente,
O SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, peço peço a palavra pela ordem.

a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

V.Exa. a palavra. O SR. GERALDO RESENDE (PPS - MS. Pela
O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela ordem. ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, dente, Sras. e Srs. Deputados, recente decisão judici-
Sras. e Srs. Deputados, é com grande júbilo que ve- ai derrubou liminar que estava impedindo a produção
nho hoje a esta tribuna prestar, em nome do Partido de transgênicos no País. É preciso louvá-Ia. E louvá-Ia
Verde brasileiro, homenagem a todos os biólogos do no que representa de duro golpe no obscurantismo de
Brasil pelo transcurso de seu dia. posições que pretendem impedir a marcha do pro-

A importância e a responsabilidade dos biólo- gresso, a evolução do conhecimento humano.
gos na construção de nosso País crescem a cada Protestam alguns com base em princípios religi-
ano, graças à compreensão cada vez mais generali- 050S, éticos. Ora, progresso e ética não se contradi-
zada de que o processo de destruição dos ambientes zem. Ao contrário, foge aos verdadeiros princípios éti-
naturais, além de irreversível, traz danos econômicos, cos aquele que se opõe ao progresso.
estéticos e éticos e afeta, indiscriminadamente, a É o caso dos transgênicos: caem por terra argu-
qualidade de vida dos cidadãos. mentos contra sua produção, mesmo porque não é in-

Oriunda dos tempos mais remotos, quando os teligente fechar os olhos às claras indicações da ciên-
homens começaram a indagar sobre si mesmos e o cia, que considera o produto transgênico plenamente
mundo à sua volta, passando por momentos marcan- compatível com a natureza e com a saúde humana.
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Na Declaração de Londrina, emanada do I
Encontro Nacional de Comissões Internas de Biosse
gurança, realizado qU;::lse um ano atrás, ficou evidente
que as mais avançadas academias de ciências do
mundo somente apontam vantagens em culturas
transgênicas para a agricultura global. Sementes ge
neticamente modificadas de soja, por exemplo, geram
plantas resistentes a pragas, reduzindo o uso de agro
tóxicos, esses sim profundamente daninhos à saúde.
Não é só: aumentam a produtividade e, em conse
qüência, geram dividendos e oferta de alimentos.

A respeitada Organização Mundial de Saúde já
reconhece a segurança dos alimentos transgênicos li
berados pelos órgãos reguladores internacionais
para a saúde humana.

Não é razoável quem se apresenta "mais realis
ta do que o rei". É no mínimo insensato ignorar sole
nemente esse instrumento cientificamente declarado
importante para O desenvolvimento econômico e so
cial do País.

A miopia de algumas autoridades não pode ficar
cega ante a amplitude do objeto da modificação ge
nética. Colegas, trata-se da insulina para os diabéti
cos, das vacinas recombinantes, dos fármacos, dos
testes de diagnósticos, da biorremediação, das pro
priedades diversas de plantas de biorreatores (plan
tas-vacina e plantas-medicamento). Vejam: os orga
nismos geneticamente modificados são utilizados há
muitotempo e emlarga escala para consumo huma
no. Vou mais longe, os OGMs salvam vidas.

Se persiste algum receio ante a avassaladora
comprovação da ciência, basta incrementarmos o
Sistem;::l Nacional de Biossegurança, em especial o
seu comitê nacional, a CTNBio, modelo de segurança
para vários países do mundo e que, se me permitem
um adento sob a forma de homenagem, teve na for
matação a .rica participação do inesquecível Sérgio
Arouca, então Deputado e camarada do PPS.

Equívoco vemos na possibilidade de se atribuir
à CTNBio funções meramente consultivas. E princi
palmente numa eventual e infeliz política de enfraque
cimento e.desmonte da Empresa Brasileira de Pes
quisaAgropecUária (EMBRAPA), que, com seus re
nomados cientistas, tornou-se referência mundial na
pesquisa agropecuária - por isso, requerimento de in
formaçõesque.nesse ato apresentamos à Mesa.

Em Ma.to Grosso do Sul, um dos mais importan
tes produtores de grãos do País,.a ação da EMBRAPA
incremEmta índices de produtividade por hectare que
se igualam aos maiores produtores mundiais ou os ul
trapassGlm. Isso foi possível pelo desenvolvimento da
soja cultivavelno cerrado, algo improvávelalguns anos

atrás. Agregou-se valor de tal forma a esse grão que o
Brasil ultrapassou os Estados Unidos na pauta global
de exportação de algumas commodities. Na Paraíba,
a EMBRAPA começa a colher algodão de fibra colori
da, sucesso sem par, que, para a indústria têxtil, elimi
na uma das fases mais caras da produção, que é a uti
lização de corantes.

Estamos trabalhando em uníssono com a banca
da do PPS, por entender a relevância dos transgênicos
para a economia do Estado de Mato Grosso do Sul e,
porconseqüência, do Brasil. Desejamos a liberação do
cultivo e da comercialização desses produtos e protes
tamos contra as limitações ao período de venda da sa
fra transgênicae principalmente contra a insanidade
de se incinerar a sobra não comercializada.

É preciso incentivar que instituições de crédito
oficiais financiem a produção de variedades agrícolas
geneticamente modificadas. Não é possível conviver
mos com atos retrógrados como os que impuseram
multas ao agricultor, tratado como "infrator', que plan
ta os transgênicos, além de impedir acesso a benefí
cios fiscais ou creditícios, e a hedionda impossibilida
de de participação em programas de repactuação ou
parcelamento de dívidas tributárias com o Governo
Federal. Percebam: a União Européia, que não admi
tia a importação de transgênicos, reviu seus concei
tos, abrindo novos mercados p<:tra.acompetitividade
brasileira, que pode perfeitamente, da.da nossa exten
são territorial, regionalizar e diVersificar a produção
entre culturas orgânicas.e transgênicas·e ainda ado
tar rótulo apropriado à informação do consumidor.

Por fim, vale celebrGlr a referência à engenharia
genética feita pelo ex-Presidente americano .BiU Clin
ton: "A biotecnologia responsável não é nossa inimi
ga; a fome é".

Obrigadopela atenção.
O SR. LUIZ SERGIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ SERGIO (PT- RJ. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no dia 10 de setembro, o Deputado Sarney
Filho - que respeito e admiro -, em pronunciamento
na Casa, afirmou que estranhava o fato de o Presi
dente da ELETROBRÁS, Sr. Luiz Pinguelli Rosa, ter
dito que retomaria o Programa Nuclear Brasileiro. O
Deputado, então, teceu uma série de comentários,
aos quais me reportarei no decorrer de minha fala.

A última posição oficial do Governo acerca do
Programa Nuclear Brasileiro, que envolve a usina nu-
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clear Angra 111, foi tomada em 2000, na reunião do
CONAMA, quando o Deputado Sarney Filho era Mi
nistro do Meio Ambiente do Governo Fernando Henri
que Cardoso. A nota é clara: aprovação, pelo Ministé
rio do Meio Ambiente, da proposta que venha a ser
encaminhada pela ELETRONUCLEAR para o equa
cionamento ambiental e a conclusão de Angra 111, le"
vando em conta uma série de sugestões que o
CONAMA determina em resolução.

S.Exa. diz que é preciso debater claramente a
questão.

Sr. Presidente, as Comissões de Minas e Ener
gia, de Ciência e Tecnologia e de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional farão na Câmara dos Deputa
dos um seminário sobre energia nuclear, que aborda
rá aspectos políticos, ambientais e econômicos.

Sr. Presidente, outra versão é que há uma desa
celeração no mundo. Não é verdade. Há 30 países no
mundo que utilizam energia nuclear, 33 usinas nucle
ares em construção e 441 em operação. Ocorre que
muitas estão conseguindo, pelo avanço da tecnolo
gia, ter vida útil maior do que a determinada quando
entraram em funcionamento.

Posteriormente, voltarei ao assunto no plenário
da Câmara.

Muito obrigado.
O SR. ZICO BRONZEADO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. ZICO BRONZEADO (PT - AC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o moti
vo que me traz a esta tribuna é o registro da realiza
ção de evento que ocorreu na semana passada em
Rio Branco, no Acre, o qual considero da maior rele
vância técnica e política. Trata-se da 1a Conferência
Estadual das Cidades, que teve como tema Políticas
de Desenvolvimento Sustentável Integrado para T0

dos e foi realizada com o objetivo de contribuir para a
construção de cidades mais planificadas, onde se
possa viver com mais dignidade e qualidade de vida.

Antecedendo a Conferência Estadual das Cida
des, foram realizadas conferências municipais em to
dos os Municípios acreanos, como eventos prepara
tórios para subsidiar as discussões e os debates,
onde foram apresentadas inúmeras propostas para
os setores habitacional, urbanístico, de saneamento
e meio ambiente. Durante 2 dias, representantes do
Poder Executivo, de entidades empresariais e de or
ganizações não-governamentais, Parlamentares e o

movimento social debateram o presente e o futuro
das cidades acreanas.

O Secretário das Cidades do Governo do Acre,
nosso companheiro Raimundo Angelim, está de para
béns pela realização desse evento, uma vez que o
Acre foi o primeiro Estado do País a realizar sua confe
rência, que busca o planejamento das cidades pen
sando no presente e no futuro, priorizando as ações de
acordo com a realidade de cada região. O Acre já deu o
primeiro passo, fazendo sua parte, quando chamou to
dos os representantes da sociedade a participar.

O envolvimento de líderes de associações de
moradores, da comunidade organizada e dos movi
mentos da sociedade civil demostrou que, com a par
ticipação de todos, foi possível evidenciar a sensibili
zação dos Municípios para a implantação de um pia
no diretor, instrumento estratégico para o planeja
mento das cidades, obedecendo aos princípios esta
belecidos no Estatuto da Cidade.

Como bem frisou o Secretário Raimundo Ange
lim, "o crescimento desordenado das cidades brasilei
ras é hoje um dos principais problemas urbanos en
frentados pela população, e todo cidadão tem que se
conscientizar da responsabilidade de cada um no pla
nejamento da sua cidade, uma vez que temos que ter a
noção de que as propostas apresentadas só terão re
flexo daqui a cinco ou dez anos. A mudança será lenta
e gradual e a população deve participar das decisões,
pois será ela a maior beneficiária dos projetos".

Segundo nosso Secretário, as propostas servi
rão, ainda, como diretrizes estratégicas para os traba
lhos da Secretaria das Cidades do Acre.

Sr. Presidente, as propostas elaboradas pelo
Acre vão ser levadas para a Conferência Nacional
das Cidades, a ser realizada em Brasília no mês de
outubro, e serão defendidas por delegados eleitos na
Conferência Estadual das Cidades. Assim, com o de
bate democrático, o Governo de Jorge Viana e de
Lula demonstram que é possível ummovimento parti
cipativo que ouça todos os setores da sociedade na
reconstrução de um meio urbano que ofereça melho
res condições para a maioria da população brasileira.

Uma das propostas que considero fundamental
para o avanço da participação social na administra
ção e no direcionamento de prioridades urbanísticas
é a formação dosConselhos das Cidades nas esferas
municipal, estadual e federal, para o debate saudável
e necessário da questão urbana e do surgimento de
uma agenda política nacional que contemple os movi
mentos populares urbanos, as entidades sindicais e
profissionais, as organizações não-governamentais,
os setores universitários e técnicos do Poder Público,

~--~--~~--~----~~---~-- -~-
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que se articulam com outros setores da sociedade ci
vil, para a redefinição de projetos de reurbanização
das cidades brasileiras.

Sr. Presidente, com a criação do Ministério das
Cidades pelo Governo Lula, as estruturas .institucio
naisestão se preparando e se articulando para a for
mulação do Plano Nacional de Política Urbana e Re
gional, elaborando um programa que busca a solução
para a problemática do déficit habitacional, mas tam
bém de serviços e obras complementares. indispen
sáveis à vida coletiva, como água, esgoto, drenagem,
coleta de lixo, transporte, trânsito seguro e lazer, que
abranja todo o Brasil e, particularmente, o Estado do
Acre.

Os principais eixos que estão tangenciando o
projeto que denomino "cidades sustentáveis" abran
gem a questão fundiária, de financiamento e instituci
onal. A integração das áreas de habitação, sanea
mento ambiental, trânsito e transporte seriam estrutu
radoras do desenvolvimento urbano.

Como bem anunciou o nosso Governador Jorge
Viana, o Orçamento Geral da União do ano de 2004 já
levará em conta as demandas surgidas nos fóruns de
debates em todos os Municípios brasileiros, e recur
sos também estarão sendo previstos para até 2007,
no Plano Plurianual do Governo Lula.

Sr. Presidente,· enfatizo novamente. Aqui, em
Brasília, estarei defendend() omeu Estado do Acre na
construção das "cidades sustentáveis".

Sr. Presidente, solicito que estepronunciamento
seja divulgado nos meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, peço a

palavra: pêla ordem.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solidari
zo-me com os 8 companheiros que foram punidos on
tem pela direção da Executiva Nacional do Partido
dos Trabalhadores, por terem votado contra a reforma
da Previdência. Sete deles se abstiveram na última
votação, fazendo o que o PT sempre fez ao longo da
sua história. Éabominável a punição imposta a esses
Deputados, 60 dias de suspensão, tornando-os inele
gíveis nas próximaS eleições.

Só temos a lamentar, porque cada um tem uma
história. Ivan Valente, Chico Alencar, Walter Pinheiro,
Mauro Passos, Maninha, todos construíram o Partido
dos Trabalhadores e tinham todo o direito de se mani
festar contrariamente na: votação da reforma da Previ
dência, porque essa era a história do nosso partido.

Portanto, solidarizo-me com os 8 Deputados e
lamento a atitude truculenta do. PT de punir os compa
nheiros que votaram de acordo com sua: história, com
sua consciência e não mudaram de posição.

VIII-- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Encerro a sessão, lembrando que haverá Sessão
Extraordinária, hoje, terça-feira, dia 2, às 16h30min.

(Encerra-se a sessão às 16 horas e 31
minutos.)

Ata da 1628 Sessão Extraordinária,
vespertina, em 2 de setembro de 2003

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

ÀS 16 HORAS E 33 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Geddel Vieira Lima
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba

Confúcio Moura
João Caldas

RORAIMA

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

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
DA. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
HÉLIO ESTEVES PT
JANETE CAPIBERIBE PSB
VALDENOR GUEDES PP
Total de Amapá: 6

PARÁ

ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ PT
NICIAS RIBEIRO PSDB
PAULO ROCHAPT
RAIMUNDO SANTOS PLPUPSL
VIC PIRES FRANCO PFL
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZEQUINHA MARINHO PTB
Total de Pará: 9

AMAZONAS
ÁTILA LINS PPS
FRANCISCO GARCIA PP
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
CASARA PSDB
EDUARDO VALVERDE PT
MIGUEL DE SOUZA PLPUPSL
Total de Rondônia: 5

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃOTOTA PP
JÚNIOR BETÃO PPS
NILSON MOURÃO PT
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 5

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
MAURíCIO RABELO PLPUPSL
OSVALDO REIS PMDB
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PFL
DA. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
NEIVA MOREIRA PDT
NICE LOBÃO PFL
PEDRO FERNANDES PTB
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
WAGNER LAGO PDT
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 12

CEARÁ

ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARNON BEZERRA PSDB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOSÉ L1NHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
ROBERTO PESSOA PLPUPSL
ROMMEL FEIJÓ PSDB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 18

PIAuí
ÁTILA LIRA PSDB
B.SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL

Setembro de 2003
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MARCELOCASTRO PMDB
MUSSA DEMES PFL
PAES LANDIM PFL
PROMOTOR AFONSO GIL PCdoB
SIMPLíCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
MÚCIOSÁ PTB
NÉLlO DIAS PP
NEY LOPES PFL
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PLPUPSL
LÚCIA BRAGA PMN
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PTB
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PLPUPSL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
ARMANDO MONTEIRO PTB
FERNANDO FERRO PT
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
OSVALDO COELHO PFL
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
RAULJUNGMANN PPS
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS
BENEDITO DE LIRA PP
HELENILDO RIBEIRO PSDB
MAURíCIO QUINTELLA LESSA PSB
ROGÉRIO TEÓFILO PFL
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
HELENO SILVA PLPUPSL
JACKSON BARRETO PTB

JORGE ALBERTO PMDB
MACHADO PFL
MENDONÇA PRADO PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB

FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PTB
FERNANDO DE FABINHO PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO CARLOS BACELAR PFL
JOÃO LEÃO PLPUPSL
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PFL
REGINALDO GERMANO PFL
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELlNDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 31

MINAS GERAIS

ATHOS AVELlNO PPS

BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CABO JÚLIO PSB

CARLOS MELLES PFL
CARLOS MOTA PLPUPSL
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PFL
CUSTÓDIO MAnOS PSOB



41836 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

DA. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDMAR MOREIRA PLPLlPSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELlSEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAíAS SILVESTRE PSB
IVOJOSÉ PT
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO MAGNO PT
JOSÉ MILlTÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL PLlPSL
JÚLIO DELGADO PPS
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MONTEIRO PT
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO HERINGER PDT
PATRUS ANANIAS PT
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
SILAS BRASILEIRO PMDB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
Total de Minas Gerais: 38

EspíRITO SANTO

FEU ROSA PP
IRINY LOPES PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PLPLlPSL
NILTON BAIANO PP
ROSE DE FREITAS PSDB
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BERNARDO ARISTON PMDB

BISPO RODRIGUES PLPUPSL
CARLOS NADER PFL
CHICO ALENCAR PT
DELEY PV
DA. HELENO PP
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GONÇALVES PTB
JORGE BITIAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTAL PMDB
JUíZA DENISE FROSSARD PSDB
JULIO LOPES PP
LAURA CARNEIRO PFL
LEONARDO PICCIANI PMDB
L1NDBERG FARIAS PT
LUIZ SÉRGIO PT
MIRIAM REID PSB
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PLPUPSL
ROBERTO JEFFERSON PTB
SIMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS PMDB
Total de Rio de Janeiro: 30

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALDO REBELO PCdoB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
AMAURI ROBLEDO GASQUES PRONA
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PP
DA. EVILÁSIO PSB
OURVAL ORLATO PT
EDNA MACEDO PTB
ENÉAS PRONA
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT

---~ ~------
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ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB
JOÃO BATISTA PFL
JOÃO HERRMANN NETO PPS
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PFL
MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PLPUPSL
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PLPUPSL
NELSON MARQUEZELLI PTB
ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULO KOBAYASHI PSDB
PROFESSOR LUIZINHO PT
ROBSON TUMA PFL
RUBINELlI PT
SALVADOR ZIMBALDI PTB
VALDEMAR COSTA NETO PLPUPSL
VANDERLEI ASSIS PRONA
VICENTINHO PT
Total de São Paulo: 46

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
ROGÉRIO SILVA PPS
THELMA DE OLlVEIRAPSDB
WELlNTON FAGUNDES PLPU PSL
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

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

GOIÁS

BARBOSA NETO PMDB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
ENIO TATICO PTB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMDB
LEONARDO VILELA PP
NEYDE A PARECIDA PT
PEDRO CHAVES PMDB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PLPUPSL
VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTB
GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBEl PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PLPUPSL
DA. ROSINHA PT
DRA. CLAIR PT
GIACOBO PLPUPSL
GUSTAVO FRUET PMDB
HERMES PARCIANELLO PMDB
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ JANENE PP
MAX ROSENMANN PMDB
NELSON MEURER PP
ODíLlO BALBINOTTI PMDB
OLIVEIRA FILHO PLPUPSL
OSMAR SERRAGUO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
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SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 21

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
JOÃO MATOS PMDB
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
SERAFIM VENZON PSDB
VIGNATII PT
lONTA PP
Total de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ALCEU COLLARES PDT
ARY VANAZZI PT
AUGUSTO NARDES PP
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCíSIO PERONDI PMDB
ELlSEU PADILHA PMDB
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO TURRA PP
JOSÉ IVO SARTORI PMDB
LUCIANA GENRO PT
LUIS CARLOS HEINZE PP
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONYXLORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO PIMENTA PT
TARCISIO ZIMMERMANN PT
Total de Rio Grande do Sul: 22

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 366 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

A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD, servindo
como 2° Secretário, procede à leitura da ata da ses
são antecedente, a qual é, sem observações, aprova
da.

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

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olivei~a) - Pas

sa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Questão de ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, cumprindo disposição da Mesa,
VExa. encerrou a sessão ordinária, de cuja pauta
constava a discussão da Medida Provisória n° 124.
VExa. abre neste instante uma sessão extraordinária.
Tomo a liberdade de indagar a V.Exa. qual é a pauta
desta sessão extraordinária.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Hoje
não se vai votar nada. Haverá discussão da Proposta
de Emenda à Constituição n° 41-A, que altera o Siste
ma Tributário Nacional e dá outras providências.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Indago a VExa., respeitosamente, acerca da disposi
ção prevista no art. 62 da Constituição Federal, se
gundo a qual medida provisória não apreciada no pra
zo de 45 dias tranca a pauta da Casa em que esteja
tramitando. Se a regra não foi revogada, passados 45
dias, evidentemente a nossa pauta está trancada, e
não poderíamos nem mesmo ter uma sessão extraor
dinária caso não tivéssemos apreciado a Medida Pro
visória n° 124.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
VExa. citou um dispositivo. Na resolução que trata da
tramitação de medidas provisórias não há nenhum
dispositivo que determine a impossibilidade de uma
MP revogar outra, mas não existe também nenhuma
proibição. O que não é proibido é permitido. O Supre
mo Tribunal Federal já proferiu decisão sobre a maté-
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ria quando do antigo sistema de MPs, no sentido de
que uma MP pode revogar outra.

Nobre Deputado Antonio Carlos Pannunzio, te
nho grande respeito pela seriedade, pelo espírito pú
blico, pela maneira decente e correta como VExa.
tem exercido seu mandato, mas a Presidência não
acolhe a sua questão de ordem e continua a sessão
extraordinária.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, sem a pretensão aqui de...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -'- No
bre Deputado, não vamos estabelecer o debate. Va
mos esgotar esse assunto.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, sem estabelecer o debate, quero dizer
que isso não engrandece o Poder Legislativo.

Invoco, Sr. Presidente, o caput do art. 62 da
Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nO 32, de 2001, que alterou as
disposições relacionadas à edição de medida provi
sória, O qual, com a permissão de V.Exa., Sr. Presi
dente, Deputado Inocêncio Oliveira, passo a ler.

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pois
não, tem VExa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - O
caput diz o seguinte:

"Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o
Presidente da República poderá adotar medidas pro
visórias, com força de lei, devendo submetê-Ias de
imediato ao Congresso Nacional".

Destaco a expressão "de imediato".
Ora, Sr. Presidente, quando a Medida Provisória

n° 124 foi editada, de. imediato foi encaminhada ao
Congresso Nacional e, em seguida, a Comissão Mis
ta encarregada de sua apreciação. Esgotado o prazo
na Comissão Mista - nem os pressupostos constituci
onais de relevância e urgência foram considerados -,
ela veio a esta.Casa, onde está tramitando e chegou
mesmo a tranCar a pauta. Antes de sua apreciação
não poderíamos deliberar sobre nenhuma outra ma
téria.

Não me consta seja prerrogativa do Sr. Presi
dente da República retirar matéria em tramitação nes
ta Casa, porque essa competência é exclusivamente
nossa. Depois da alteração constitucional que mudou
a sistemática de edição e tramitação das medidas
provisórias, não há outra alternativa que não seja a
apreciação.

Não entendo por que o Governo não conclama
sua base a vir para cá debater a Medida Provisória n°
124, que poderia ser aprovada ou mesmo rejeitada.

Assim, não teríamos nenhum problema em iniciar
uma sessão extraordinária para apreciar a Proposta
de Emenda à Constituição n° 41.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fa
rei o raciocínio ao contrário. Primeiro, não há nenhum
dispositivo na resolução que trata da tramitação de
medidas provisórias que proíba a revogação pelo Po
der Executivo, que a editou. Logo, não existe proibi
ção. Segundo, há precedentes já julgados constitucio
nais pelo Supremo Tribunal Federal, guardião máxi
mo da nossa Constituição.

Então, a questão de ordem está indeferida, é
matéria vencida. Se V.Exa. quiser, pode recorrer à Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO -Com
todo o apreço e respeito que tenho por V.Exa., Sr. Pre
sidente - e V.Exa. bem sabe disso -, entendo que te
mos aqui uma divergência.

A relação das MPs revogadas mostra que todas
elas são anteriores à emenda constitucional. Elas ti
nham prazo de vigência, findo o qual, se não aprecia
das, simplesmente saíamde pauta, não a trancavam;
exauriam-se - este é o termo correto. Cabia, então, a
esta Casa regulamentar os efeitos legais decorrentes
do tempo de duração das mesmas. No momento em
que o Pres.idente da República anula uma medida
provisória, como fiCamos efeitos legais decorrentes
do tempo em que a medida esteve em vigência? Já
são mais de 45 dias.

OSR.PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lei
é clara. No momento em que ela é editada, os efeitos
jurídicos são válidos, competindo ao Congresso Naci
onal fazer sua convalidação. Nada mais do que isso.
VExa. passa desse dispositivo ao outro, que diz que
compete ao CongressoNacional convalidar os efeitos
jurídicos decorrentes dasua nova aplicação.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PReSIOENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Respeitosamente, recorro da decisão de VExa. à
CCJR.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Du
rante um período de dois anos nunca se recorreu - eu
esgotava sempre as questões de ordem - à Comis
são de Constituição e Justiça, mas, neste caso, acei
tarei o recurso. V.Exa. fez muito bem em recorrer. De
cidiremos essa questão na Comissão, onde a nobre
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Deputada Denise Frossard deve fazer um bom traba
lho.

A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD
(PSDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.)
Sr. Presidente, ouvi a elegantíssima discussão jurídi
ca, não me contive e vim ao plenário. Realmente, é
uma situação ímpar o Presidente editar medida provi
sória que anula a anterior. A partir do momento em
que a medida provisória adentra esta Casa, já não é
mais da alçada do Presidente, que já não tem mais
poder sobre ela. É como se eu, juíza, prolatasse uma
decisão da qual recorreram e que vai para a superior
instância. A partir daí, não tenho mais nenhuma inge
rência sobre ela. Não posso dizer que vou refazer mi
nha decisão ou que não quero essa e quero outra.
Essa é a questão jurídica que se apresenta.

Estou refletindo com V.Exa., Sr. Presidente, so
bre se o Presidente da República teria como fazer
isso e se não seria essá uma forma sutil de pautar o
Poder Legislativo. É um precedente que me parece
bastante perigoso. Minha preocupação é eminente
mente jurídica e institucional. Apresento a VExa. esta
reflexão: teria o Presidente condição de fazer isso?
Parece, numa primeira análise, que a medida que
S.Exa. quer revogar, que tranca a pauta, teria de ser
deliberada pela Casa, pelo Poder Legislativo. Daqui a
45 dias, ainda teríamos de deliberar sobre a segunda,
que pretende revogar esta.

Estou usando aqui uma analogia com a decisão
judicial, que tem duas instâncias e foi prolatada por
mim. A partir do momento em que prolatei uma deci
são e a publiquei, já não tenho mais qualquer ingerên
cia sobre ela. Assim também o Presidente: S.Exa. edi
ta a medida provisória e a manda ao Poder Legislati
vo. "Mulher, a sua missão terminou, o filho está em
outra casa." Teremos de deliberar sobre isso.

Parece-me, Sr. Presidente, que VExa. poderia,
neste momento, sobrestando um pouco, refletir sobre
a questão, que acredito ser de profundidade que esta
Casa jamais enfrentou.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado le
vantou uma questão de ordem, indeferida por VExa.

S.Exa. recorreu à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. No meu entender, essa é matéria su
perada. Não podemos debatê-Ia neste plenário. Te
mos de dar continuidade à sessão.

E tenho certeza de que a Deputada Denise
Frossard muito contribuirá para a elevação do debate
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Re
gimentalmente, VExa. tem razão. Realmente, a opi
nião da Deputada Juíza Denise Frossard muito contri
buiu. A medida provisória é um instrumento da Consti
tuição Federal de 1988. Fui contra porque achava que
era um instrumento muito forte. Houve um período em
que o Executivo era muito maior do que o Legislativo,
Poder encarregado de fazer as leis.

Quando fizemos essa resolução foi com o senti
mento de inverter a posição. Caso o Congresso Naci
onal não aprove, é considerado aquele prazo e se
tranca a pauta até que a matéria seja votada, obrigan
do o Executivo a ter maioria para aprovar as proposi
ções. Se a prerrogativa de editar medida provisória é
do Executivo, e não do Legislativo, quem editou pode
pedir a retirada, assim como ele pode fazer quando
manda projeto com urgência constitucional, porque
determina a retirada do projeto. Já n vezes o Governo
passado mandou projeto com urgência constitucio
nal. Ou se retirava a urgência constitucional ou o pro
jeto ficava tramitando normalmente. Essa é mais uma
razão para discutirmos na Comissão de Constituição,
Justiça e de Redação.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Questão de ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, gostaria de solicitar a V.Exa.
que fizesse justiça.

Eu, às 14h em ponto, no início da sessão ordiná
ria, vim a este plenário fazer minha inscrição para en
caminhar contrariamente à reforma tributária, à PEC
n° 41. Fui informado pela assessoria da Mesa de que
a abertura da lista só se daria às 16h30min, na aber
tura da sessão. V.Exa. sabe que eu estava aqui, aca
bamos de dialogar, e fui fazer minha inscrição. Encon
trei uma lista com dezenas de nomes e fui informado
de que havia uma pré-lista, o que considerei uma in
justiça.



Mais de 10 mil estudantes tomaram as ruas de
Salvador por causa da atitude insensível do Prefeito
Antônio Imbassahy, que, pela segunda vez no mesmo
ano, resolveu elevar as tarifas do transporte coletivo.
Em janeiro, as tarifas aumentaram de 1 real e 10 cen
tavos para 1 real e 30 centavos e o Prefeito Antônio
Imbassahy pretendia que as tarifas subissem para 1
real e 67 centavos.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Em todos os cálculos feitos, responsavelmente
Presidência acataa sua questão de ordem e verifica- analisados os números, observa-se que a VARIG é
rá. viável. Os funcionários da VARIG estão querendo as-

O SR. PRESIDENTE (InocêncioOliveira) - Con- sumir o risco no que diz respeito aos seus créditos
cedo a palavra ao Sr. Deputado Onix Lorenzoni. trabalhistas e ao seu fundo de aposentadoria e pen-

O SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Sem revi- sões, o AERUS.
são do orador.) .... Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- Portanto, é chegado o momento de uma interte-
dos, aqueles que acompanham nossos trabalhos, hoje rência propositiva e positiva deste Plenário. Deve-
pela manhã,o Plenário da Câmara dos Deputados, mo-nos unir em defesa não apenas de uma compa-
num movimento liderado pela Deputada Laura Carnei- nhia aérea, mas de um verdadeiro patrimônio da soci-
ro, assistiu a um debate extremamente rico sobre a si- edade brasileira.
tuação em que vive hoje o setor aéreo nacional. Há, pouco tempo, foi feita a avaliação da marca

A tão difundida e propalada fusão VARIG/TAM BB, do Banco do Brasil, em que se verificou que ela
recebeu hoje, no plenário desta Casa, uma ahálise significaria algo próximo de 2 bilhões de reais. Segu-
crítica e uma proposta de rêformulação, através do ramente, a VARIG é muito mais conhecida internacio-
Plano de Reestruturação da VARIG, apresentado nalmentedo que o BB; tem todas as condições de 811-
pela Associaçã9 de Pilotos da VARIG, extremamente cançar uma remuneração por sua marca, consolida-
rico, qualificado e inteligente. da nacional e internacionalmente, muito maior do que

Por que o Brasil, por conta das atitudesdo Go- os 2 bilhões de reais.
vemo Federal, caminhará obrigatoriamente para a fu- Se computássemos apenas a quarta ou quinta
são? A aIiançaVARIGITAM é equivocada. Primeiro, parte de uma avaliação realista do valor da marca
porqueconstruiria um monopólio com 70% do merca- VARIG, encontraríamos os valores necessários para
do nacional, 100% das linhas internacionais. Esse ca- justificar que °caminho escolhido pelo Ministro José
minho jáfoi trilhado pelaFrança, pelo Canadá e pela Viegas Filho, pelo GovêrnoFederal, pelo BNDES, pe-
Suíça. Os res~ltados foram imensos prejuízos trans- los principai~líderes do Governo Federal de levar,
feridos ao setorpúblico. Em. última análise, foi. o cida- obrigatoriamente, à fusão da VARIG com aTAM, po-
dão.e a cidadã que, pormeio dosimpostos, pagaram deria ser a alternativa de um mercado mais equilibra-
pela aventlJrado caminho mal escolhido. Por outro do, competitivo, a favor do contribuinte, preocupado
lado,.a Argentina, o Paraguai, a Venezuela e o Peru, com a qualidade e segurança do. transporte aéreo
que escolheram o monopólio do transporte aéreo, brasileiro. Além disso, permitiria a completa reestrutu-
conviveram com o fracasso e COm a quebra de todas ração e faria a VARIG voltar a ser uma empresa sau-
as companhias que operavam nesse sistema. dável do ponto de vista econômico. Seria mais um pa-

Porque não se pensar na possibilidade de a trimônio nacional que estaria conquistando novos
VASP,quetem hoje uma administração adequada e mercados, a respeitabilidade internacional e princi-
que está por receber mais de 1bilhão e 400 milhões palmente a credibilidade no Brasil.
em créditps fisCt.iis- assim como a VARIG, que tem Obrigado.
mais de 3·bilhões de créditos fiscais para receber - A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Sem
daraportêà TArvt? Porque não se pensar na fusão revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
TAM(VASP? Trata-sede duasempresas de origem putados, este Parlamento, cuja função precípua é fa-
Pélulistaquetêmcultura semelhante do ponto de vista zer leis, também deve ser eco dos movimentos e das
empresarial e poderiam ter importante sinergia no vontades sociais. Venhofalar sobre os acontecimen-
mercado brasileiro. tos em minha cidade, Salvador, nas últimas 3 sema-

AnóVa VARIG, com a participação dos funcio- nas.
nários, qUê assumiriam o risco de comandar o novo
empreendiment9,. poderia estabelecer equilíbrio no
mercado,que.estaria dividido entre a nova VARIG, a
VASp,a TAM e.a Gol. Dessa forma, haveria competi
ção saudávelnpmercado brasileiro e não correría
mos o risc9 de~riar um monstro de pés de barro, que
poderiacªir aqqalquer momento e,aí sim, destruir
completamente o sistema aéreo brasileiro.
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Aos olhos dos Parlamentares, talvez isso signifi
que pouco, mas se deve levar em consideração que
28% da população da Região Metropolitana de Salva
dor estão desempregados. Estatísticas recentemente
feitas demonstraram que 1 milhão de pessoas daque
le perímetro urbano anda a pé, porque não tem dinhe
iro para pagar pelo transporte. Um segundo aumento
no mesmo ano é absurdo, é uma afronta. É absoluta
mente inconcebível que a Prefeitura Municipal, por
meio do Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros de Salvador - SETPS, erga a voz e a ca
neta para extorquir a população, especialmente os jo
vens. Um pai de família desempregado, com 4 filhos
na escola, não tem condição de desembolsar 1 real e
67 centavos para ir e vir.

Hoje, estamos no sexto dia consecutivo de ma
nifestações estudantis, convocadas pela União Naci
onal dos Estudantes e pela União Brasileira dos Estu
dantes Secundaristas, apesar disso, muitos movi
mentos espontâneos ocorreram nesse período.

Como resultado dessas manifestações, a Supe
rintendência de Transportes Públicos de Salvador
concordou em baixar o preço da tarifa de 1 real e 67
centavos, no sábado, para 1 real e 65 centavos. Os
estudantes não aceitaram. Continuaram a manifesta
ção. Na segunda-feira, o preço da tarifa baixou para 1
real e 50 centavos.

No entanto, Sr. Presidente, compreendemos
que a Prefeitura Municipal de Salvador tem que nego
ciar. Por que não senta com os estudantes e as enti
dades representativas? Eles não querem o aumento.
Eles querem que a meia passagem seja válida tam
bém aos domingos e feriados, porque os estudantes
perdem a identidade nesses dias, e a revitalização do
Conselho Municipal de Transportes Coletivos, extinto
pelo Prefeito, o Dr. Antônio Imbassahy, do PFL.

Há 2 meses o preço do óleo diesel está em bai
xa no nosso País; existe deflação gradual, num con
traponto explícito às políticas monetárias anteriores;
e o congelamento salarial está em curso devido à cri
se sistêmica em nosso País. Evidentemente o segun
do aumento das tarifas no ano não é palatável.

Salvador é uma cidade pobre, com quase 3 mi
lhões de habitantes. É a terceira Capital em popula
ção no País, ultrapassou Belo Horizonte e atualmente
existe um cinturão de pobreza que a aperta.

Não se podem contemplar de maneira passiva
políticas como essas.

A bancada do PFL tem, de forma sistemática,
vindo à tribuna desta Casa e cobrado direitos sociais
antes nunca cobrados por ela.

Neste momento, dirijo um apelo à numerosa
bancada baiana do PFL, para que interceda junto ao
Prefeito de Salvador, Sr. Antônio Imbassahy, no senti
do de negociar com os estudantes e remontar o Con
selho Municipal de Transportes. A cidade não tem
Conselho Municipal de Transportes e a majoração
das tarifas se dá apenas por decreto do Prefeito.

Isso é um absurdo. Éuma ação antidemocrática.
É uma ação deletéria nas relações de participação
social.

Solicito a breve negociação e intervenção dos
nobres Parlamentares, ao tempo em que faço a mi
nha saudação à coragem pacífica, mas rebelde dos
estudantes baianos, que estão nas ruas de Salvador
e exigem o seu direito de pagar um preço justo pela
tarifa.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, du
rante 8 anos consecutivos, o Paraná foi governado
por Jaime Lerner, que comandou uma quadrilha no
Governo do Estado. Passado esse período, foram fei
tas inúmeras investigações que indicaram o mau uso
do dinheiro público, conforme denuncia hoje o jornal
Folha de 8.Paulo.

As maiores despesas eram feitas com propa
gandas em jornais. Houve também desvio de dinheiro
público e lavagem de dinheiro, como ocorreu no caso
BANESTADO, que está sendo averiguado pela Co
missão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso
Nacional.

Essa e outras CPls que estão sendo realizadas
na Assembléia Legislativa do meu Estado também
demonstram que essa quadrilha saqueou, durante os
8 anos do Governo Jaime Lerner, o Estado do Paraná.
Esse era o nosso Governador!

Sr. Presidente, há duas CPls funcionando no
Paraná para apurar o desvio de dinheiro do Erário.
Uma delas investiga o BANESTADO e a outra o des
vio de dinheiro na Companhia Paranaense de Ener
gia- COPEL

Essa CPI está indo fundo e mostrando que, se a
COPEL tivesse sido vendida, mais dinheiro teria sido
desviado, mais fraude teria sido cometida e mais ricos
teriam se tornado os homens que comandavam o Go
verno do PFL do Estado e seus amigos.

Por investigar o desvio de dinheiro da COPEL, o
Deputado Estadual Tadeu Veneri e sua família têm
sido ameaçados de morte. Não tenho dúvida de que
qualquer coisa que vier a acontecer ao companheiro
e amigo Tadeu Veneri ou a qualquer membro da sua
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família, o autor pode ser encontrado na quadrilha de tão de ordem é a seguinte: Sr. Presidente, tem o PFL
Jaime Lerner, de onde vêm as ameaças. Jaime Ler- a relatoria da Medida Provisória n° 125?
ner está fora do País, mas seu grupo de bandidagem O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
continua no Paraná. sidero a questão de ordem de V.Exa. procedente. Vou

Sr. Presidente, desta tribuna peço à Polícia Civil recolhê-Ia e passá-Ia ao Presidente João Paulo Cu-
e à Polícia Federal que dêem garantia de vida a Tadeu nha para dar a decisão.
Veneri e a sua família. Ele está investigando fatos que O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Agradeço a
se relacionam com a quadrilha que governava o Esta- V.Exa., Sr. Presidente.
do e que tem um braço na Prefeitura Municipal de Cu- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
ritiba. Hoje quem governa Curitiba é Prefeito Cassio cedo a palavra ao Deputado Luiz Couto.
Taniguchi, que se elegeu graças ao caixa dois da O SR. LUIZ COUTO (PT - PB. Sem revisão do
campanha eleitoral. Até hoje oTribunal de Justiça do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, re-
Estado não puniu esses corruptos porque está sendo cebi recentemente um documento da Pró-Reitoria de
omisso ou conivente com a corrupção. O Tribunal de Planejamento da Universidade Federal da Paraíba,
Justiça não cumpre sua obrigação. A sociedade de cujo titular é o Prof. Rômulo Pollari, no qual traça o
Curitiba está abandonada, principalmente as classes quadro de gravidade por que passa aquela instituição
mais populares. Não há naquela Capital qualquer po- de ensino superior, sobre o qual me permito expor as
lítica municipal de habitação. Quando fazem alguma seguintes considerações.
manifestação, como ocorreu neste fim de semana A UFPB é uma das maiores universidades do
com pequeno grupo de famílias que ocupou área pú- Norte e do Nordeste do País. Nos seus 3 campi, nas
blica, são espancados pela Guarda Municipal do Sr. cidades de João Pessoa, Areia e Bananeiras, os 2 úl-
Cassio· Taniguchi, do mesmo PFL de Jaime Lerner. timos agrários, funcionam 43 cursos de graduação,
Há registro de líderes que sofreram traumatismo cra- 32 de mestrado, 16 cursos de doutorado, 56 departa-
niano. É o exemplo da violência usada por Lerner, Ta- mentos, 290 laboratórios de ensino e pesquisa, uma
niguchi e pelo partido no Estado do Paraná. biblioteca central e duas setoriais, dois teatros, 1 edi-

O SR. JOSÉTHOMAZ NONÔ - Sr. Presidente, tora, 3 restaurantes universitários e 1 grande hospital
peço a palavra para uma questão de ordem. universitário com 272 leitos. Atualmente, a universida-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem de tem um quadro de pessoal com 1.480 professores
V.Exa. a palavra. e 3.615 servidorestécnic::o-administrativos e 21.264

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Ques- alunos matriculados, sendo 17.977 de graduação e
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- 3.257 de pós-graduação, especialização, mestrado e
te, formulo a V.Exa., com amparo no Regimento Inter- doutorado. Com base nesses recursos acadêmicos,
no, aseguinte questão de ordem: a Medida Provisória técnico-materiais e humanos estão sendo implemen-
n° 128 revogou aMedida Provisória n° 124. Acompa- tados 1.685 projetos de pesquisas e 345 de projetos
nhei pelos microfones da Casa a decisão de V.Exa. - de extensão.
com a qual expresso minha perfeita concordância - Sendo uma das mais importantes universidades
de que o Poder Executivo tenha essa prerrogativa. federais do País, a UFPB encontra-se naturalmente

Entretanto, essa atitude insólita me conforta, comprometida com o desenvolvimento da Parafba e
porque demonstra, de forma cabal, que a Medida Pro- do Nordeste. Alguns resultados do resgate desses
visória n° 124 não era nem relevante nem urgente; se compromissos são notórios. Em todos os Estados do
fosse, não teria sido pura e simplesmente revogada Nordeste, do Norte e até de regiões mais ricas do
pelo Governo. País, é expressiva a contribuição dos profissionais

De modo que aguardo para, na reedição, dar graduados e pós-graduados da UFPB no desenvolvi-
pela inoportunidade da nova e futura medida, à vista mento das atividades do setor produtivo, nos órgãos
do precedente criado pelo próprio Poder Executivo. do setor público, nasuniversidades e no exercício das

A questão de ordem é, entretanto, outra. Há um profissões liberais em geral. É também reconhecida a
acordo feito pela Mesa com as Lideranças partidárias elevada importância das suas atividades de pesquisa
no que concerne à distribuição das relatorias por par- para o que há de relevante na região nordestina em
tido. A relatoria da Medida Provisória n° 124 era a do termos de produção científica e tecnológica.
PFL, quejá tinha o Relator designado, no caso o mo- A UFPB está inserida no terceiro Estado mais
mentaneamente ocioso que se dirige a V.Exa. A ques- pobre do Nordeste, que, como se sabe, é a região
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mais pobre do Brasil e detentora de um dos piores ní
veis mundiais de atraso socioeconômico e de baixas
condições de vida da população. Mas, a despeito des
sa crua realidade, a Paraíba possui um estoque de re
cursos naturais e de capital produtivo capaz de lhe
servir como próspera base econômica.

É de se deduzir, portanto, que o desenvolvimen
to socioeconômico da Paraíba depende fundamental
mente de amplo e eficiente processo de educação do
seu povo. Seguramente, formar recursos humanos de
boa qualidade e capazes de gerar e difundir conheci
mentos científicos e tecnológicos é a estratégia es
sencial para o desenvolvimento paraibano. Nesse
contexto, o papel da universidade é da maior relevân
cia. Primeiro, para dar conta da formação de pessoal
da mais alta qualificação, inclusive para dinamizar os
níveis inferiores de ensino. Depois, para assegurar o
suporte adequado de ciência e tecnologia indispen
sável ao desenvolvimento estadual. Essas afirma
ções não têm nada de retórica calcada na persuasão,
uma vez que são respaldadas em raciocínio lógico e
demonstrável segundo elevados princípios de razão.

Não se pode, no entanto, deixar de levar ao co
nhecimento dos Poderes Constituídos da Paraíba e
do País, no bom sentido e até como um alerta, que,
atualmente, a UFPB enfrenta dificuldades que, se não
forem solucionadas, poderão vir a comprometer sua
vida acadêmico-administrativa. A universidade vem
acumulando, ao longo de seu tempo, por insuficiência
de dotações orçamentárias, problemas crescentes na
sua infra-estrutura e nas condições básicas de funcio
namento. Esse fato constitui verdadeiro entrave ao
esforço empreendido pela comunidade universitária,
visando à consolidação qualitativa acadêmico-cientí
fica institucional. Mantendo-se esse quadro de adver
sidade, a UFPB não terá condições de continuar man
tendo ou expandindo suas atividades.

A UFPB é mantida quase que totalmente, na
proporção de 98%, com recursos do Tesouro Nacio
nal, que lhes são repassados pelo MEC. Para este
ano, além dos recursos destinados às despesas de
pessoal, inclusive benefícios aos servidores, foram
alocados R$12.611.579,00 para as Despesas de Ou
tros Custeios e Capital (OCC). Esses recursos de
OCC são os que financiam os custeios e investimen
tos necessários ao funcionamento das atividades
acadêmico~administrativas da universidade. Neste
ano de 2003, seguindo a regra dos últimos anos, es
sas dotações orçamentárias são largamente insufici
entes, até porque vêm sendo anualmente decrescen
tes, quando descontados os efeitos inflacionários.

Pressionada pelos altos aumentos das tarifas
dos serviços públicos, no corrente ano, a UFPB tem
que comprometer com o custeio de suas despesas
básicas (serviços de energia elétrica, água, esgoto,
telefonia, vigilância e limpeza) a importância de
R$6.773.951 ,00. Isso representa 57% de todo o seu
orçamento. O que sobra cobre as demais atividades.
Esse quadro se repete desde 1995.

Como desdobramento desse quadro, a UFPB
está sofrendo as conseqüências adversas da
não-efetivação de uma série de investimentos que
são inadiáveis. Faltam-lhe melhores dotações de sa
Ias de aulas, laboratórios, bibliotecas, acervo biblio
gráfico, ambientes de trabalho para professores e ou
tras instalações físicas indispensáveis ao bom funcio
namento do ensino, da pesquisa e da extensão. O
Hospital Universitário Lauro Wanderley, em João Pes
soa, precisa ter suas instalações físicas recuperadas,
melhoradas e até concluídas. Isso é absolutamente
indispensável para que possa desempenhar adequa
damente as suas funções de hospital-escola.

Como se vê, Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Sras Deputadas, a UFPB pretende reforçar sua im
portância estratégica para o desenvolvimento da Pa
raíba. Com esse objetivo, ela espera que seja encami
nhada, como pleito da bancada paraibana, uma
emenda ao Orçamento da União, para que, no exercí
cio orçamentário de 2004, em seu favor sejam desti
nados recursos à efetivação de um programa de in
vestimentoS voltado à superação de suas atuais difi
culdades.

Sr. Presidente, solicitamos ao Ministro da Edu
cação audiência para, juntamente com o Reitor, dis
cutir a questão.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.

O SR. MANATO (PDT - ES. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sras.e Srs. Deputados,
o agronegócio é responsável por 30% do PIB capixa
ba, por 87% do saldo da balança comercial, emprega
mais de 300 mil pessoas e movimenta 2,5 bilhões por
ano no Estado do Espírito Santo. O café ainda é o
principal produto, com 35% da produção agrícola,
mas, com a diversificação, outros segmentos vêm ga
nhando espaço.

A fruticultura, por exemplo, já participa com 18%
do PIB e movimenta R$452,7 milhões por ano. Entre
as várias frutas que o Estado produz, como banana,
abacaxi e cacau, podemos destacar o maracujá, que
já ocupa mais de 3 mil hectares no Estado, principal-
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mente na região norte. Só em Sooretama a produção
de maracujá gera mais de 3 mil empregos diretos.

Essa grande produção de frutas possibilitou a
instalação de várias indústrias do setor no Espírito
Santo: a Sucos Mais, em Unhares, a Golden Fruit, em
Domingos Martins, a Natures, em Guaçuí, que produ
zem suco e polpa de frutas, e a Agrococo, em São
Mateus, que produz águade coco envasada.

Apecuária de corte e leite responde por 25% da
produção agropecuária do Estado, com movimenta
ção de R$629,1 milhões por ano, tem mais força nos
Municípios de Montanha, Ecoporanga, Mucurici, São
Mateus, Nova Venécia e Unhares ao norte e Cachoei
ro de Itapemirim, Mimoso do Sul, Alegre e Baixo Gu
andu ao sul do Estado.

Assim como na fruticultura, a pecuária também
é responsável pela instalação de várias indústrias no
Estadb, entre as quais podemos destacar: Selita em
Cachoeiro e COOPNORTE em Nova Venécia.

Sr. Presidente,. assim como no Brasil, também
no Espírito Santo o agronegócio carrega sobre os
ombros.a responsabilidade pelo desempenho positi
vo da balança comercial. No anopassado, o agrone
gócio respondeu por 41 % d(isexportações brasilei
ras. Não fos~e isso, o saldo da balança seria negativo.
Por tU?O i~so,acredito que oPresidente Luiz Inácio
Lula da Silva eo Ministério da Agricultura deveriam
ampliar os programas de apoio ao (igronegócio, visto
que é uma forma de prenderohomem no campo, ge
rar emprego e promover o desenvolvimento sustentá
vel.

Sr. Presidente, peço à.Mesa que autorize a di
vulgação deste pronunciamento nos meios de comu
nicação desta Casa.

Muito obrigado.
OSR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, dirijo apelo ao Governo Federal para que se
preocupe mais com os escândalos na área de saúde
pública que v~m ocorrendo no Rio de Janeiro. Por in
termédio da rrlÍdiá, temos acompanhado episódios de
demissões em massa e loteamento de cargos, ou
seja, práticas que antes tanto se criticava no Governo
FHC. Aprendeu muito depressa o novo Governo.

Aproveito também a oportunidade para pedir ao
Ministro da Saúde que não sente em cimados pro
cessosdaSecretaria de Saúde do Distrito Federal.
Em vez de tecer críticas ao GDF - e a Saúde do Distri
toFederalé considerada uma dasmelhores do País
e até querer interv.ir aqui, que o faça, por exemplo, em
Pernambuco, onde mais de 10 crianças morreram em

um hospital e até hoje o caso não foi apurado; que in
tervenha no Mato Grosso do Sul, na terra do Zeca do
PT, onde as pessoas precisam obter ordem judicial
para ser internadas. Isso não ocorre no Distrito Fede
ral.

Sr. Presidente, o Governo Federal precisa en
tender que Brasília atende hoje a quase 6 milhões de
pessoas, sendo que sua população éde 2 milhões e
200 mil. Deste plenário, requeri ao Ministro da Saúde
a implantação do Cartão Nacional de Saúde. Ao
fazê-lo, S.Exa. vai ver que o aporte financeiro que
chega ao Distrito Federal não alcança mais do que 2
milhões de reais. Ora,se 2 milhões de reais são refe
rentes a 2 milhões de atendimentos, então vamos fa
zer uma regra de três e destinar mais recursos,· não fi
car criticando. Se Brasília está atendendo a quase 6
milhões de pessoas, vamos fazer com que o aporte fi
nanceiro corresponda ao número de atendimentos.

O que prefere,porém, o Governo Federàl? Ata
car. Para tanto,· passa0 problema a um assessor 
não sei direito qual é o seu nome - que fica falando
em intervir. Intervir onde,se a saúde. pÚblica do Distri
to Federal ainda é uma das melhores do País?!

Precisamos apenas da cooperação do Ministro
da Saúde. O atendimento ao cidadão deve ser dado
sem se levar em conta cor partidária. Na hora em que
o doente procura o hospital quer serat~ndido.

Sras. e Srs. Deputados, hoje o Distrit() Federal
possui apenas um aparelho de tomografia. E ele está
quebrado. Por excesso de zelo ou mesmo de morosi
dade do Ministérioda.Saúde, o Governo F~eral 
creio que seja por retaliação(io PMDB -- não libera re
cursos ao Governo do Distrito Federal para que este
possa mandar consertar o aparelho. E quem está
sendo prejudicado com tal gesto? A população do
Distrito Federal.

Aqueles que sequer sabem o que é partido polí
tico não podem serapenados pelo Governo Federal.
As pessoas que recorrem aos hospitais do Entorno
querem ser atendidas, não têm interesse em saber se
o tratamento depende do PMDB ou do PT. Elas que
rem é atendimento.

Sr. Presidente, apelo para o Governo Federal no
sentido de que faça o Ministério da Saúde cumprir
sua obrigação: implantar o Cartão Nacional de Saúde
no Distrito Federal, em vez de criticar ou atacar, sem
dar o próprio exemplo. A propósito, aí reside a razão
das demissões em massa, porque, em vez de direcio
narem pessoas técnicas para os cargos, estãolotean
do cargos políticos no Ministério da Saúde e adjacên
cias.
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Por fim, Sr. Presidente, solicito a VExa. faça di
vulgar este pronunciamento nos órgãos de comuni
cação da Casa.

Muito obrigado.

O SR. DR. EVILÁSIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Tem VExa. a palavra.

O SR. DR. EVILÁSIO (PSB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a
VExa. que considere registrada minha presença no
plenário, porque o painel eletrônico não está acei
tando minha impressão digital.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
VExa. será atendido, nobre Deputado Dr. Evilásio.

v - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

AMAPÁ

Eduardo SeabraPTB
Janete CapiberibePSB
Total de Amapá: 2

PARÁ

Paulo RochaPT
Zé GeraldoPT
Zequinha MarinhoPTB
Total de Pará: 3

RONDÔNIA

AnselmoPT
Nilton CapixabaPTB
Total de Rondônia: 2

ACRE

Henrique AfonsoPT
João TotaPP
Nilson MourãoPT
Perpétua AlmeidaPCdoB
Zico BronzeadoPT
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Homero BarretoPTB
Ronaldo DimasPSDB
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Costa FerreiraPFL
Eliseu MouraPP
Nice LobãoPFL
Pedro NovaisPMDB
Sarney FilhoPV
Sebastião MadeiraPSDB
Wagner LagoPDT
Total de Maranhão: 7

CEARÁ
Antonio CambraiaPSDB
Ariosto HolandaPSDB
Arnon BezerraPSDB
Bismarck MaiaPSDB
Léo AlcântaraPSDB
Leônidas CristinoPPS
Moroni TorganPFL
Vicente ArrudaPSDB
Total de Ceará: 8

PIAuí

Moraes SouzaPMDB
Promotor Afonso GilPCdoB
Simplício MárioPT
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE
Fátima BezerraPT
Ney LopesPFL
Sandra HosadoPMDB
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Enivaldo RibeiroPP
Inaldo LeitãoPLPUPSL
Luiz CoutoPT
Ricardo RiquePLPUPSL
Wilson SantiagoPMDB
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Fernando FerroPT
Inocêncio OliveiraPFL
José Mendonça BezerraPFL
Marcos de JesusPLPUPSL
Osvaldo CoelhoPFL
Raul JungmannPPS
Roberto MagalhãesPTB
Total de Pernambuco: 7



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 41847

ALAGOAS

Benedito de LiraPP
José Thomaz NonôPFL
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Heleno SilvaPLPUPSL
João FontesPT
MachadoPFL
Mendonça PradoPFL
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Alice PortugalPCdoB
Antônio Carlos Magalhães NetoPFL
Guilherme MenezesPT
José Carlos AleluiaPFL
Jutahy JuniorPSDB
Luiz AlbertoPT
Pedro IrujoPFL
Total de Bahia: 7

MINAS GERAIS

Custódio MattosPSDB
Gilmar MachadoPT
Ibrahim Abi-AckelPP
Jaime MartinsPLPUPSL
João MagalhãesPTB
José MilitâoPTB
Júlio DelgadoPPS
Leonardo MattosPV
Osmânio PereiraPTB
Romel AnizioPP
Sérgio MirandaPCdoB
Silas BrasileiroPMDB
Total de Minas Gerais: 12

EspíRITO SANTO

José Carlos EliasPTB
ManatoPDT
Neucimar FragaPLPUPSL
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre SantosPP
Antonio Carlos BiscaiaPT
Bernardo AristonPMDB
Bispo RodriguesPLPUPSL
Carlos NaderPFL

Elaine CostaPTB
Jair BolsonaroPTB
José DivinoPMDB
Juíza Denise FrossardPSDB
Luiz SérgioPT
Miriam ReidPSB
Total de Rio de Janeiro: 11

SÃO PAULO

Alberto GoldmanPSDB
Aldo RebeloPCdoB
Aloysio Nunes FerreiraPSDB
Angela GuadagninPT
Cláudio MagrãoPPS
Devanir RibeiroPT
Dr. HélioPDT
Elimar Máximo DamascenoPRONA
EnéasPRONA
João BatistaPFL
Luciano ZicaPT
Luiz Eduardo GreenhalghPT
Luiza ErundinaPSB
Marcelo OrtizPV
Mariângela DuartePT
Orlando FantazziniPT
Paulo KobayashiPSDB
Professor Irapuan TeixeiraPRONA
Professor LuizinhoPT
Vanderlei AssisPRONA
VicentinhoPT
Total de São Paulo: 21

MATO GROSSO

Carlos AbicalilPT
Celcita PinheiroPFL
Ricarte de FreitasPTB
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto FragaPMDB
Sigmaringa SeixasPT
Wasny de RourePT
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Barbosa NetoPMDB
Enio TaticoPTB
Neyde AparecidaPT
Pedro ChavesPMDB



41848 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Ronaldo CaiadoPFL
Rubens OtoniPT
Sandes JúniorPP
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos BiffiPT
Antonio CruzPTB
Geraldo ResendePPS
João GrandãoPT
Murilo ZauithPFL
Vander LoubetPT
Waldemir MokaPMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Affonso CamargoPSDB
Assis Miguel do CoutoPT
Cezar SilvestriPPS
Dr. RosinhaPT
Eduardo SciarraPFL
Gustavo FruetPMDB
Max RosenmannPMDB
Nelson MeurerPP
Odílio BalbinottiPMDB
Osmar SerraglioPMDB
Paulo BernardoPT
Selma SchonsPT
Total de Paraná: 12

SANTA CATARINA

Adelor VieiraPMDB
Luci ChoinackiPT
Serafim VenzonPSD8
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Adão PrettoPT
Alceu CollaresPDT
Beto AlbuquerquePSB
Eliseu PadilhaPMDB
Francisco AppioPP
Francisco TurraPP
Kelly MoraesPTB
Maria do RosárioPT
Mendes Ribeiro FilhoPMDB
Milton CardiasPTB
Onyx LorenzoniPFL
Pastor ReinaldoPTB

Paulo PimentaPT
Tarcisio ZimmermannPT
Total de Rio Grande do Sul: 14

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
lista de presença registra o comparecimento de 156
Senhores Deputados.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Líder José Carlos Aleluia,
para uma questão de ordem.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, foi formulada questão de ordem e não vamos
voltar a ela. Queremos levantar outra.

No nosso entendimento, ao se emitir medida
provisória cujo objetivo é revogar outra, não se pode
considerar revogada a MP original. Ela apenas será
revogada no momento em que o Congresso Nacional
- as duas Casas - aprovar a nova medida. Não há,
portanto, como considerar sustado o processo parla
mentarde tramitação da primeira MP. Temos autono
mia. Se decidirmos aceitar que o Executivo pode, por
intermédio de uma medida provisória, sustar a trami
tação de uma outra, imaginemos, por absurdo, que o
Poder Executivo edite uma medida provisória com
efeitos múltiplos e amplos, por exemplo, na área tribu
tária... (Pausa.)

Sr. Presidente, vou calar-me por um instante,
porque é importante que V.Exa. preste atenção. (Pau
sa.)

Imagine V.Exa. que o Poder Executivo emita
uma medida com efeitos amplos e múltiplos na área
tributária e, em seguida, decida emitir nova MP sus
tando a eficácia da anterior. O Congresso não pode
se omitir em relação à primeira proposição. Não há
como sustar o processo legislativo. Teríamos de avaliar
a necessidade de a medida provisória ser convertida
em lei ou de se editar um decreto legislativo.

Não questiono o fato de o Poder Executivo ter a
prerrogativa de emitir uma medida provisória sustan
do a outra. A minha tese é no sentido de que a emis
são de uma medida provisória para sustar outra não
paralisa o processo legislativo. Se admitirmos isso,
permitiremos que o Poder Executivo controle a agen
da do Poder Legislativo. Isso não pode ocorrer, Sr.
Presidente.

Portanto, no nosso entendimento, a pauta está
sustada pela medida provisória original. Não pode
mos, por isso, apreciar nenhuma outra matéria legis-

--- ~------ ~-------------~
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lativa, nem de caráter constitucional nem de caráter O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Concordo in-
infraconstitucional. teiramente. A eficácia está suspensa, mas a tramita-

Temos em tramitação uma medida provisória, ção não.
cujo Relator é o Deputado José Thomaz Nonõ, que O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - ... re-
teriade apresentar o relatório. Portanto, não há como tomando seu curso pelo tempo que lhe restar à dili-
dizer que o processo legislativo será agora comanda- gência, na hipótese de aquele ato ser rejeitado.
do pelo Planalto. O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Perfeito.

Que absurdo! Como esta Casa pode se agachar Estou totalmente de acordo .com a posição do Minis-
tanto e admitir que o Poder Legislativo tenha sua pau- tro. A eficácia legislativa está suspensa, mas atrami-
ta definida por decisão exclusiva do Exmo. Sr. Presi- tação não~ No rito de tramitação em que estamos, a
dente da República? Medida Provisória n° 122 está obstruindo a pauta e

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De- tem de ser votada. Caso contrário, V.Exa. estará ad-
putado José Carlos Aleluia, Líder do PFL, acompa- mitindo uma interferência do Poder Executivo na vida
nhei o raciocínio de V.Exa. interna corporis do Poder Legislativo. Não podemos

A medida provisória é um instrumento do Poder admitir isso.
Executivo e tem validade de lei no momento em que é O SR. PRESIDENTE (InocêncioOliveira) - Vou
publicada no Diário Oficial-foi o caso da Medida Pro- fazer uma escusa: a medida provisória é um ato do
visóriFl.n° 128, que revogou a Medida Provisória n° Poder. Executivo, que veio substituir a decreto-lei.
124. Consideranc~oque existem duas decisões do Su- Compete a ele deciclir ounão. Nesta Casa já vi projeto
premo TrjbunalFederal, do. Ministro Néri da Silveira, com urg~ncia constitucional que o. Poder Executivo
nas ADINsnos 1~204 e 1.216, que dizem textualmente resolveu retirar depois. O projeto é dele, Então, não há
que o Chefe do Executivo pode expedirmedida provi- problema,pois não havia sido votado. O mesmo ocor-
sória revogando outra ainda em tramitação no Con - reu com amedida provisória. O Executivo mandou ou-
gresso NacionaL.. tra revogando-a. Então, compete a ele decidir o que

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden- fazer. E como a medidaprovisória tem eficácia imedi-
te, não estou questionando isso. ata, ela estará ou não revogada, se o Congresso as-

OSR. pRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - ...0 sim o clisser.
Congresso tem 45 dias para clecidir ou não a revoga- O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Concordo
ção.Eserá sy~metidaao pleito qualquer outra MP em com V.Exa. e com o Ministro Néri da Silveira. Ela tem
tramitação. Hepito:decorrido a prazo de 45 dias, ela eficácia como legislação e será consideraclasuspen-
tranca apauta até que o Congresso vote a revogação sa até quea Congresso deciclasobre a seguncla. Mas
definitiva ou não. ela não tem sua tramitação sustada, porque não com-

OSR. JÔ~.ÉCARLOS ALELUIA - Sr. Presiden- pete ao Poder Executivo sustar a tramitação. O que o
te,se f9sseraciocinar por absurdo, esse seria um ato Poder Executivo fez foi usar de um artifíeio para, atra-
de e~g~nh~ir() .• E posteriormente revogaríamos ou vés dele, sustar a tramitação, e isso não podemos ad-
nãoaprpvaríam()s a Medida Provisória n° 128, que é mitir.
a seguocla.Então,l3Staríamos diante da revogação de O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
umarnedida provisória, ferindo a Constituição. O que há tramitação de matériarevogada.
advo~arryos. é que •susta a eficácia legislativa, mas O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA _ Ela não está
não S9$t~.a tramitação, porque o Ministro Néri da Sil- revogada.
veirajêlmais iria interferir noprocesso legislativo da O SR. PRESIDENTE (Inocêneio Oliveira) _
Casa. S.Exa.pode dizer que susta o efeito legislativo, Está. Ela está revogada até que o Congresso decida.
mas nã9 pode dizer que susta a tramitação. Esta é a O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA _ Ela está com
nossa tese.

e> §R.PF'iEStDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou ~~~~~~~l~giSlativa suspensa, não está revogada, Sr.

respo0ger ~ .essasegunda parte. Há um detalhe, po- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Está
rém: a r~vog~ção. só se efetivará em caráter definitivo, revogada, porque a medida provisória tem eficácia
como. el,ldisse anteriormente, se o Parlamento apro-
var o ato rev()gatório. Gaso contrário, enquanto isso imediata.
não ocorrer.a. medida revogada permanecerá no O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Está revoga-
mundpÍl.lr(dico, apenas com sua eficácia suspensa... da no momento em que...



"Art. 95 .
§ 9° Na hipótese do parágrafo anterior,

o Deputado, com o apoio e um terço dos
presentes, poderá requerer que o Plenário
decida, de imediato, sobre o efeito suspensi
vo ao recurso".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Indefiro a questão de ordem de V.Exa. por um princí
pio simples e estritamente regimental: aditei a ques
tão de V Exa. à do Deputado Antonio Carlos Pan
nunzio, que não pediu efeito suspensivo.

Estão indeferidos a questão de ordem e o recur
so de VExa. com efeito suspensivo.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma Comunicação de lide
rança, pelo PFL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra, como Líder, por 7 minutos.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-SA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, estou no quarto mandato e ja
mais - nem quando V Exa. era Presidente da Casa,
nem no Governo Collor de Mello, nem no Governo Ita
mar Franco, nem nos dois Governos Fernando Henri
que Cardoso - vi a Casa ser tão humilhada.

Tenho apoiado as decisões da Mesa. Por isso,
tenho o direito de divergir da decisão de VExa., que
certamente está tomando essa medida em consenso
com a Mesa. Entendo que é uma forma de submissão
da Câmara dos Deputados à vontade imperial do Pa
lácio do Planalto, que não pode passar em branco.

Muitos dos presentes conhecem a Constituição
e o Regimento Interno. Mesmo os Deputados da base
do Governo sabem, no fundo da alma, que o Con
gresso Nacional está sendo usurpado no seu direito
constitucional.

Não se trata de questão regimental, mas de di
reito constitucional. VExa. e os Deputados que têm
mais de um mandato sabem que, quando revisamos
a tramitação das medidas provisórias, o fizemos de
modo a preservar a ocorrência de algo depreciativo
para o Congresso Nacional: as medidas provisórias.
Muitas ainda estão em tramitação, jamais foram vota
das. Surgiu, então, aidéia - acredito que bem-sucedi
da - de colocar a medida provisória para obstruir a
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em noria, de fazer essas coisas, mas tudo de acordo com
definitivo. Até que o Congresso diga que a matéria o Regimento.
está vencida. O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden-

Indefiro a questão de ordem de VExa. e vou te, vou usar o Regimento.
passar ao último item da pauta. O art. 95, § 9°, diz:

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, gostaria de recorrer.

Quero dizer a VExa. que estamos vivendo uma
situação inusitada no Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - É
verdade.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Primeiro,es
tamos admitindo que o Poder Executivo determine
algo que é inconstitucional. Ele susta os efeitos da
medida e determina que o Congresso, de forma des
respeitosa à Constituição, destranque a pauta de ma
téria que continua a existir no mundo jurídico. Isso vi
cia o processo e permite que, daqui por diante, o Po
der Executivo tenha a possibilidade de tornar ineficaz
o dispositivo constitucional que faz com que a pauta
seja trancada se, após 45 dias de sua edição, a medi
da provisória não for apreciada. É uma típica ação
para burlar a Constituição e o Congresso Nacional.

Sr. Presidente, V Exa. há de admitir que se trata
de procedimento desrespeitoso com o Congresso
Nacional, com o qual as oposições não concordam.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De
putado, compete ao Poder Legislativo fazer uma
emenda à resolução que dispõe sobre a tramitação
de MPs, determinando a proibição desse tipo de inici
ativa.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, gostaria de discutir o efeito suspensivo da decisão
de VExa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De
putado José Carlos Aleluia, VExa me pediu que adi
tasse o recurso. Adito o recurso de VExa. ao do Depu
tadoAntonio Carlos Pannunzio. A questão de ordem
de VExa. tem o mesmo teor da questão de ordem for
mulada pelo Deputado Antonio Carlos Pannunzio.

VExa. já falou por bastante tempo na tribuna. A
Presidência indefere a sua questão de ordem. Cabe a
V.Exa recorrer da decisão da Presidência.

Não lhe concedo mais a palavra. Se VExa. insis
tir, serei obrigado a tomar uma medida drástica, não
mais lhe concedendo a palavra. Não quero tomar
essa medida contra o Líder do meu partido, por quem
tenho consideração, mas não vou permitir que se use
de artifício para procrastinar a sessão. Isso não é pos
sível. VExa. tem direito, na qualidade de Líder da Mi-
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pauta da Câmara dos Deputados e, posteriormente,
do Senado Federal, decorridos 45 dias sem sua vota
ção. E agora V.Exa., um dos que lutaram para que se
desse nova regulamentação à edição de medida pro
visória, é obrigado, nessas circunstâncias, a apoiar
algo que deprecia o Parlamento. Se V.Exa. examinar a
questão posteriormente, vai ver que se trata de agres
são à Casa que tanto protege.

Na condição de Líder do PFL, partido de oposi
ção, não poderia deixar de apoiar a tese levantada,
que não é a mesma levantada antes pelo Deputado
Antonio Carlos Pannunzio. V.Exa. as confunde no mo
mento em que adita a minha questão de ordem à do
nobre colega. São duas questões distintas; portanto,
não deveriam ser aditadas.

Faço aqui um desabafo,. porque entendo que a
Mesa está em desacordo com a autonomia do Con
gresso Nacional. Aqueles que se sentam no lugar que
V.Exa. está ocupando ..... sei que o Deputado João Pa
ulo Cunha, certamente, está de acordo com a decisão
de VExa. - têm o dever de, em primeiro lugar, defen
der a Instituição.

Permita-me, com todo o respeito que tenho por
V.Exa., divergir da decisão da Mesa. Sinto-me profun
damente irritado - na minha maneira simples de me
irritar, que não é igual à de V.Exa. - com ela. Aliás, a
Mesa toma esta decisão com um só propósito: apro
var, no plenário da Casa, a reforma tributária, qual
quer que seja ela.

Eu vou me arriscara anunciar aquilo que já dis
se aos Governadores e a muitos Deputados: o que
está em marcha é a aprovação de um projeto, qual
quer que seja ele, desde que contenha a desvincula
ção dos recursos da União e a CPMF.

Os Deputados mais experientes estão me
olhando e balançando a cabeça, porque concordam
comigo e sabem que estou dizendo a verdade. Quan
do a matéria chegar ao Senado, todos teremos cola
borado com isso, menos as oposições. O que se vai
fazer naquela Casa é um novo projeto, que terá ape
nas alguma coisa que seja consensual. Pode ser que
se preservem alguns ganhos dos Estados, mas esta
rão aDRUea CPMF para serem promulgadas pelo
Presidente José Sarney. Aí, todos nos sentiremos tra
ídos por uma manobra do Governo, apoiada pelas
Mesas da Câmara e do Senado.

Estamos aqui nurna sessão extraordinária para
começarmos a discutir a reforma tributária do País
reforma essa que todos defendemos. Não conhece
mos outrotexto que não seja o aprovado pela Comis
são Especial.

O texto aprovado pela Comissão Especial con
seguiu algo raro: a oposição dos trabalhadores 
mesmo daqueles que freqüentam o Palácio e que lá
são recebidos para churrascos e jogos de futebol -,
dos empresários, dos brasileiros, das famílias, dos
Prefeitos e dos Governadores.

Anunciou-se que o Relator viria ao plenário
apresentar um novo voto, e V.Exa. está iniciando o de
bate sem que sequer tenha se completado o quorum
de 257 Srs. Deputados, necessário para se votar um
requerimento. Sr. Presidente, VExa. sabe que essa é
mais uma agressão às oposições, é mais um desres
peito às Minorias.

A nossa VQZ vai estar ecoando neste momento
para que a sociedade brasileira tenha em mente que
o PFL não se descuidou das suas funções, que o par
tido não está de acordo com o relatório do nobre De
putado Virgílio Guimarães e votou contra ele. Essa
proposta aumenta a carga tributária.

Hoje, "dia da forca", nosso partido fez, em todo o
Brasil, manifestações no sentido de mostrar que este
Governo está fazendo com que o País caminhe para a
recessão, para o desemprego e para a extorsão da
sociedade brasileira.

Até acredito que alguns Deputados da base do
Governo pensam que é possível extrair o máximo de
tributo ela sociedade e com isso, talvez, melhorar a
vida do povo brasileiro.

Concluindo, Sr. Presidente, VExa., que é um li
berai, sabe que a história da economia do mundo
mostra, .com muita clareza, que o desenfreado au
mento da extração tributária,. da tomada de dinheiro
da população pelo Estado não representa distribui
ção de renda e aumento do desenvolvimentoeconô
mico e da competitivielade nacional.

Portanto, nós, do PFL, vamos permanecer com
batendo· o bom combate, mostrando à Nação que
este é um projeto ruim e que até o momento não co
nhecemos o novo voto do Relator.

Sr. Presidente, Deputado Inocencio Oliveira,
V.Exa. há de convir que é muito desagradável come
çar a discussão de um projeto sabendo, como todos
sabem, que o Relator está preparando outro. Esta
mos discutindo emenda constitucional. Não se trata
de decreto legislativo, mas de emenda à Constituição
que juramos defender. Aqui estamos todos como se
fôssemos para.o matadouro, discutindo a Lei Maior,
que rege a organização dos triputos do País, sem co
nhecer o texto.

O PFL não compactua com isso, é contra o pro
jeto e contra a forma como a Mesa está conduzindo a



41852 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

sessão, em desrespeito às oposições, em desrespei
to à Câmara dos Deputados.

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de
acordo com o art. 46, inciso I, tenho uma pergunta:
VExa. já anunciou a Ordem do Dia?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sim.
O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO - Peço-Iheen

tão, Deputado Inocêncio Oliveira, que determine o en
cerramento dos trabalhos de todas as Comissões que
estão neste momento funcionando na Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência determina a suspensão de todos os traba·
lhos das Comissões da Casa. Todas as decisões to
madas a partir deste instante não serão válidas. A Pre
sidência convoca os Srs. Deputados que se encontram
nas Comissões para que venham ao plenário.

O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente,
trata-se do art. 280, § 1°, do Regimento Interno, que
passo a ler:

'~rt. 280. Salvo disposição em contrá
rio, os prazos assinalados em dias ou ses
sões neste regimento computar-se-ão, res
pectivamente, como dias corridos ou por
sessões ordinárias da Câmara efetivamente
realizadas; os fixados por mês contam-se de
data a data.

§ 10 Exclui-se do cômputo o dia ou
sessão inicial e inclui-se o do vencimento".

A reforma tributária foi publicada sexta-feira,
ocasião em que não houve sessão. Portanto, o pri
meiro dia é segunda-feira, quando houve sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Cumpriu-se o Regimento.

O SR. ONYXLORENZONI ~ O segundo dia é
hoje. Ou melhor, como não houve sessão na sexta-fe
ira, segunda-feira foi o primeiro dia, que tem de ser
excluído da contagem. Portanto, o primeiro dia efeti
vamente considerado é hoje.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - No
bre Deputado, o primeiro dia foi ontem; o segundo é
hoje e foi contado com a realização da sessão ordiná
ria. Estamos agora em sessão extraordinária. A maté
ria não tranca a pauta. Portanto, pode ser apreciada
em sessão extraordinária.

O SR. ONYX LORENZONI- A sessão ordinária
de sexta-feira não foi realizada e, por isso, não pode
ser contada. Portanto, o prazo começou na segun
da-feira.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Interstício não é prazo. Há diferença entre interstício e
prazo. Interstício é "espaço entre" e é contado de data
a data.

O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, é o
art. 150 que determina o interstício de duas sessões
ordinárias.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
avulso foi publicado na sexta-feira, nobre Deputado. A
sessão de ontem foi a primeira; a de hoje, a segunda.

Indefiro a questão de ordem de V.Exa. Matéria
vencida.

O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, re
corro da decisão de V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Re
corra da decisão à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação.

O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, re
corro ao Plenário, com efeito suspensivo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
V. Exa. necessita do apoio de...

O SR. ONYX LORENZONI- Um terço do Ple
nário, Sr. Presidente. Se fizermos um acordo no senti
do de que um terço dos Deputados se dirijam ao lado
direito do plenário, teremos clara visão da situação e
perceberemos se temos ou não necessário apoia
mento. Digo a VExa. que o temos.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, não va
mos ficar brincando de roda! Vamos votar!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
vou abrir esse precedente, nobre Deputado. É mais
adequado proceder assim, nobre Deputado! É regi
mental!

O SR. LUIZ SÉRGIO -Sr. Presidente, o Deputa
do quer criar uma nova forma de votação! Esse proce
dimento não consta do Regimento!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - É
bom que alcancemos o quorum para sabermos se a
Casa quer ou não discutir a matéria.
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VExa. já cumpriu seu papel, Deputado Onyx Lo
renzoni.

A Presidência já indeferiu a questão de ordem
de VExa.

O SR. ONYX LORENZONI- Sim, Sr. Presiden
te, mas tenho direito a requerer efeito suspensivo
para meu recurso!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
VExa. só terá direito a efeito suspensivo se o Plenário
apoiá-lo.

Vou submeter a votos o requerimento de V.Exa.
O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente, se

VExa. nos conceder 10 minutos, colheremos as assi
naturas necessárias.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
vou conceder esse tempo a VExa., nobre Deputado!
V.Exa. formulou sua questão de ordem, eu a decidi 
foi indeferida -, VExa. recorreu da minha decisão.
Não há mais o que fazer.

VExa. quer gastar tempo, e isso eu não vou per
mitir.

O SR. ONYX LORENZONI-Sr. Presidente, não
quero gastar tempo. Quero cumprir o Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Eu é
que estou cumprindo o Regimento Interno. VExa. não
quer cumpri-lo.

O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,
V.Exa. não considerou o § 10 do art. 280, que manda
excluir da contagem do prazo a segunda-feira.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência vai verificar se um terço dos Deputados
apóia a concessão de efeito suspensivo ao recurso
do Deputado Onyx Lorenzoni sobre a discussão da
matéria. Vejam bem. Não é votação!

O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,
essa verificação pode ser feita no painel?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Veri
ficaremos se o recurso terá efeito suspensivo.

O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, po
demos fazer a verificação no painel?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não.
De jeito nenhum!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o requerimento de efeito suspensivo para o
recurso do Deputado Onyx Lorenzoni.

Os Srs. Deputados que forem favoráveis perma
neçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.

O requerimento foi rejeitado por larga margem
devotos.

O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não

vou conceder a palavra a V.Exa. V.Exa. não vai desmo
ralizar este Presidente! Não aceito as insinuações de
VExa. nem a maneira como está agindo! Não aceito!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Jutahy Junior, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Como lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é importante que cada Parlamentar
tenha noção das conseqüências dos seus atos.

Na Legislatura passada, a Câmara e o Senado,
por meio de longo debate, parte de amplo processo
de discussão, democraticamente fizeram importante
modificação na Constituição Federal para regulamen
tar a edição de medidas provisórias.

Qual era nosso principal objetivo? Pôr fim à ex
traordinária prerrogativa que tinha o Poder Executivo
de reeditar as medidas provisórias quantas vezes qui
sesse, sem prazo definido para sua votação.

A decisão que o Governo Lula está adotando
hoje, por meio da ação parlamentar de sua base de
apoio, significa extraordinário retrocesso, porque ad
mite, com a possibilidade de revogação de medidas
provisórias, que elas sejam editadas infinitamente.

O Presidente da República tem demonstrado
equivocado entendimento acerca da discussão da re
forma tributária. Não podemos tratar do tema do
modo que tem sido adotado. É preciso haver profunda
discussão sobre o pacto federativo, e cada questão a
ele relativa deve ser discutida com o devido cuidado.

O Governo parece pretender transformar a dis
cussão da reforma tributária em questão exclusiva
mente governamental e tenta aprovar a matéria com
a utilização do rolo compressor - motivo suficiente
para estarmos usando a tribuna. Por intermédio da
sua Liderança, decidiu perpetrar um juízo de valor e
uma ação política muito piores do que os relativos à
reforma propriamente dita: a possibilidade de retirada
de pauta da medida provisória permite sua reedição
ad infinitum.

No 450 dia, após a edição da medida, o Governo
decide retirá-Ia. Desse modo, suspende-se o bloqueio
da pauta, vota-se nova matéria e reedita-se a medida
provisória daqui a 10,15 dias. Se esse procedimento
for aceito, haverá a possibilidade de nunca votarmos
medidas provisórias. É isso que estamos decidindo
hoje neste plenário!
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Na Legislatura anterior, praticamente por vota
ção unânime, avançamos no sentido de não permitir a
reedição ad infinitum dessas medidas - é importante
que os Deputados percebam a gravidade da situação
-, mas a decisão adotada pela Presidência da Casa
nos leva a retroceder.

Essa decisão é arbitrária, esdrúxula e prejudica
a boa prática legislativa.

O PSDB associa-se à manifestação de descon
forto do Deputado José Carlos Aleluia. Estamos total
mente afinados com o protesto de S.Exa. em defesa
da boa técnica legislativa e dos princípios que nortei
am o grande interesse democrático do País e desta
Casa legislativa.

Sr. Presidente, teremos oportunidade de discutir
a reforma tributária no momento próprio. Não é possí
vel fazê-lo da forma que se tem pretendido.

Na quinta-feira passada foi aprovado um texto,
apesar de a sociedade ser unanimemente contrária a
ele - empresários, contribuintes, cidadãos, Prefeitos,
Governadores, todos têm restrições à proposta. O
PSDB e o PFL votaram contra.

Imaginávamos que depois da aprovação da pro
posta pela Comissão Especial teríamos condições de
discuti-Ia no plenário. No entanto, fomos surpreendi
dos com a decisão do Governo de votá-Ia hoje. Não
entendíamos como seria possível começar a discus
são hoje se não tínhamos avançado no texto. Isso, por
si só, seria muito ruim para o processo legislativo e o
interesse nacional.

Hoje, quando chegamos ao plenário, vimos que,
além de não ser possível realizarmos uma profunda
discussão da reforma, também passou a ser pratica
da nesta Casa a defesa do mecanismo mais atrasado
de edição de medidas provisórias. Por isso, não po
díamos deixar de assomar à tribuna.

Ouvimos a opinião do grande jurista e experien
te Parlamentar, Deputado Aloysio Nunes Ferreira,
que, com o conhecimento de ex-Ministro da Justiça,
nos deu sustentação técnica para defender nosso
ponto de vista. S.Exa. participou ativamente do pro
cesso legislativo a que me referi e sabe que estamos
perpetrando neste momento grave afronta aos princí
pios constitucionais e estamos retrocedendo nas
questões básicas da defesa do Legislativo.

Sr. Presidente, o PSDB vai recorrer dessa deci
são e espera que o Parlamento tenha noção de sua
profundidade. Não é possível que tal determinação
prevaleça.

Essa decisão prejudica e abre precedente peri
gosíssimo para reedição de maneira infinita de medi-

das provisórias. A partir de hoje·não precisaremos
mais votá-Ias, o Governo poderá fazer o que quiser.
Basta, em determinado momento, pedir sua retirada
e, imediatamente após seu interesse político, reedi
tá-Ia.

Por isso, Sr. Presidente, manifestamos nosso
protesto democrático e civilizado, dentro da equivoca
da visão de se permitirem reeditar ad infinitum medi
das provisórias.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

RORAIMA

Atceste Almeida PMDB
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PLPUPSL
Maria Helena PMDB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PLPUPSL
Eduardo Seabra PTS
Janete Capiberibe PSS
Total de Amapá: 4

PARÁ

Nilson Pinto PSDS
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco PFL
Wladimir Costa PMDS
Zé Geraldo PT
Zequinha Marinho PTS
Total de Pará: 6

RONDONIA

Anselmo PT
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondonia: 2

ACRE

Henrique Afonso PT
João Tota PP
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoS
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 6

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 41855

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Eduardo Gomes PSDB
Homero Barreto PTB
Kátia Abreu PFL
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins; 5

MARANHÃO

César Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PP
Gastão Vieira PMDB
Nice Lobão PFL
Pedro Novais PMDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Wagner Lago PDT
Total de Maranhão; 9

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Bismarck Maia PSDB
Gonzaga Mota PSDB
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Rommel Feijó PSDB
Vicente Arruda PSDB
Total de Ceará: 11

PIAuí

Átila Lira PSDB
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Mussa Demes PFL
Promotor Afonso Gil PCdoB
Simplício Mário PT
Total de PIAUÍ 7

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Ney Lopes PFL
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB
Enivaldo Ribeiro PP
I!'laIdo Leitão PLPUPSL
Luiz Couto PT
Ricardo Rique PLPUPSL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba; 6

PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PTB
Marcos de Jesus PLPUPSL
Osvaldo Coelho PFL
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Raul Jungmann PPS
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
José Thomaz Nonô PFL
.Maurício Quintella Lessa PSB
Rogério Teófilo PFL
Total de ALAGOAS 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Heleno Silva PLPUPSL
João Fontes PT
Jorge Alberto PMDB
Machado PFL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA
Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Daniel Almeida PCdoB
Fábio Souto PFL
Fernando de Fabinho PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
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João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PLPUPSL
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Milton Barbosa PFL
Pedro Irujo PFL
Robério Nunes PFL
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia: 26

MINAS GERAIS
Custódio Mattos PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Ibrahim Abi-Ackel PP
Jaime Martins PLPUPSL
João Magalhães PTB
João Magno PT
José Militão PTB
Júlio Delgado PPS
Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Marcello Siqueira PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Mário Heringer PDT
Osmânio Pereira PTB
Paulo Delgado PT
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PP
Romeu Queiroz PTB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Total de Minas Gerais: 23

EspíRITO SANTO

José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Neucimar Fraga PLPUPSL
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PP
Almerinda de Carvalho PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PMDB
Bispo Rodrigues PLPUPSL
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Deley PV
Elaine Costa PTB
Fernando Gonçalves PTB
Jair Bolsonaro PTB
José Divino PMDB
Juíza Denise Frossard PSDB
Leonardo Picciani PMDB
Lindberg Farias PT
Luiz Sérgio PT
Miriam Reid PSB
Paulo Baltazar PSB
Renato Cozzolino PSC
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 23

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB

Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Angela Guadagnin PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Cláudio Magrão PPS
Delfim Netto PP
Devanir Ribeiro PT

Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Durval Orlato PT
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA

Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
João Batista PFL
José Eduardo Cardozo PT
Lobbe Neto PSDB

~~--- -- ------ ---
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RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT
Ary Vanazzi PT
Beto Albuquerque PSB
Darcísio Perondi PMOB
Eliseu Padilha PMDB

Luciano lica PT
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Mariângela Duarte PT
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Professor Luizinho PT
Teima de Souza PT
Vanderlei Assis PRONA
Vibentinho PT
Walter Feldman PSDB
Zulaiã Cobra PSDB
Total de São Paulo: 35

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Ricarte de Freitas PTB
Welinton Fagundes PLPUPSL
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Maninha PT
Sigmaringa Seixas PT
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
Carlos Alberto Leréia PSDB
Enio Tatico PTB
João Campos PSDB
Leandro Vilela PMDB
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMDB
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB

Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Nelson Trad PMOB
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMOB
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Affonso Camargo PSOB
Alex Canziani PTB
André lacharow POT
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Colombo PT
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Dra. Clair PT
Eduardo Scíarra PFL
Giacobo PLPUPSL
Gustavo Fruet PMOB
José Borba PMDB
Max Rosenmann PMOB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinofti PMDB
Oliveira Filho PLPUPSL
Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT
Selma Schons PT
Total de Paraná: '20

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB
Carlito Merss PT
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT
Paulo Afonso PMDB
Serafim Venzon PSDB
Vignatti PT
lonta PP
Total de Santa Catarina: 8

.,~.
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Francisco Appio PP
Francisco Turra PP
José Ivo Sartori PMDS
Kelly Moraes PTS
Luciana Genro PT
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDS
Milton Cardias PTS
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni PFL
Osvaldo Siolchi PMDS
Pastor Reinaldo PTS
Paulo Pimenta PT
Tarcisio Zimmermann PT
Total de Rio Grande do Sul: 20

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
painel eletrônico registra o comparecimento de 270
Senhores Deputados.

Há quorum para deliberar
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas

sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa
e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO W 41-8, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 41-A, de 2003, que altera o
Sistema Tributário Nacional e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação pela admissibilidade, com emendas,
contra os votos dos Deputados Eduardo Paes e Men
donça Prado (Relator: Sr. Osmar Serraglio); e da Co
missão Especial pela admissibilidade das emendas
apresentadas, exceto as de nOs 115 e 182 e, no méri
to, pela aprovação das de nOs 18, 129, 135, 166, 171,
216,226,385 e 434; pela aprovação parcial das de
nOs 5,9,14,19,20,27,29,35,40,41,42,43,52,58,
62,65,72,74,77,78,84, 85, 89, 92, 97, 100, 101,
105,109,124,126,133,137,139,141,143,144,148,
159,160,162,165,167,168,169,174,178,179,180,
195,204,206,208,210,217,219,220,222,224,227,
228,229,230,232,233,234,236,237,241,242,244,
245,247,248,251,253,256,257,258,264,274,277,
281,282,286,301,303,306,308,309,312,316,317,
343,344,346,363,365,369,371,376,380,381,382,
383,391,394,395,398,399,401,406,415,419,437,
438, 444, 449 e 465; pela aprovação desta, pela apro
vação parcial da Proposta de Emenda à Constituição

n° 464, de 2001, apensada; com substitutivo; e pela
inadmissibilidade das emendas de nOs 115 e 182; e
pela rejeição das demais emendas apresentadas e
da Proposta de Emenda à Constituição n° 13, de
2003, apensada, contra os votos dos Deputados
Antônio Carlos Magalhães Neto, Gerson Gabrielli,
José Roberto Arruda, Machado, Mussa Demes, Pau
derney Avelino, Antonio Cambraia, Júlio Semeghini,
Walter Feldman, Anivaldo Vale e Eduardo Paes. (Re
lator:Sr.. Virgílio Guimarães).

Tendo apensadas as Propostas de Emenda à
Constituição nOs 464-A, de 2001, e 13, de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - So
bre a mesa requerimento com o seguinte teor:

Sr. Presidente, requeremos a Vossa
Excelência, nos termos do art. 117, VI, do
Regimento Interno, a retirada da pauta da
PEC n° 41, de 2003, constante do item 01
da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003". 
Ronaldo Caiado, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre De
putado Moroni Torgan, por 5 minutos, que falará a
favor da matéria.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o requerimento pede a retirada de pauta desta
PECo

Estamos em contato com Governadores e Pre
feitos, discutindo de forma decisiva a reforma tributá
ria. Enquanto isso, vemos um atropelo neste plenário.
A vida de muita gente depende desta reforma. Não
podemos simplesmente, por vontade do Governo,
atropelar a vida das pessoas.

Estamos tratando aqui do pedágio, sem haver
rodovias, da CPMF, que vai se transformar em CMF,
das vinculações que deve ter e de outros assuntos.

O que os Estados vão perder com a reforma tri
butária, especialmente os nordestinos?

Ouvi hoje de manhã apelo de Governadores:
"Moroni, por favor, defenda um diálogo maior, para
que se faça uma distribuição mais apropriada." Se os
Governos não cumprirem com os incentivos existen
tes, principalmente no Nordeste, haverá desemprego
monstruoso, porque as empresas vão sair de lá.

Sem falar, Sr. Presidente, nas outras delibera
ções que estão sendo feitas nesta reforma tributária.
Vemos, por exemplo, o Fundo da Pobreza se extin
guindo. Sem ele, de que adianta o Fome Zero? De
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que adianta luta contra a miséria? O Fundo da Pobre
za poderia gerar melhores condições de vida para a
sociedade.

O tributo é um dos melhores instrumentos para
fazer justiça social, caminho pelo qual esta reforma
tributária deveria enveredar, e não pelo acerto de cai
xa que vemos nesta reforma, que, no máximo, faz um
acerto fiscal.

Os tributos são a melhor fonte de fazer distribui
ção adequada de renda. Teoricamente, saem de
quem tem mais para quem tem menos, em forma de
educação e saúde de qualidade, de moradia digna.
Infelizmente, nesta reforma tributária não se vai por
esse sentido, mas, sim, pelo de aumentar o caixa do
Tesouro Nacional, que vai quase exclusivamente pa
gar os financiamentos e os bancos internacionais.
Claro, temos de honrar nossos compromissos, mas
temos de pensar em fazer justiça social com os tribu
tos que arrecadamos. Não podemos fazer todos es
ses disparates que hoje existem nesta reforma.

Não podemos fazer uma centralização fiscal no
País, de modo a que Estados e Municípios fiquem
com o ônus dos serviços públicos e não ganhem o bô
nus da Receita. Éo que estamos vendo nesta reforma
tributária. E não será rolo compressor nenhum que
convencerá a nós e ao povo brasileiro de que a cen
tra�ização fiscal é o melhor remédio para distribuir
renda.

Sabemos que isso não é verdade. A distribuição
de renda no País vai se dar de forma adequada quan
do fizermos a descentralização dos recursos públi
cos, quando repartirmos as competências governa
mentais também no Orçamento público. E não é o que
vemos nessa reforma tributária. A centralização de re
cursos vai beneficiar os que já têm em detrimento dos
que nada têm. Até o Fundo da Pobreza vai acabar
nessa reforma tributária. Talvez teremos o Fundo da
Riqueza. Não viemos aqui para fazer o Fundo dos
Banqueiros e acabar com o Fundo da Pobreza.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado
Paulo Bernardo, que falará contra a matéria.

O SR. PAULO BERNARDO (PT-PR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, esta Casa já se prepara para votar a reforma tri
butária há pelo menos 10 anos. A PEC que estamos
discutindo foi encaminhada pelo Presidente da Repú
blica em comum acordo com os 27 Governadores,
que inclusive vieram aqui pessoalmente trazer a pro
posta de emenda constitucional. Fizemos um trabalho

exaustivo na Comissão Especial e está havendo ago
ra uma discussão entre o Presidente João Paulo Cu
nha e todos os Líderes partidários. Os Governadores
estiveram em Brasília por duas vezes, como também
os empresários, os representantes das centrais sindi
cais, os Prefeitos, para discutir essa matéria, e uma
emenda aglutinativa será assinada pelos Líderes se
com ela concordarem.

Portanto, temos todas as condições de discutir e
votar essa matéria e, por isso, sou contra o requeri
mento.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, pergunto se não tenho direito de encami
nhar como autor do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não.
Em outro requerimento V.Exa. tem direito. Esse é do
PFL. O Líder José Carlos Aleluia poderia encaminhar,
mas delegou a tarefa ao Deputado Moroni Torgan. Po
deriam encaminhar contra o Deputado Paulo Bernar
do ou o Deputado Professor Luizinho. Os dois esta
vam inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o requerimento.

Como votam os Srs. Líderes.
O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota
"não".

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRONA vota a
favor do requerimento.

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bra
sil quer fazer uma reforma tributária que gere empre
go, desonere a produção, elimine ou diminua os im
postos para gêneros de primeira necessidade, para
remédios. Inclusive o Presidente Lula tem afirmado
que a reforma tributária não provocará aumento de
carga tributária.

Quando verifico que este requerimento está
sendo proposto por uma Liderança responsável no
passado por medidas que elevaram extraordinaria
mente a carga tributária neste País, a Liderança do
PFL, fico convencido de que esta reforma tributária é
justa e deve merecer o apoio desta Casa.

O PCdoB vota "não".
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o SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, esta reforma, por
ser muito importante, tem de ser discutida por esta
Casa. Portanto, o PDT vota contra a retirada do re
querimento

O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
vota "não", por entender que a discussão da matéria
neste plenário deve começar a acontecer.

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSB vota "não" ao requerimento, embora entenda
que o parecer precisa de ajustes. Temos hoje e ama
nhã para fazê-los.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Bloco Parlamentar PUPSL vota contra a retirada do
requerimento e espera que os Líderes desta Casa
consigam um acordo para que nossos Municípios sai
am da situação em que se encontram.

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a pedido dos Parlamen
tares do Partido Progressista, votamos "não".

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PTB é contra o requerimento.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, infelizmente, nem eu nem os colegas
Deputados do PSDB somos dotados de poderes
paranormais para adivinhar o que o Relator incluirá
na emenda aglutinativa que acaba de ser anunciada
pela Liderança do Governo. Portanto, não é uma atitu
de séria começar a discussão de algo que não sabe
mos o que contém.

O PSDB vota a favor do requerimento.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, é um dilema, não é? Imagine que esse requeri
mento seja derrotado e passamos à discussão. O
que vamos discutir? Todos sabemos que não há
texto. Imaginem um congresso discutindo um proje
to que não existe. É como estar no velório de uma
pessoa que não morreu.

Não há, Sr. Presidente, como imaginar que ve
nhamos a examinar e eu como Líder dizer que sou
contra. Contra o quê? Não há como dizer que sou a fa
vor. A favor de quê? Como posso me comportar dian
te dos meus companheiros de partido ou dos eleito
res que nos vêem? Será que sou a favor das medidas
provisórias que vão criar o empréstimo compulsório?

Sou contra, mas o Relator diz que não está mais no
texto que estamos discutindo. Como será a questão
da origem e do destino? Sou a favor, mas o Relator
diz que está no texto, e outros dizem que não está.

Os Governadores de todo o Brasil, os Governa
dores do meu partido, da base do Governo, do PPS,
do PT, do PMDB, do PSDB estavam aqui hoje e discu
tiram isso numa reunião de que participei. E todos
eles queriam melhorar a proposta de reforma. Portan
to, saí da reunião sem saber como votar.

Sr. Presidente, o adiamento da discussão é
uma decisão de bom senso. É uma decisão que tem
caráter saneador, para que possa sanear não o erro
cometido pela Mesa de admitir o que o Supremo Tri
bunal Federal não admite quando diz que, por ser a
medida provisória ato normativo com força de lei,
não é admissível seja retirada do Congresso Nacio
nal a que foi remetida para efeito de ser ou não con
vertida em lei.

Está aqui, Sr. Presidente, decisão do STF, voto
de um dos seus Ministros, e vou passar à Mesa para
VExa. ler.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência examinará a contribuição de VExa.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Quanto ao
requerimento, é uma questão de senso. Vamos apro
vá-lo, para podermos melhorar a reforma tributária.

O Governo fala, usa a televisão para dizer que
não vai haver aumento de carga tributária, e o Depu
tado Eliseu Resende, estudioso do Orçamento, mos
trou-me que há 30 bilhões de receita contingenciada
para o Orçamento do ano que vem.

Sr. Presidente, não sei se a Mesa vota, mas, se
VExa., que zela tanto por esta Casa, votar, sei que
votará pelo adiamento. Espero que a base do Gover
no compreenda que, para valorizar a si mesma, esse
projeto tem de ser adiado. A discussão começa ama
nhã ou na semana que vem. A matéria é relevante
para o emprego, para a vida das pessoas. Não esta
mos votando algo irrelevante. O PFL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
PFL vota "sim" ao requerimento.

O PMDB, como vota?
O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB-PR. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB encami
nha o voto "não" e explica por quê.

A matéria, passível de ser objeto da emenda
aglutinativa, necessariamente já está posta à mesa, o
que significa que não existe novidade possível de ser
inserida na emenda aglutinativa. Por outro lado, isso
traduz que podemos discutir, sim, a partir do que foi



o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Pauderney Avelino, vou registrar o voto de
VExa. e posteri<>rmente pedirei a um técnico que o
acompanhe a fim de verificar o problema.

O SR. OSMAR SERRAGLlO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE{João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. apalavra.

O SR. OSMAR SERRAGLJO (PMDB-PR. Pela
ordem. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, o re
gistro do PMDB...

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
inserir. Estou inserindo.

O SFt~RESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seusluga~es, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Estáinicilida a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR.ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Questão

de ordem. Sem. revisão do orador.) - Sr. Presidente,
baseado no art.· 83 do Hegimento, gostaria de saber
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votado pela Comissão Especial. Além disso, as O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
emendas e os destaques possivelmente serão apre- VExa. a palavra.
sentados. O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela or-

Contudo, é muito importante verificar que o Re- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
gimento Interno permite a elaboração de uma emen- entra em obstrução.
da agllltinativa até o final da discussão. O que signifi- O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ca que é. perfeitamente legítima a possibilidade de se (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
postergar a construção dessa emenda aglutinativa e Presidente, o PSDB entra em obstrução.
de forma nenhuma isso poderá ser traduzido como O SR. PAUDERNEY AVELlNO _ Sr. Presidente,
uma maneira de obstruir ou dificultar o aprofunda- peço a palavra pela ordem.
mento do estudo paraaqueles que pretendam fazê-lo.
De maneira. que o PMDB encaminha o voto "não". O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. apalavra.
O Sr. Inocêncio Dlivéira, 10 Vice-Presi- O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Pela

dente, deixé;l a cadeira da presidência, que é ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ou
ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Presi- mudou minha impressão digital, ou o programa do pa-
dente. inel. Não consigo registrar a presença nem o voto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-
Como vota o PT, Deputado Luiz Sérgio? putado Pauderney Avelino, V.Exa. mudoude posto de

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem votação?
revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, é preciso escla- O SR. PAUDERNEY AVELlNO -Sr. Presidente,
recer algumas questões ao Líder José Carlos Aleluia. tentei registrar a presença e o voto em várias banca-
Em primeiro lugar, o relatório existe, foi votado pela das.
Comissão Especial e publicado. Em segundo lugar,
essa proposta chegou à Casa assinada, conduzida
por 27 Governadores. Em terceiro lugar, estão tentan
do fazer oposição e confundir os Parlamentares
quanto ao teor da proposição.

Somos contra o requerimento, uma vez que o
debate permitirá o escla.recimento de que tanto o lí
der do PFL necessita para se posicionar.

Votamos contra o requerimento.
O SR. PRESIDENTE. (João. Paulo Cunha) 

Como vota o Governo~ Deputado Gilmar Machado?
O SR. GILMARMACHADO (PT-MG. Pela or

dem. Sernrevi~ão do ?rador.)- Sr. Presidente, o Go
verno vota "não". Queremos discutir a matéria, e esta
é a oportunidade.

aSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação ti requerimento .sobre a retirada de pauta da
matéria..

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,

peço verificação.
OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Ve

rificaçãoconcedida, Deputado Moroni Torgan.
O .SR.. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
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quais os partidos que têm requerimento para retirada
da matéria da Ordem do Dia.

O SR. ENÉAS - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRONA está
em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Onyx Lorenzoni, vou agora responder a ques
tão de ordem de V.Exa.. Além do requerimento do
PFL ora em votação, há requerimento assinado pelo
Líder do PV, Deputado Sarney Filho.

O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, não
consigo compreender como o Partido Verde vota con
tra este requerimento do PFL para retirada da Ordem
do Dia e, logo em seguida, há sobre a mesa requeri
mento em que o Partido Verde quer retirar o projeto
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PV acaba de retirar o requerimento, que estaria preju
dicado, evidentemente, uma vez que estamos votan
do requerimento do mesmo teor. De qualquer forma,
o PV retirou o requerimento, cujo teor e o seguinte:

Sr. Presidente, requerernos a V. Exa., nos ter
mos regimentais, a retirada da PEC 41/03 constante
da pauta da presente sessão.

Sala das Sessões, de de .- Sarney Fi-
lho, Líder do PV.

O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já que o PV
foi citado, lembro que o partido tem autonomia, inde
pendência e não deve satisfação de seus atos a ne
nhum Deputado nem a nenhum partido, de acordo
com o Regimento.

Portanto, conforme o Regimento Interno, senti
mo-nos à vontade para tomar qualquer atitude na
Casa, sem nenhum tipo de patrulhamento.

Sr. Presidente, nossa bancada havia decidido
pelo requerimento e agora decidiu pela sua retirada. E
eu sigo a decisão da bancada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita às Sras. e aos Srs. Deputados
que venham ao plenário. Estamos em processo de
votação.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, a situação da saúde em nosso
País tem-nos inquietado. Depois de vários anos de
luta, conseguimos aprovar a famosa Emenda da Saú
de, de n° 29, e vinculamos verba para o setor.

Há poucos dias, o Presidente da República
vetou a LDO. Agora, o Orçamento chega à Casa
sem estar acompanhado do projeto para derruba
da do veto.

Isso significa que o Governo quer incluir os 5 bi
lhões de reais arrecadados pelo Fundo de Combate à
Pobreza à verba destinada ao setor de saúde, que
passa por situação muito difícil. O Hospital das Clíni
cas de Porto Alegre e o Instituto Nacional do Câncer
acabam de entrar.em greve. E assim são vários os
hospitais do País que não têm como funcionar.

E não vimos por parte do Governo nenhuma
ação que contemple aquilo que esta Casa já determi
nou como verba vinculada para a área.

Esperamos, Sr. Presidente, que o Governo do
Presidente Lula não cometa essa aberração, não pre
judique esse setor, hoje estrangulado, asfixiado e invi
abilizado, e que não dê o mau exemplo. Se essa situa
ção perdurar, os Governadores e os Prefeitos, que
têm respectivamente a obrigação de destinar 15% e
12% dos orçamentos estaduais e municipais à saúde,
vão também colocar outras ações afins para desviar
dinheiro da saúde, vinculado pela Emenda Constituci
onal n° 29.

Sr. Presidente, o Brasil precisa combater a
fome, precisa de saneamento, de políticas sociais,
mas, antes de tudo, o brasileiro tem de estar vivo para
se beneficiar de todas essas políticas.

Muito obrigado.
O SR. ÁTILA LINS - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. ÁTILA LINS (PPS-AM. Pela ordem. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, não poderíamos deixar de registrar
nos Anais da Câmara dos Deputados os resultados

.~~~~ ----~- -------------------
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da viagem, encerrada ontem, do Presidente Luiz Iná- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem
cio Lula da Silva à República do Peru. Os atos assina- V.Exa. a palavra.
dos pelo nosso Presidente e o Presidente peruano, O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pela ordem.
Alejandro Toledo, vão permitir uma aproximação mai- Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs.
or dos dois países, que têm quase 3 mil quilômetros Deputados, quero registrar nesta Casa a visita a ser
de fronteira. realizada amanhã ao Estado do Acre pelo Ministro

Os dois Presidentes assinaram acordo de livre José Graziano, que será recebido de braços abertos
comércio entre o Peru e o MERCOSUL, um passo gi- pelo povo acreano.
gante para a integração da América do Sul. Em seu S.Exa.terá reunião com todos os Prefeitos do
discurso, o Presidente Lula destacou que a tarefa da Acre em Rio Branco. Em seguida, visitará a estrutura
integração e desenvolvimento é um desafio que os organizativa do Adjunto da Solidariedade, irá a Assis
Presidentes sul-americanos precisam assumir, ao Brasil lançar o cartão-alimentação e também a Xapuri
lado de seus Ministros, assim como os empresários e ver o túmulo de Chico Mendes.
trabalhadores em geral, com o objetivo de mudar re- Assim, o Ministro José Graziano estará no Esta-
gras do jogo no comércio internacional. do doAcre lançando o programa Fome Zero, articula-

Para o Presidente Lula, "o continente su/-ameri- do com o Adjunto da Solidariedade, um dos progra-
cano deve tentar romper as barreiras do protecionis- mas levados a efeitopelo Governo do Estado do Acre
mo e não permitir que aALCA -Area deLivre Comér- para chegar aos mais excluídos da minha terra.
cio das Américas se transforme num instrumento su- Portanto, quero aqui da tribuna desta Casa dar
focante de nossas possibilidades de crescimento". ao Ministro José Graziano as boas-vindas ao Estado

O Presidente Lula, com o Presidente Alejandro do Acre e dizer~lhe que o receberemos de braços
Toledo, conseguiu contornar as restrições que esta- abertos.
vam sendo impostas pelos peruanos em relação aos Obrigado, Presidente.
produtos daZona Franca de Manaus. Ficou acertado OSR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, peço
que umacordo bilateral entre Brasil e Peru vai ser as- a palavra pela ordem.
sinado. O Presidente Lula anunciou a suspensão de O SR. PRESIDENTE (JOão Paulo Cunha) - Tem
alíquotas de importação sobre 17 produtos proveni- V.Exa. a palavra.

entes do Peru. O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.
Foram também assinados atos que vão permitir Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

a criação de infra-estrutura, como melhoria de rodovi- Sras. eSrs. Deputados, é com grande satisfação que
as, portos, ferrovias, aeroportos e hidrelétricas. A mo- venho a esta tribuna homenagear Dom Aloísio Lors-
dernização das rodovias peruanas até a divisa com o cheider, Arcebispo de Aparecida, pelo transcurso de
Brasil, prillcipalmenteda região da Amazônia, vai fa- seus 55 anos de sacerdócio.
cilitar as exportações de produtos brasileiros através Neto de alemães, Dom Aloísio nasceu na pe-
dos portosdo Peru no Oceano Pacífico. Nossos pro- quena cidade de Estrela, a 8 de outubro de 1924, e
dutos, principalmente da Zona Franca de Manaus, aos nove anos deidade tomou a decisão de ser pa-
vão poder chegar com preços mais competitivos aos dre. Entrou para o seminário, em Taquari, Rio Grande
mercados asiáticos, principalmente da China. do Sul, estimulado pelos pais, e sua ascensão na

Um ato de suma importância para uma aproxi- Igreja foi extremamente abençoada. Com apenas 50
mação maior entre Brasil e o Peru é o que acaba com anos, tornou-se oprimeiro, e até hoje único, eclesiás-
a obrigatoriedade do passaporte no trânsito entre os tico brasileiro candidato a Papa.
dois países. Nossas fronteiras vão poder ser atraves- No pleito de 1974, que decidiu quem seria o su-
sadas com a apresentação apenas dos documentos cessor de Paulo VI, perdeu para João Paulo I, que
de identidade pessoal. confessou ter votado em Dom Aloísio. Na época che-

A medida, certamente, vai aumentar em muito o garam a dizer que, se o Papa não tivesse morrido 33
turismo entre Brasil e Peru. dias após sOa eleição, teria nomeado o brasileiro para

Como .se vê, foi muito produtiva a viagem do o cargo de Secretário de Estado do Vaticano, o se-
Presidente Lula ao Peru. gundo posto mais importante da Cúria romana. Mais

Era o que tinha a dizer. tarde, soube-se qoe o próprio Dom Aloísio havia feito
O SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente, uma sofisticada articulação entre seus colegas para

peço a palavra pela ordem. que não recebesse votos.
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Enérgico, nunca admitiu interferências dequem
quer que fosse na sua guerra em defesa dos direitos
humanos. Nem uma carta-advertência enviada ao
cardeal, em 1988, pelo Papa João Paulo 11 intimidou
Dom Aloísio. Travou uma luta incansável pela rede
mocratização do Brasil e pelo fim das torturas.

Sr. Presidente, gostaria de relatar um episódio
vivenciado por Dom Aloísio que me marcou profunda
mente. Em março de 1994, ele fazia uma de suas roti
neiras visitas matutinas ao Instituto Penal Paulo Sala
sate, em Fortaleza, onde verificava as condições de
sobrevivência dos detentos. Enquanto discursava no
auditório insalubre, a luz apagou e um repórter que
acompanhava a visita ouviu murmúrios na platéia.
Tudo indicava que os presos estavam conspirando.
Alguns segundos bastaram para que dois deles domi
nassem Dom Aloísio com uma gravata e instauras
sem a rebelião.

Arrastado para debaixo de uma mesa, a primei
ra coisa que o cardeal fez foi pedir aos rebelados que
fosse o último refém a ser libertado. Pedido atendido,
mas 18 horas depois. Mais tarde, respondendo aos
comentários de um Deputado sobre a necessidade
da pena de morte para os rebeldes, declarou: "O se
nhor deveria passar dez dias naquele presídio. Tenho
certeza de que também iria lutar por sua liberdade".
Menos de um mês depois do episódio, lá estava a foto
de Dom Aloísio nos jornais novamente. Desta vez, fa
zendo a cerimônia do lava-pés nos detentos do mes
mo presídio.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, são es
sas e outras milhares de demonstrações de amor ao
próximo que fizeram do cardeal uma unanimidade no
coração do povo brasileiro.

Hoje, aos 79 anos, é o amado Cardeal-Arcebis
po de Aparecida do Norte (SP), dedicando-se diaria
mente a visitar as paróquias da arquidiocese, partici
par das celebrações e, quando sobra algum tempo,
vigiar a vida dos fiéis.

Peço a Deus que conserve conosco por muitos
e muitos anos esse exemplo de amor cristão. Que
Deus continue abençoando o Vale do Paraíba pelas
orações procedidas por Dom Aloísio a favor de todos
os brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ~ Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos últimos dias,

a mídia tem expressado a opinião de alguns políticos
a respeito das nomeações realizadas no Governo do
Presidente Lula.

Era de se estranhar se o Partido dos Trabalha
dores, com os partidos coligados, vencesse as elei
ções e permitisse que os vencidos continuassem a
determinar as políticas públicas dos Ministérios. Ou
seja, é incompreensível a choradeira daqueles que
acharam que, mesmo defendendo proposta derrota
da, iriam continuar a exercer cargos de confiança.
Isso não existe.

Manifesto meu irrestrito apoio ao Ministro da Sa
úde, porque vemos enorme campanha para desesta
bilizá-Io, uma vez que S.Exa. está compondo a equipe
com aqueles em quem confia.

Antes de chegarmos à Presidência da Repúbli
ca, o PT governou várias cidades e vários Estados.
Se há um capítulo do qual nos orgulhamos é o das ad
ministrações, quer seja no Governo de Estado, quer
seja nos Governos Municipais, em que meu partido
escreveu acerca das políticas desenvolvidas na área
de saúde. Isso é orgulho para todos nós.

Expresso meu apoio ao Ministro da Saúde.
Estranho aqueles que foram tirados dos cargos e es
tão a espernear, ou seja, aqueles que perderam inevi
tavelmente precisam ceder seu espaço aos vitoriosos
para se caminhar na linha da mudança, da esperança
e da expectativa que o povo brasileiro expressou nas
urnas.

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, na última quinta-feira,
a bancada nordestina promoveu, durante um café da
manhã, amplo debate sobre o projeto de lei comple
mentar que recria a Superintendência de Desenvolvi
mento do Nordeste, ouvindo o Relator, Deputado Ze
zéu Ribeiro, a quem foram oferecidas sugestões para
aprimorar o texto que o Congresso terá de votar, com
a urgência possível, reabilitando essa entidade que já
prestou assinalados serviços ao chamado Polígono
das Secas.

Extinta simuttaneamente com a SUDAM e substi
tuída por uma Agência de desenvolvimento de efêmera
duração, a iniciativa de Celso Furtado, posta em prática
em 1959, no auge da era Juscelino Kubitschek, come
teu erros e distorções em muitos de seus projetos, sen-
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do, entretanto, órgão de prestígio internacional e de re
conhecidos serviços prestados ao País.

Integrante que fui de seu Conselho Deliberativo
na condição de Presidente do Banco do Nordeste, vi
venciei a fase áurea de sua fecunda existência no Go
verno José Sarney, quando a Superintendência esteve
entregue a José Reinaldo Tavares, hoje governando,
com aprumo e clarividência, o Estado do Maranhão.

À época, mensalmente, congregavam-se as
mais destacadas figuras daquela faixa geográfica do
País, para debates de alto nível, dos quais participa
vam, além dos Chefes de Executivo dos 9 Estados
nordestinos da Federação, Ministros, técnicos, em
presários e representantes de várias categorias que
ali tinham assento por força dedispositivolegaL

Transformava-seo seu plenário empalco de im
portantesdiscussões qu~alcançavam intensa reper
cussão, ensejando inclusive o redirecionamento de
polfticaspúblicas, que, então, vinham sendo postas
em prática .pelo Poder.Executivo Federal.

Mesmo antes dealcanrar o seu acolhimento for
malpelo. Congres~ Naci~nal,éindispensávelque a
SUDENE se ajuste ,ao n9vo Orçam~nto da União e ao
Plano Pluriam./al- peças fundamentais para reorientar
as suas ~tividades-, seguindo um<'ilinha de compatibi
lização inst~ucional e· financeira',Siem o que.enfrentará
dificuldades naturais para0 incjispensável entrosamen
to comas diretrizes em~nadasd() Planalto.

Enqua~to Ciro Gomes permanecer à frente do
Ministério da Integração, a identificação entre a
SUDENEea áreaecopômicafar-se-á sem maiores
empecilhos, uma vezq!Je S.Exa.se ,acha disposto a
assistirà grande arrancada que se espera nessa fase
inicialdaautarquia, depois deal~unsanosde inativi
dade,09ue foi reconhecidamente prejudicial àquela
faixa territorial doPaís.

A t~cnica Tânia Bacelar, por sua vez, esfor
çou-separa april110rar as idéias centrais, dentro de
concepções. mo?er~izadoras, ouvindo inclusive Cel
so Furtado, autêntico ícone da concepção que emer
giu em função da necessidade de corrigir as dispari
dades ()Corrente~emnossoprocesso decrescimento
e bem-estar social,

Épn~ciso a'~?ra que todas as Lideranças conju
guem esforçosp~ra que o trâmite da respectiva lei
compleOlentarnão venha a sofrer quaisquer embar
gos, garantipdoaoSenado tempo razoável a fim de
que deHber~ a r~speito,semquaI9uer restrição à sua
condiç~?,cl13 Ca~revisora no contexto do bicamera
lismo predominante entre nós.

Torna-se, pois, indispensável que se assegure
regime de urgência para a aludida iniciativa, para as
sistirmos ao despontar da nova SUDENE, avigorada
em seus objetivos primordiais - todos eles inspirados
no louvável e patriótico propósito de contribuir para a
diminuição do distanciamento entre as várias regiões
do nosso País.

Acreditamos na nova SUOENE e a ela oferece
mos crédito da mais absoluta confiança.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSB-SP. Pe,la or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, solidarizo-me com os familiares
dos desaparecidos políticos da Guerrilha do Aragua
ia, que se sentem profundamente magoados e des
respeitados pelo Governo,que reCorreu da decisão
da JuíZada 1a Vara Federal do Distrito Federal, Ora.
Solange Salgado, no sentido de que cabe ao Governo
procurar ,e encontrar ,os corposdos desaparecidos
políticos da Guerrilha do Araguaia. E mais: em sua
decisão, a juíza responsabiliza o Governo pela busca
desses corpos, enquanto a lei que criou a Comissão
de Fami.liaresd.e Desaparecidos Políticos atribui aos
familiares a tarefa de procurar os corpos daqueles
que deram a vida em nome da liberdade e da demo
cracia.

Quando Prefeita de São Paulo, com o apoio da
Comissão de Familiares de Desaparecidos Políticos,
encontramos uma vala clandestina no Cemitério de
Perus, naperiferia de São Paulo, o que nospossibili
tou devolver aos familiares os restos mortais de al
guns desaparecidos políticos.

Sr. Presidente, o resgate da memória da história
recente deste País é condição.para consolidarmos a
democracia e impedir arepetição do que ocorreu nes
te País, quando foram eliminadas vidas preciosas, jo
vens epromissoras lideranças. Faltou vontade enérgi
ca, ação persistente dos Governos que se seguiram
àquele triste período de exceção em nosso País. Não
podemos entender a. ação. deste (3overno que, por
meio de recurso daAdvocacia-Geral da União, recor
re da decisão de uma juíza federal, desrespeitando o
direito daqueles cujo~ familiares tiveram um destino
ainda não devidamente esclarecido.

Épreciso que este Governo, cujosintegrantes ti
veram a vidapolítica construída na luta de resistência
ao arbítrio e em prol da liberdade democrática, aceite
esse recurso, para que se faça justiça às famílias dos
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desaparecidos políticos. Apenas enterrando digna
mente os seus mortos, essas famílias poderão pres
tar suas homenagens póstumas ao filho, ao esposo,
aos amigos mortos durante a Guerrilha do Araguaia.

Sr. Presidente, ao tempo que manifesto minha
solidariedade aos familiares dos desaparecidos, faço
um apelo ao Governo no sentido de que retire o recur
so. É preciso fazer justiça àqueles cujos parentes, fi
lhos, amigos deram a vida para que hoje pudéssemos
gozar desta democracia, incipiente, é verdade, mas
de valor inestimável. Sob pretexto algum podemos
correr o risco de retrocesso em nosso País.

Portanto, deixo registrados a nossa solidarieda
de à Comissão de Familiares dos Desaparecidos Po
líticos e o apelo para que se abram os arquivos da Gu
errilha do Araguaia. É preciso que a verdade por intei
ro chegue ao conhecimento desta Nação.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de or
dem, com base no art. 162 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Questão de ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, formulo questão de ordem a
VExa. referente ao prazo para os requerimentos de
destaque ao texto que eventualmente deveríamos es
tar discutindo.

Integrantes da Liderança do Governo disse
ram nesta tarde que ainda não há um texto final,
que o Governo está preparando uma emenda aglu
tinativa substitutiva ao texto. Conseqüentemente,
estamos impedidos, quem quer que seja, Situação
ou Oposição, de preparar destaques, porque não
conhecemos o texto.

A minha pergunta a VExa., Sr. Presidente, é:
qual será o prazo, então, para isso? Porque a discus
são se faz em torno do imponderável.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - No
bre Deputado Antonio Carlos Pannunzio, VExa. pode
ficar tranqüilo. A nossa tradição, a prática nesta Casa
é a de, sempre que é apresentada uma emenda aglu
tinativa, a Mesa conceder um prazo bem generoso
aos partidos e aos seus Líderes para que apresentem
destaques aos artigos ou às partes correspondentes
ao texto apresentado na ocasião.

Então, V Exa. pode ficar tranqüilo porque, caso
seja apresentada uma emenda aglutinativa, terá tem
po suficiente para formular os destaques que desejar
trazer à votação.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO -A ex
plicação dada por VExa. realmente me deixa um pou
co mais tranqüilo, mas, por outro lado, corrobora a
nossa tese de adiamento da votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Nelson Pelle
grino, para uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ama
nhã, dia 3 de setembro, simultaneamente, em todas
as Capitais e nas principais cidades do mundo, será
lançado o IV Fórum Social Mundial, que ocorrerá na
índia, na cidade de Mumbai, antiga Bombaim, de 16a
21 de janeiro de 2004.

Em Brasília, esse lançamento será feito pelas
seguintes entidades: Aecopermanente, CONIC, Cári
tas Brasileira, IBRAP, INESC, Comissão Brasileira de
Justiça e Paz, Consulta Popular, CEA, CUT, Fórum de
Economia Solidária, Brasil de Fato, Movimento Nacio
nal de Meninos e Meninas de Rua, MST, MAB, MPA,
STIU, SINDAGUA, SINPRO, SINDCOM, SINPAF,
SINTECT, SINDCLUBE, que integram o Comitê Bra
sília do Fórum Social Mundial. Além do IV Fórum So
cial Mundial, o I Fórum Social Brasileiro e o 11 Fórum
Social Brasília serão lançados no Plenário 6 das Co
missões da Câmara dos Deputados, no dia 3, das
13h15minàs 15h30min, sob o lema: Um outro mundo,
Brasil e Brasília são possíveis e necessários.

Portanto, amanhã, no mundo inteiro, será lança
da a quarta edição do Fórum Social Mundial. Esse
evento, já consagrado no calendário mundial em con
traponto ao Fórum Econômico Mundial, tem reunido
partidos políticos, entidades, intelectuais, personali
dades, sociólogos do mundo inteiro, na perspectiva
de construir um mundo solidário, onde a globalização
tenha dimensão essencialmente social.

E o lançamento, como disse, será feito simulta
neamente em todas as Capitais e grandes cidades do
mundo. Trata-se de um importante acontecimento.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V Exa. a palavra.
O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, particularmente, sou favorável a que
se restrinja ainda' mais a posse de arma, mas não
quero criar ilusão ou falsa esperança com o que esta
mos chamando de Estatuto do Desarmamento.

-~--~--------------------- ------- ----------- ------------
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Não vejo a possibilidade de haver grande dimi
nuição no índice de violência a partir da vigência des
se Estatuto. O que posso dizer é que fiquei impressio
nado com algumas matérias que saíram recentemen
te no noticiário, como, por exemplo, a de um traficante
de armas que foi apanhado com metralhadoras de
uso exclusivo das Forças Armadas - e não eram uma
ou duas, mas 10 metralhadoras de grosso calibre,
com tripé, que são usadas só em guerras.

Estou preocupado com urndesarmamento le-
gal.

Na verdade, o que existe hoje no País é o ar
mamento dos grandes traficantes de armas. Infeliz
mente -pasmem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados - a pena para eles é de 2 anos de cadeia,
pena que geralmente é convertida em 10 cestas bá
sicas para doação a uma instituição de caridade.
Quer dizer, o traficante de armas cumprirá no máxi
mo 2 anos de cadeia. Se a arma for contrabandea
da, serão acrescidos mais 4 anos. Se ela foi rouba
da e foi parar nas mãos de um traficante de armas,
ele responde ao delito com a doação de 10 cestas
básicas. Isso é ridículo!

Estamos falando em armar ou desarmar o cida
dão, em armar ou desarmar a Polícia? Enquanto isso,
os traficantes de armas estão dando risadas do Con
gresso, da sociedade, de todo o mundo, porque eles
armam o bandido.

Não deveríamos entrar no debate sobre a co
mercialização ou não, da proibição ou não, mas fazer
logo uma legislação em que o traficante de arma seja
punido severamente. Tenho certeza de que o Plenário
seria unânime em aumentar a pena atual. Enquanto
os bandidos estão se abastecendo, vamos ficar deba
tendo se aprovamos o porte ou não, se a Polícia deve
ter 1, 2, 3 armas? Isso é piada!

Está na hora de colocar os pés no chão. Se qui
sermos resolver o problema da violência, não pode
mos permitir que se diminua o Fundo Nacional de Se
gurança Pública, como está no Orçamento enviado a
esta Casa; não podemos diminuir em quase 10% o or
çamento da Polícia Federal. Não podemos tampouco
dar a falsa esperança de que o Estatuto do Desarma
mento resolverá o problema da violência, enquanto
há diminuição dos recursos destinados à segurança e
não se faz uma lei adequada para combater o tráfico
de armas, o crime organizado.

É o que podemos fazer imediatamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
encerrara votação.

Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Anuncio o resultado:

Votaram

Sim 24
Não 274
Abstenção 02
Total 300.

Contei o voto "sim" do Deputado Pauderney
Avelino, que o anunciou ao microfone.

É Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pa
uta da Proposta de Emenda À Constituição N° 41, de
2003.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 41/2003 - REQUERIMENTO
DE RETIRADA DE PAUTA
Início Votação: 02/09/2003 18:14
Fim Votação: 02109/2003 18:42
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha -18:11
Resultado da Votação
Sim 24
Não 274
Abstenção 2
Total da Votação 300
Art. 171
Total Quorum 301
Obstrução 52
Orientação
PT - Não
PMDB-Não
PFL - Obstrução

PSDB - Obstrução
PTB-Não
PP- Não
PUPSL- Não
PSB- Não
PPS-Não
PDT -Não
PCdoB-Não
PRONA - Obstrução
GOV.-Não
Partido Bloco Voto
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RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PL PUPSL Não
Dr. Rodolfo Pereira PDT Não
Francisco Rodrigues PFL Obstrução
Luciano Castro PL PUPSL Não
Maria Helena PMDB Não
Pastor Frankembergen PTB Não
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 8

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Não
Coronel Alves PL PUPSL Não
Davi Alcolumbre PDT Não
Dr. Benedito Dias PP Não
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Não
Janete Capiberibe PSB Não
Valdenor Guedes PP Não
Total Amapá: 8

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB Não
Babá PT Sim
Jader Barbalho PMDB Não
José Priante PMDB Não
Josué Bengtson PTB Não
Nilson Pinto PSDB Obstrução
Raimundo Santos PL PUPSL Não
Wladimir Costa PMDB Não
Zé Geraldo PT Não
Zé Lima PP Não
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Total Pará: 11

AMAZONAS

(*) Pauderney Avelino PFL Sim
Átila Lins PPS Não
Carlos Souza PL PUPSL Não
Francisco Garcia PP Não
Lupércio Ramos PPS Não
Vanessa Grazziotin PCdoB Não
Total Amazonas: 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Não

Casara PSDB Obstrução
Contudo Moura PMDB Não
Eduardo Valverde PT Não
Miguel de Souza PL PUPSL Não
Total Rondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT Não
João Tota PP Não
Júnior Betão PPS Não
Nilson Mourão PT Não
Perpétua Almeida PCdoB Não
Ronivon Santiago PP Não
Zico Bronzeado PT Não
Total Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Homero Barreto PTB Não
Maurício Rabelo PL PUPSL Não
Osvaldo Reis PMDB Não
Ronaldo Dimas PSDB Obstrução
Total Tocantins: 5

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Não
Casar Bandeira PFL Abstenção
Clóvis Fecury PFL Não
Dr. Ribamar Alves PSB Não
Eliseu Moura PP Não
Gastão Vieira PMDB Não
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PTB Não
Pedro Novais PMDB Não
Sarney Filho PV Não
Sebastião Madeira PSDB Obstrução
Wagner Lago PDT Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 14

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PSDB Obstrução
Ariosto Holanda PSDB Não
Arnon Bezerra PSDB Não
Bismarck Maia PSDB Obstrução
Eunício Oliveira PMDB Não
Gonzaga Mota PSDB Sim
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João Alfredo PT Não
José Unhares PP Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Obstrução
Leônidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano· PSDB Abstenção
Mauro Benevides PMDB Não
Moroni Torgan PFL Obstrução
Roberto Pessoa PL PUPSL Não
Vicente Arruda PSDB Não
Total Ceará : 17

PIAuí

Átila Ura PSDB Sim
B.Sá PPS Não
Ciro Nogueira PFL Não
Júlio Cesar PFL Obstrução
Marcelo Castro PMDB Não
Moraes Souza PMDB Não
Promotor Afonso·Gil pedoB Não
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Não
Nélio Dias PP Não
Ney Lopes PFL Sim
Sandra Rosado PMDB Não
Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Não
Carlos Dunga PTB Não
Enivaldo Ribeiro PP Não
Inaldo Leitão PL PUPSL Não
Lúcia Braga PMN Não
Luiz Couto PT Não
Marcondes Gadelha PTB Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Ricardo Rique PL PUPSL Não
Wellington Roberto PL PUPSL Não
Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
Eduardo Campos PSS Não

Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Obstrução
Joaquim Francisco PTS Não
José Chaves PTS Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PTS Não
Marcos de Jesus PL PUPSL Não
Miguel Arraes PSB Não
Osvaldo Coelho PFL Não
Pastor Francisco Olímpio PSS Não
Paulo Rubem Santiago PT Não
Renildo Calheiros PCdoS Não
Roberto Magalhães PTB Não
Total Pérnambuco: 16

ALAGOAS

Benedito de Ura PP Não
José Thomaz Nonô PFL Obstrução
Rogério Teófilo PFL Obstrução
Total Alagoas: 3

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Obstrução
Heleno Silva PL PUPSL Não
Jackson Barreto PTB Não
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Não
Mendonça Prado PFL Obstrução
Total Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Não
Aroldo Cedraz PFL Obstrução
Claudio Cajado PFL Obstrução
Colbert Martins PPS Não
Coriolano Sales PFL Obstrução
Daniel Almeida PCdoB Não
Guilherme Menezes PT Não
Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Carlos Bacelar PFL Não
João Leão PL PUPSL Não
Jonival Lucas Junior PTB Não
Josias Gomes PT Não
Luiz Alberto PT Não
Marcelo Guimarães·Filho PFL Obstrução
Milton Barbosa PFL Obstrução
Nelson Pellegrino PT Não



41870 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Pedro Irujo PFL Não
Robério Nunes PFL Obstrução
Severiano Alves PDT Não
Zelinda Novaes PFL Obstrução
Zezéu Ribeiro PT Não
Total Bahia: 21

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Não
Bonifácio de Andrada PSDB Obstrução
Cabo Júlio PSB Não
Carlos Mota PL PUPSL Não
Carlos Willian PSB Não
César Medeiros PT Não
Dr. Francisco Gonçalves PTB Não
Geraldo Thadeu PPS Não
Gilmar Machado PT Não
Isaías Silvestre PSB Não
Ivo José PT Não
Jaime Martins PL PUPSL Não
João Magalhães PTB Não
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
José Militão PTB Não
Júlio Delgado PPS Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Não
Lincoln Portela PL PUPSL Não
Márcio Reinaldo Moreira PP Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Júnior PL PUPSL Não
Mário Heringer PDT Não
Mauro Lopes PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Obstrução
Osmânio Pereira PTB Não
Patrus Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Rafael Guerra PSDB Obstrução
Romel Anizio PP Não
Romeu Queiroz PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PTB Obstrução
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Silas Brasileiro PMDB Não
Virgílio Guimarães PT Não

Vittorio Medioli PSDB Obstrução
Total Minas Gerais : 38

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Não
Iriny Lopes PT Não
José Carlos Elias PTB Não
Manato PDT Não
Marcelino Fraga PMDB Não
Marcus Vicente PTB Não
Neucimar Fraga PL PUPSL Não
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Não
Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Não
Alexandre Santos PP Não
Almerinda de Carvalho PMDB Não
Almir Moura PL PUPSL Não
André Luiz PMDB Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Bernardo Ariston PMDB Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL Não
Carlos Nader PFL Sim
Carlos Santana PT Não
Chico Alencar PT Não
Deley PV Não
Dr. Heleno PP Não
Edson Ezequiel PMDB Não
Eduardo Cunha PMDB Não
Elaine Costa PTB .Não
Fernando Gabeira PT Não
Fernando Gonçalves PTB Não
Francisco Dornelles PP Sim
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB Não
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Não
Jorge Bittar PT Não
José Divino PMDB Não
Josias Quintal PMDB Não
Julio Lopes PP Não
Leonardo Picciani PMDB Não
Lindberg Farias PT Não
Luiz Sérgio PT Não
Miriam Reid PSB Obstrução
Paulo Baltazar PSB Não
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Paulo Feijó PSDB Obstrução
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Renato Cozzolino PSC Não
Roberto Jefferson PTB Não
Simão Sessim PP Não
Vieira Reis PMDB Não
Total Rio de Janeiro: 37

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Obstrução
Amauri Robledo Gasques PRONA Obstrução
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Obstrução
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Obstrução
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Celso Russomanno PP Não
Cláudio Magrão PPS Não
Corauci Sobrinho PFL Sim
Delfim Netto PP Não
Devanir Ribeiro PT Não
Dr. Hélio PDT Não
Durval Orlato PT Não
Edna Macedo PTB Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Obstrução
Enéas PRONA Obstrução
Gilberto Nascimento PMDB Não
Iara Bernardi PT Não
IIdeu Araujo PRONA Obstrução
Ivan Valente PT Não
Jamil Murad PCdoB Não
Jefferson Campos PMDB Não
João Batista PFL Obstrução
João Herrmann Neto PPS Não
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Não
Lobbe Neto PSDB Obstrução
Luciano Zica PT Não
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não
Luiza Erundina PSB Não
Marcelo Ortiz PV Não
Mariângela Duarte PT Não
Michel Temer PMDB Não
Milton Monti PL PUPSL Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Orlando Fantazzini PT Não

Paulo Kobayashi PSDB Obstrução
Professor Irapuan Teixeira PRONA Obstrução
Professor Luizinho PT Não
Rubinelli PT Não
Salvador Zimbaldi PTB Não
TeIma de Souza PT Não
Vanderlei Assis PRONA Obstrução
Vicente Cascione PTB Não
Vicentinho PT Não
Total São Paulo: 47

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Não
Celcita Pinheiro PFL Obstrução
Pedro Henry PP Não
Ricarte de Freitas PTB Não
Thelma de Oliveira PSDB Obstrução
Wilson Santos PSDB Obstrução
Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Sim
José Rajão PSDB Obstrução
Maninha PT Não
Sigmaringa Seixas PT Não
Tatico PTB Não
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Não
Carlos Alberto Leréia PSDB Obstrução
Jovair Arantes PTB Não
Leandro Vilela PMDB Não
Leonardo Vilela PP Não
Neyde Aparecida· PT Não
Pedro Chaves PMDB Não
Ronaldo Caiado PFL Obstrução
Rubens Otoni PT Não
Sandes Júnior PP Não
Sandro Mabel PL PUPSL Não
Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
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Murilo Zauith PFL Obstrução
Vander Loubet PT Não
Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB Obstrução
André Zacharow PDT Não
Assis Miguel do Couto PT Não
Chico da Princesa PL PUPSL Não
Dilceu Sperafico PP Não
Ora. Clair PT Não
Giacobo PL PUPSL Não
Iris Simões PTB Não
José Carlos Martinez PTB Não
José Janene PP Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Obstrução
Nelson Meurer PP Não
Odílio Balbinotti PMDB Não
Osmar Serraglio PMDB Não
Paulo Bernardo PT Não
Selma Schons PT Não
Takayama PMDB Não
Total Paraná: 17

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Não
Carlito Merss PT Não
João Matos PMDB Não
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Não
Paulo Afonso PMDB Não
Paulo Bauer PFL Sim
Vignatti PT Não
Zonta PP Não
Total Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT Sim
Ary Vanazzi PT Não
Augusto Nardes PP Não
Beto Albuquerque PSB Não
Cezar Schirmer PMDB Não

Darcísio Perondi PMDB Sim
Érico Ribeiro PP Não

Francisco Appio PP Não

Francisco Turra PP Sim

Kelly Moraes PTB Não

Luciana Genro PT Sim

Maria do Rosário PT Não

Milton Cardias PTB Não

Nelson Proença PPS Não

Onyx Lorenzoni PFL Obstrução

Orlando Desconsi PT Não

Osvaldo Biolchi PMDB Não

Pastor Reinaldo PTB Não
Tarcisio Zimmermann PT Não
Total Rio Grande do Sul: 19

(*) Votos Declarados ao Microfone Durante a
Votação por Impossibilidade de Registro no Sistema
Eletrônico de Votação

O SR. JOSÉ IVO SARTORI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ IVO SARTORI (PMDB-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com a bancada do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado
Francisco Rodrigues.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL-RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero fazer um elogio. Apesar de não fazer parte da
base de sustentação do Governo, por questão de leal
dade, gostaria de enaltecer a posição assumida pelo
Ministro da Casa Civil, José Dirceu, que, num gesto
responsável, se comprometeu com o Governador
Flamarion Portela e toda a bancada do Estado de Ro
raima a instituir uma comissão para estudar e definiti
vamente resolver a situação fundiária sob domínio da
União no Estado. Esse grupo foi criado por meio de
decreto.

Parabenizo o Sr. Ministro José Dirceu, pois, em
14 anos de Câmara, foi a primeira vez que esse as
sunto foi tratado com absoluta responsabilidade.

A constituição desse grupo de trabalho, com
posto por representantes da Casa Civil, do Gabinete
de Segurança Institucional, dos Ministérios da Defe
sa, da Justiça, do Desenvolvimento Agrário, do Meio
Ambiente e do Planejamento e Gestão e da Advoca
cia-Gerai da União, mostra o compromisso de resol
ver essa questão e é uma prova de que ainda se tem
palavra, o que nos envaidece pelo trabalho substanci
oso no sentido de chegar a esse termo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a mesa o seguinte requerimento:
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Sr. Presidente, requeiro a V.Exa. , nos termos
dos arts. 101 ,11 ,"b" , 2 e 165, § 2°, do Regimento Inter
no, que a discussão da PEC n° 41-B, de 2003, se dê
por grupos de artigos, conforme proposto abaixo:

Arts. 1° e 2° ;
Arts. 3°, 4°, 5°, 6° e 7°.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003. 
Ronaldo Caiado, Vice-Líder do PFL

O. SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar contra a proposição, concedo a
palavra ao nobre Deputado Paulo Bernardes. (Pau
sa.)

Para encaminhar contrariamente, concedo a pa
lavra ao Professor Luizinho. (Pausa.)

Para encaminhar a favor, concedo a palavra ao
nobre Deputado Moroni Torgan. (Pausa.)

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.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

discussão a matéria.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL.·Ques

tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, quando a sessão era presidida pelo nobre Deputa
do Inocêncio Oliveira, formulei questão de ordem, que
foi recepcionada por S.Exa. com a informação de que
seria encaminhada aV.Exa. no momento em que as
sumisse a direção dos trabalhos.

Não vou aqui discutir a superveniência da Medi
da Provisória nO 128, que revogou, digamos assim, a
Medida Provisória n° 124, iniciativa de legalidade, no
mínimo, duvidosa. Não é esse o fulcro da questão de
ordem.

Minha questão de ordem é centrada no fato de
que há um acordo suprapartidário, com a participa
ção da Mesa, para que as relatorias sejam distribuí
das entre os partidos. A Medida Provisória n° 124,
que foi derrubada, tinha como Relator este Deputado.
Quer dizer, um Deputado do PFL. A questão de or
dem formulada a V. Exa. é a seguinte: essa relatoria se
transfere automaticamente para a Medida Provisória

n° 125? Como a Mesa tratará a hipótese, a fim de que
não haja prejuízo para o Partido da Frente Liberal?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado José Thomaz Nonô, a relatoria está asse
gurada ao PFL. Evidentemente, não pode ser a refe
rente à medida provisória seguinte, porque já há um
Relator designado. Então, o PFL terá, na seqüência, a
relatoria da próxima medida provisória.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Duas, então?
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Não.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Uma na ordem

e uma para substituir a Medida Provisória n° 125?
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Assim que for editada nova medida provisória, para
compensar aquela cuja relatoria o PFL perdeu, será
designado membro desse partido para Relator.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Agradeço a
V.Exa.

O SR. ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ZÉ GERARDO (PMDB-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação segui a orientação do PMD8.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
discussão. Para falar contra a matéria, concedo a pa
lavra ao Deputado Mendonça Prado.

O SR. MENDONÇA PRADO (PFL-SE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o Partido da Frente Liberal nesta Casa tem
analisado cuidadosamente o Sistema Tributário Naci
onal criado pelos Constituintes de 1988. Chegamos à
conclusão de que ele traz grandes distorções para a
sociedade brasileira no que diz respeito ao sujeito ati
vo e ao sujeito passivo na relação tributária.

Sabemos que no Brasil há grandes desigualda
des sociais e regionais e que o sistema tributário é ca
paz de minimizar as distorções existentes em deter
minado Estado. Percebemos que a característica
principal do atual sistema é a cobrança do imposto in
direto e que a maior parte do boJo arrecadado tem ori
gem exatamente nesse tipo de tributo, que faz com
que contribuintes de menor poder aquisitivo paguem
proporcionalmente mais impostos do que os de me
lhor condição de renda e até mesmo de patrimônio.

Outra grande distorção do atual Sistema Tribu
tário permite que, por meio de um sistema híbrido,
Estados produtores industrializados arrecadem o
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ICMS na origem em maior percentual, o que aumenta
as desigualdades regionais.

Representante de um Estado nordestino emi
nentemente consumidor, faço críticas ao atual siste
ma. É de fundamental importância que o Congresso
Nacional o modifique para haver a cobrança do ICMS
no destino, sugestão que sempre foi tida, por diversos
Parlamentares e técnicos na área tributária, como a
mais viável até mesmo para diminuir as desigualda
des regionais.

Destaco de outros pontos um que causa verda
deiro casuísmo. Refiro-me ao fato de que Estados
produtores de petróleo não tenham capacidade de ar
recadar tributos sobre a riqueza que está em seus
subsolos - a comercialização e transmissão do bem
se dão nos Estados produtores. Principalmente Sergi
pe, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro sofrem
enormes prejuízos, porque são produtores de petró
leo e não têm direito de arrecadar o tributo sobre a co
mercialização do produto quando transferido para ou
tro ente da Federação a fim de ser destinado à refina
ria. E aí reside um grande prejuízo.

Lamentavelmente, ao encaminhar a proposta
de reforma tributária para o Congresso Nacional, o
Governo não teve a coragem de fazer a devida corre
ção. Permitiu que os Estados produtores de petróleo
continuem com esse prejuízo, que é repassado para
sua população.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os con
tribuintes deste País não suportam mais tão elevada
carga tributária. São inúmeros os mecanismos previs
tos na Constituição que permitem, pela competência
residual da União, que se criem novos tributos sem
que esses sejam partilhados com Estados e Municípi
os. Temos exemplos como os da COFINS, CIDE e
CPMF, que não são partilhadas pela União, que arre
cada e não permite a autonomia financeira dos dema
is entes da Federação.

Temos a autonomia política, que faz com que
haja Legislativo e Executivo nos Municípios e nos
Estados, mas só a União tem autonomia financeira
neste País. Prefeitos e Governadores devem viver,
conforme deseja o Governo Federal, de pires na mão.
Sempre que necessitarem realizar serviços e obras
têm de vir reivindicar recursos do Governo Federal.

O nosso País não pode continuar assim. Se te
mos autonomia política nos Municípios e nos Esta
dos, temos também de tê-Ia financeiramente. Não po
demos conceber que um Prefeito, quando necessitar
realizar obras de serviços básicos no Município, te
nha de vir para Brasília, a fim de pedir recursos míni
mos para satisfazer as necessidades dos munícipes.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
a proposta do Governo Federal enviada para o Con
gresso Nacional não satisfaz os desejos da socieda
de brasileira, e, se depender do Partido da Frente Li
berai, vamos rejeitá-Ia, porque é perniciosa para o
Brasil.

o Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 10

Vice-Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência informa que a sessão vai até as
20h30min e que pretende dar a palavra ao maior nú
mero possível de oradores, favoráveis e contrários à
matéria em discussão. Informa ainda que haverá mais
uma votação e, por isso, pede que ninguém saia da
Casa.

O SR. ELlSEU PADILHA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ELlSEU PADILHA (PMDB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior acompanhei o meu partido.

O SR. CARLOS MELLES (PFL-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador. - Sr. Presidente, registro
que votei com o partido.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior segui a orientação do PP.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
falar a favor da matéria, concedo a palavra ao nobre
Deputado Nilson Mourão, que dispõe de 5 minutos na
tribuna.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
Presidente Lula fez questão de vir pessoalmente a
esta Casa entregar as propostas de reforma que 
acredita - mudarão o Brasil e que fazem parte do seu
plano de governo.

A partir daí teve início amplo processo de deba
te e de discussão na sociedade brasileira acerca des
sas reformas.

A reforma tributária foi muito bem entregue ao
Relator Virgílio Guimarães, Deputado capaz e experi
ente, que abriu o diálogo com todos os setores repre
sentativos do nosso País. S.Exa. debateu paciente
mente com os Governadores e Prefeitos na Comis
são Especial. E, dessa forma, conseguiu costurar um
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grande acordo. Por isso, desta tribuna, parabenizo o
nobre Relator pelo trabalho realizado.

A Proposta de Emenda à Constituição na 41 tem
por objetivo fazer uma reforma tributária. Como disse
o Ministro Antonio Palocci, uma reforma, não uma re
volução. A mencionada PEC traz decisões importan
tes e possíveis de serem feitas neste momento histó
rico que atravessamos. A matéria precisa ser aprova
da nesta Casa, a fim de permitir o crescimento do
País, a retomada dos investimentos, a geração de
emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida do
povo brasileiro.

Sr. Presidente, Sras.e Srs. Deputados, esta
Casa não pode faltarao Brasil. Vamos apreciar, votar
e aprovar as mudanças propostas pelo Presidente
Lula para a reforma tributária.

Alguns têm dito que ela aumenta a carga de
impostos neste País e que hoje é o "dia da forca".
Ora, Sr. Presidente, como dizer isso, se o que se
propõe é a simplificação do sistema de impostos, a
redução das alíquotas do ICMS para 5 alíquotas e
uma única legislação? Essa proposta desonera as
exportações e os impostos dos bens de capital, su
gere o fim da cumulatividade da COFINS e reduz os
impostos da cesta básica.

Esses são os aspectos fundamentais da refor
ma enviada pelo Presidente Lula, que busca diminuir
as desigualdades e a exc.lusão social presente em
nosso País e que nos permitirá construir um Brasil
mais solidário, mais justo, mais fraterno, com a reto
mada do crescimento e desenvolvimenta econômico.

Por isso, Sr. Presidente, esta Casa deve aprovar
a reforma tributária como está sendo proposta pelo
nosso Relator Virgílio Guimarães.

Muito obrigado.
OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para

falar çontra a matéria, concedo a palavra ao nobre
Deputaqo Ronaldo Caiado. (Pausa.)

O SR. WASNYDEROURE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. WASNY DE ROURE (PT-DF. Pela ordem.
Sem revisão do qrador.) - Sr. Presidente, na última
votação, acompanhei o voto da bancada do PI.

O SR. COLOMBO (PT-PR. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, acompanhei o meu
partido na últimavotação.

O SR. WELlNTON FAGUNDES (Bloco/PL-MT.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
votei com o meu partido.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL-BA Pela ordem.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei o meU partido.

O SR. CLEUBER CARNEIRO (PFL-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com o partido.

O SR. MACHADO (PFL-SE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com omeu
partido.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votei
com o meu partido.

O SR. MAURO PASSOS (PT-Se. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, segui a orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, para falar contra a matéria, ao nobre
Deputado Ronaldo Caiado.

O SR.RONALDO CAIADO (PFL-GO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, estamos vivendo situação ímpar, jamais vista
nesta Casa: estamos discutindo o relatório da Comis
são Especial da Reforma Tributária, cujo texto ainda
não foi apresentado. É algo inédito.

Ao finalizar a discussão, os partidos terão de
apresentar as emendas. Mas como o faremos se não
sabemos qual será o· texto a ser emendado? Qual
será? O que foi enalteCido pelos Parlamentares que
me antecederam, no qual O Relator aglutina todas as
tendências do Brasi.l? Ora, Sr. Presidente, sem dúvida
o Relator só conseguiu aglutinar todos contra o seu
texto. Este, repito, é um fato inédito.

Todos os 27 Governadores e mais de 5.500 Pre
feitos vieram a.Brasnia para dizer "não" ao texto do Re
lator. Os cidadãClS brasileiros estãoperplexos, atônitos.

Ontem, tivemos manifestações contrárias à re
forma em todo o território· nacional, o "dia da forca",
instrumento que simboH.4ao martírio de Tiradentes, o
símbolo da indignação Q()p1. o é;lumento da carga tribu-
tária no País. . ..

Há 90 dias, o P~eiii~ente Lula sancionou o que
chegou a esta Casa como medida provisória e deter
minou o aumento daCOFINS dos bancos de 3% para
4%, Isso significa que todo cidadão para ter acesso a
qualquer crédito bancário, cheque especial e outros
serviços terá de pagar mais 1%. A COFINS passou de
3% para 4%.

O cidadão que tenha constituído alguma empre
sa, seja ele marceneiro, médico, odontólogo, presta
dor de serviço, artista, apresentador, também vai ter
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de pagar muito mais pela Contribuição Social sobre o
Lucro Líqüido, que passou de 12% para 32%.

Ontem, foi o novo dia da derrama, da cobrança
cada dia maior dos impostos. No entanto, o que ouvi
mos do Ministro Palocci? "Fiquem tranqüilos, não vai
haver aumento da carga tributária'. Mas não vai como,
de determinam a progressividade do ITBI, do ITCD e
do Imposto Territorial Rural, se criam o selo pedágio e
tributação sobre bens e serviços importados? Como
não haverá aumento da carga tributária? É lógico que
haverá. E o dinheiro arrecadado vai para quem?

É para isso que eu peço a atenção de todos os
companheiros desta Casa. Temos as nossas bases,
os Municípios; somos eleitos pelo interior e pelas Ca
pitais. Então, conversem com os Prefeitos, Srs. Depu
tados, procurem saber de que maneira eles estão
sendo atingidos.

Hoje, de todo o bolo tributário arrecadado no
Brasil, os Prefeitos ficam com 13%; os Governadores,
com 23%, e o Governo Federal fica com 64'7'0! Ses
senta e quatro por cento de todos os tributos e de to
das as contribuições do País. Essa é a partilha? O
Governo vem agora dando sinais de que poderá fazer
alguma concessão para os Estados - quem sabe? 
cedendo na questão do ICMS. E quanto ao atendi
mento aos Prefeitos, já cansados de mostrar que as
Prefeituras estão inviabilizadas? Estão fechando as
Prefeituras, estão demitindo pessoas. Eles pedem a
nós, representantes dos cidadãos brasileiros, o que
prometemos em praça pública: reforma tributária,
sim, aumento de impostos, não!

O que queremos é uma distribuição harmônica,
correta e digna para os Municípios, que é o responsá
vel pelo atendimento das necessidades do cidadão.

Não podemos entender por que cabeças verda
deiramente brilhantes desta Casa emprestam apoio
ao Governo nesta hora, se não conhecem ainda o tex
to que será votado. Se não sabem, por que o apoiam?
Como fazer emendas? Srs. Deputados, peço aos se
nhores que reflitam!

Perguntamos também, Sr. Presidente, como de
veremos encaminhar os destaques e se eles prevale
cerão no caso de emenda aglutinativa, nas alterações
apresentadas pelo Relator.

Sr. Presidente, vou encerrar, mas quero alertar
aos Srs. Deputados para o fato de que não podemos
deixar que a reforma seja decidida no Senado. Não
podemos desrespeitar nossos eleitores, não pode
mos desrespeitar esta Casa! O Presidente da Repú
blica esteve no Congresso Nacional para apresentar
o projeto de reforma tributária, junto com 27 Governa
dores que o apoiavam. Hoje, todos os 27 Governado-

res são contrários ao relatório do Deputado Virgílio
Guimarães.

Temos de fazer os melhoramentos aqui, na Câ
mara dos Deputados. Caberá ao Senado, como Casa
revisora, cumprir sua função. Não podemos abrir mão
de nossas prerrogativas!· Vamos lutar, vamos exigir
mudanças reais no texto dessa proposta que, sem dú
vida, é a própria negação de uma reforma tributária.

O PFL encaminha o voto contrário ao parecer
do Relator.

O SR. EDMAR MOREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. EDMAR MOREIRA (Bloco/PL-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei de acordo com a orientação do PL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, para falar a favor, ao nobre Deputado
Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
em primeiro lugar, mais uma vez é preciso dizer que
esta proposta de reforma tributária chegou à Casa
junto com a da reforma da Previdência, trazida pe
los 27 Governadores e Governadoras do País. Já
votamos a reforma da Previdência e estamos discu
tindo a tributária.

Em segundo lugar, a maior parte da Oposição
diz que não sabe o que está votando. A quem não
sabe como se posicionar basta ler o parecer aprova
do na Comissão Especial e publicado no Diário da
Câmara dos Deputados. É ele que estamos debaten
do. Temos evidentemente de levar em conta que o
Relator tem a prerrogativa, pautado no Regimento
Interno da Casa, de apresentar substitutivo, assim
como de fazer emendas e acatar sugestões em ple
nário. Se o fizer, será exatamente para atender ao ple
ito dos Governadores. Essa discussão dos Governa
dores faz parte do jogo político.

Segundo aspecto: não há neste País tema tão
importante quanto o da necessidade de realização da
reforma tributária. Que problema estamos encontran
do nesse âmbito? Se é verdade que alguns Municípi
os ou Estados passam por uma crise e querem resol
vê-Ia, será preciso discutir a distribuição dos tributos?

Essa não é a essência da reforma de que ne
cessitamos. Precisamos, acima de tudo, da simplifica
ção do nosso sistema. Temos de sair do faz-de-conta
que se cobra e do faz-de-conta que se paga. Estamos
vendo no País a crescente sonegação.
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Precisamos aprofundar o tema. É preciso lem
brar aos que estão discutindo o dia da derrama que o
PSDB lançou propaganda na televisão na qual diz
que a safra que o Brasil tem produzido foi plantada
por ele. Não podemos deixar de dizer que a crise por
que estamos atravessando também foi plantada pelo
PSDB. Estamos colhendo os frutos dessa crise, bem
como a enorme safra.

Não vamos resolver de imediato a crise do pro
blema de caixa de Municípios e Estados com a·refor
ma tributária.

Neste País, quanto mais pobre for o cidadão,
mais imposto ele paga. Paga percentualmente sobre
a cesta básica enormestributo$. Há um processo an
tiemprego. O imposto é cobrado sobre a folha de pa
gamento. QUanto mais uma pessoa empregar, quanto
mais trabalhadores tiver, quanto maior for sua folha,
mais impostos ela paga. Isso é um incentivo ao con
trário para a empresa empregar.

Essas são questões essenciais que precisamos
discutir. Tódos dizem que .precisamos desonerar as
exportações. É correto. Não podemos exportar im
postos. Para isso estamos, com essa proposta de re
forma, criando, de forma. constitucional, um fundo
para compênsar Municípios e .Estados. Por quantos
anos os Estados reclamaram da perda de receita de
pois.queifoi.vot~daa Lei Kandir? Essa proposta vem
no sentido de fazer justiça aos Estados.

Háel.'paço suficiente para o debate, e ele está
acontecendo.• () qyenão se pode é esperar que a re
formasplucione os problemas de caixa de Estados e
Municípios.

Por trás dos discursos de que o Governo quer
presentar seu caixa, no fundo o que se queré, com a
partilha, resolver os problemas imediatos das admi
nistraçõesmunicipais e. estaduais. Precisamos fazer
uma reforma para o País voltar acrescer. E, se isso
acont~er, a arrecadação dos Municípios, dos Esta
dos e do Governo Federalaumentará, conforme aqui
lo que o País espera· e deseja, e haverá geração de
emprego para o povo.

Obrigado.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden

te, peçoapalavr~ pela ordem.
O Sft. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
() SFl. JOSÉ CARlOSALELUIA (PFL-BA. Pela

ordem.. pem. revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como era o intuito da base do Governo e conforme
entendeU a. Mesa, iniciamos a discussão. Quero sa
ber se a Mesa pretende colocar em votação requeri-

mento de encerramento da discussão, o que seria um
absurdo, porque nós, do PFL, e os Deputados do
PSDB - conversei com o Deputado Antonio Carlos
Pannunzio a respeito disso - estamos tentando ela
borar·destaques. Como podemos fazer isso se não
conhecemos a matéria?

Proponho a V.Exa. um entendimento, a fim de
continuara discussão e para todos os companheiros
participarem. Amanhã, discutiremos a matéria. Evi
dentemente, o Governo vai ganhar, porque tem a mai
oria. Depois de conhecermos a emenda aglutinativa
substitutiva total - observe o nOme complicado,
emenda aglutinativa substitutiva total, o que significa
um novo projeto - proporemos as mudanças. De pos
se do novo projeto, poderemos apresentar destaques.
Dessa forma, a. democracia voltará ao curso natural,
depois do longo desvio que houve.

Se VExa. concorqar,.·.será um grande avanço.
Assim, dará a prova de que está defendendo o debate
nesta instituição.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência sempre foi a favor do debate, e o Deputa
do João Paulo Cunha também.

A democracia é exercida pelas opiniões contrá
rias. A Mesa agiu estritamente de acordo com o Regi
mento Interno. Fui parabentzado pela grande maioria
da Casa pela decisão correta.

Então, farei o apelo ao Deputado João Paulo
Cunha.

A matéria está sendo negociada. Em assim sen
do, esta sessão será encerrada às 20h30min, possibi
litando ampla discussão sobre. o assunto.

Amanhã poderemos, com a emenda aglutinati
va total substitutiva, apresel1tardestaques. Inclusive,
para aquiescer, pQderíamos inic.iar pela votação do
encerramento da discussão e depois encaminhar ou
tras matérias.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Vamos ape
nas decidir o que faremos hoje. Amanhã será outro
dia.

O SR. ODAIR - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ODAIR (PT-MG. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
acompanhei a bancada.

O SR. LUIZ BASSUMA (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior acompanhei o partido.
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o SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
partido na última votação.

O SR. DR. EVILÁSIO (PSB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
PSB na votação anterior.

O SR. ODAIR (PT-MG. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, votei com o PT.

O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (PT-8E. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para não
haver esse interstício, gostaríamos de fazer um apelo
para que V.Exa. desse continuidade às discussões a
favor e contra.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pois
não. Vamos continuar a discussão.

O SR. VIEIRA REIS - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. VIEIRA REIS (PMDB-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
PMDB.

O SR. NEUTON LIMA (PTB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com o partido nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Cambraia,
para falar contrariamente à matéria.

O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB-CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, por cima de pau e pedra, como se diz no
Nordeste, iniciamos a discussão da proposta de refor
ma tributária encaminhada pelo Governo a esta
Casa, mesmo sem saber o que estamos discutindo, o
que é uma incoerência.

Apesar de existir um substitutivo aprovado, tam
bém por cima de pau e pedra na Comissão Especial,
não é ele, com toda a certeza, que será votado ama
nhã. Ora, se as negociações estão avançadas, se
amanhã já há condição de apresentar a emenda aglu
tinativa, por que essa pressa da base do Governo?

Como não vou discutir contra um substitutivo
que amanhã não estará mais em votação, vou falar
contra as atitudes do Governo na tramitação da pro
posta, atropelando tudo e todos, passando por cima
com um verdadeiro rolo compressor, haja vista a vota-

ção da matéria na Comissão Especial, quando a mai
oria dos Deputados da base que poderiam votar con
trariamente à proposta foram sumariamente substitu
ídos pelo Governo. Mas com a promessa de que ao
Plenário viria outra proposta, uma verdadeira propos
ta de reforma tributária, que não seria assim. Quer di
zer, a base foi e continua sendo enganada.

Essa prepotência do Governo se materializou
primeiro na revogação de uma medida provisória, na
forma de uma coisa nova e legal, para que houvesse
a possibilidade de se iniciar hoje a discussão da refor
ma tributária.

Ora, o Governo tem maioria na sua base. Pode
ria votar a medida provisória e, depois, colocar em
discussão a proposta de reforma tributária. Mas pare
ce que ele gosta de mostrar força, gosta de mostrar
prepotência, mas nisso tudo acaba envolvendo o
povo, porque o maior prejudicado, em última instân
cia, será o povo brasileiro, que é sensível, inteligente
e sabe das coisas.

Para comprovar o fato do atropelamento, leio
manchete do jornal O Globo de hoje, diário que faz
parte da grande imprensa deste País: "Dirceu decide
submeter o texto ao plenário da Câmara (...)".

S.Exa. está usurpando as prerrogativas do Pre
sidente desta Casa, que é o Poder Legislativo, ou dos
Poderes da República. Isso para mostrar força, para
passar por cima da Câmara mesmo. Embora alguém
possa dizer que a notícia não é verdadeira, que foi a
imprensa que colocou - e pode até ser -, a impressão
que se tem é que a imprensa assimilou que o Gover
no está podendo tudo, está passando por cima desta
Casa. E está passando mesmo, convencendo, atra
vés da enganação da sua base.

Ouvi Deputados da base dizer nos pronuncia
mentos que querem uma reforma tributária que bene
ficie a União, os Estados, os Municípios e, principal
mente, o povo brasileiro, que está precisando que o
Governo aja, de fato, a seu favor.

Infelizmente, não estamos vendo essa atitude
por parte do Governo, por tudo o que está fazendo e,
pior ainda, por tudo o que não está fazendo. Se, por
um lado, mostra força e prepotência, por outro, não
faz o que lhe seria devido: melhorar a qualidade de
vida do nosso povo. E S.Exa., o Presidente da Repú
blica, foi eleito para isso.

Quando o Governo propõe reforma tributária,
tão importante para o nosso povo, a negação é total.
Resolve apenas o problema imediato de caixa, com a
prorrogação da CPMF e da DRU. O resto é resto. Infe-
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Iizmente, esse resto não ficará assim, porque o povo
é inteligente, é sábio e sabe o que quer.

Muito obrigado.
O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa.a palavra.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Questão

de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
formulo questão de ordem com base no art. 165 do
Regimento Interno. Sou o 18° orador inscrito para fa
lar contra a matéria. Já falaram 3 contra e falará o
quarto a favor. Como foram destinados 5 minutos para
cada orador, teremos de 150 a 160 minutos de discur
so, o que dá mais de duas horas e meia.

Sr. Presidente, V.Exa. já declarou que procederá
ao encerramento da sessão às 20h30min. Estamos
inscritos para falar. Encerrada a sessão, sem ter vota
do o encerramento depois de 10 oradores inscritos
para falar contra ou a favor, será assegurada, na ses
são de amanhã, aos oradores inscritos a possibilida
de de debater o assunto? A matéria é extremamente
necessária e importante. Apesar disso, não temos o
texto para apresentar os destaques e as emendas
aglutinativas. Só nos resta a discussão.

Sr. Presidente,.V..Exa. assegurará aos oradores
inscritos, a.pós encerrada a sessão, o direito de falar
na próxima s~ssão?

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência iniciou a sessão às 16h30min - com 4
horas, enc~rraremos às 20h30min.

A Presidência vai prorrogar a sessão por 1 hora
e permitira discussão, no máximo, até as 21h, quan
do chega.rá à Mesa requerimento de encerramento de
discussão. E, aí, a Presidência sÓ terá um caminho:
votar. Na hora em que for apresentado o requerimen
to, regimentalmente ele terá de ser submetido à deci
são do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, para falar a favor, ao nobre Deputado
Paulo Bernardo.

O SR./PAULO BERNARDO (PT-PR. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente,Sras. e Srs. De
putados, há aproximadamente 10 anos, esta Casa
tenta votar uma reforma tributária. Nas últimas Le
gislaturas, tivemos, no Brasil, um processo extre
mamente perverso de aumento da carga tributária,
que passou de 25% para mais de 36% do Produto
Interno Bruto. Além disso, não se resolveram pro
blemasessenciais, como desoneração da produ
ção e estímulo ao emprego.

Na Legislatura anterior, estava finalizada a pro
posta, votada na Comissão Especial, mas, lamenta
velmente, não se chegou a um acordo para trazê-Ia
ao Plenário.

A proposta que estamos discutindo agora, rela
tada pelo eminente Deputado Virgílio Guimarães, foi
trazida a esta Casa pelo Presidente da República e
apresentada aos 27 Governadores. S.Exas. negocia
ram e fizeram um acordo, com o apoio unânime dos
Governadores. A proposta tramita nestaCasa há pra
ticamente quatro meses e meio.

Durante esse período, fizemos inúmeras au
diências públicas, reuniões em vários Estados da Fe
d~ração, tudo isso num grande esforço, que resultou
no parecer do Deputado Virgílio Guimarães, aprova
do na Comissão. Mais do que isso: fizemos um acordo
com as Lideranças, inclusive com os partidos de opo
sição, no sentido de que o tema fosse aindaexausti
vamente discutido antes de ser colocado em votação,
o que está sendo feito.

Semana passada, o Presidente da Câmara
dos Deputados, DeputadoJ()ão Paulo Cunha, pro
moveu reuniões com empresários e Governadores,
e, nesta semana, ouvimos as centrais sindicais e os
Prefeitos. Todos os partidos têm sido consultados
para a elaboração de uma émenda aglutinativa, que
o Deputado Virgílio Guimarães vai trazer ao Plenário
antes da votação.

Sr. Presidente, pontos importantíssimos estão
sendo incluídos nessaproposta de emenda constitu
cional, tais como a efetiva desoneração das exporta
ções, antiga reivindicação do empresariado, capaz de
acelerar o processo de retomada do crescimento eco
nõmico, e a desoneração dos bens da capital, funda
mentai para a retomada dos investimentos. Estamos
diminuindo, substancialmente, os tributos que inci
dem sobre a cesta básica e sobre os medicamentos
de consumo humano.

Há outra histórica reivindicação dos empresá
rios, e estamos acabando com a cumulatividade da
COFINS. Esse é tema que está sendo discutido há
muito tempo. O efeito cascata que observamos na
COFINS finalmente vai ser eliminado.

Outra reivindicação é a desoneração da folha de
salários. Estamos tirando opeso das contribuições previ
denciárias que incidem exclusivamente sobre a folha de
salários e migrando para uma forma mais criativa, colo
cando"a sobre o faturamento ou sobre o valor agregado.

Outra coisa importantíssima também, Sr. Presi
dente, é a unificação das legislações do ICMS. Atual
mente, há 27 legislaçõ~sdiferentes que incidem so"
bre o ICMS. Elas vão ser unificadas numa única lei fe-



O SR. PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.
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deral, com 5 alíquotas no máximo. Isso vai gerar im- taques, ou, se for declarado o encerramento da dis-
portante efeito para acabar com a guerra fiscal entre cussão, os destaques estarão prejudicados.
os Estados. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta

Portanto, todos esses pontos por si só já justifi- Presidência indefere a questão de ordem de VExa. A
cam o voto favorável desta Casa à proposta de emen- emenda aglutinativa pode ser apresentada em qual-
da constitucional que estamos discutindo. quer momento da votação. Portanto, não é no mo-

Até amanhã, se tivermos condições, vamos exa- mento da discussão, mas, sim, da votação.
urirtodasasdiscussões, fazertoclodebatequeforne- O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Sr. Presidente,
cessário, para acrescentar pontos importantes, como peço a palavra para uma questão de ordem.
ficou praticamente acordado entre os Líderes na reu- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
nião com os empresários, de colocar uma alíquota VExa. a palavra.
máxima do ICMS, com apenas um dos dispositivos O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB-PR. Pela
capazes de dar garantia de que não haverá aumento ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de-
da carga tributária. Aliás, esse foi um compromisso pois se reabre a discussão?
assumido pelo Presidente da República e pelos Go- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não.
vernadores. A discussão, não. Abre-se prazo para apresentação de

Portanto, essa reforma é essencial para estimu- destaques e inicia-se o encaminhamento da votação.
lar o crescimento econômico, a retomada dos investi- O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Aí não temos
mentos, a retomada do processo de geração de em- como discutir mais a matéria, hão é?
pregos, a desoneração das exportações, dos bens de O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sim.
capital, da cesta básica e da folha de salários. Mas a discussão será sobre o texto que aí está. A dis-

Por isso, o Partido dos Trabalhadores e pratica- cussão da emenda substitutiva será sobre esse texto
mente todos os partidos haverão de contribuir para e de todas as emendas já apresentadas. Nenhuma
que ela seja aprovada amanhã, neste plenário. matéria nova pode vir com a nova emenda.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Sr. Presidente,
Presidência informa que, se o Plenário decidir, às ouça-me um instante, por favor.
21h, pelo encerramento da discussão, não haverá A reforma tributária é pacto federativo, é o en-
prejuízo, com a apresentação amanhã de emenda contro do País. Repito: é um pacto federativo, político
substitutiva global. O Presidente João Paulo Cunha e social. Deveria ser um lugar de encontro nacional.
determinou que abríssemos prazo para apresentação Mas o que estamos vendo é um desencontro. Presi-
de destaques. Então, hoje, no momento em que for dente da República, Deputados, Governadores, Pre-
apresentado, às 21 h, o requerimento de encerramen- feitos, empresários, trabalhadores, enfim, todos deve-
to da discussão, vamos votá-lo. Mas, se ele for apro- riam estar convergindo para a mesma causa.
vado, não vou anunciar o início de votação. Fica aber- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - No-
to o prazo para apresentação de destaques. bre Deputado Luiz Carlos Hauly, não há questão de

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ-Sr. Presiden- ordem de VExa.
te, peço a palavra para uma questão de ordem. O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Há sim. Esta-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem mos tratando da Federação.

VExa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Qu- VExa. está fazendo conjecturas.

estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- O SR. LUIZ CARLOS HAULV _ O projeto que-
dente, é lógico que esta é uma casa política, uma bra a Federação, quebra o pacto federativo.
casa de acordos. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - VExa.

A partir do momento em que for declarado o en- vai inscrever-se para falar no momento devido.
cerramento da discussão, mesmo que não seja decla-
rado o início da votação, não poderá, posteriormente, O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Com muito pra-
ser apresentada emenda aglutinativa, porque, até o en- zer.
cerramentoda discussão, têm de ser apresentados os
destaques de votação em separado e os destaques.

Então, temos que compatibilizar: ou não se en
cerra a discussão, permitindo a apresentação de des-
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o SR. PAULO PIMENTA (PT-AS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompanhei o voto
da bancada do Partido dos Trabalhadores.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-R8.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
votei com o partido.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ARNALDO. FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lógi
co que a emenda aglutinativa, segundo o Regimento,
cabe em qualquer momento da votação. Mas sendo
uma emenda aglutinativaglobal, pleiteada preferên
cia para ela, vai prejudicar o projeto do Relator. Con
seqüentemente, Sr. Pr~sidente, teremos prejuízo
para fazer os destaqUes. Essa é a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE. (Inocêncio Oliveira)- Por
isso, vamos abrir prazo para apresentação de desta
ques.

O SR. ARNALDO FAFUA DE SÁ -Será aberto?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rea

berto o prazo pa.ra apresentação de destaques;
O SR. AANALDOFARIA DE SÁ - Então, minha

questão de ordem está indeferida.
O SR. HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. HUMBERTO MICHILES (Bloco/PL-AM.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na última votação, votei de acordo com o partido.

o SR.. PASTORAMARILDO (PSS-TO. Pela or
dem. Semfevi~ão do orador.) - Sr. Presidente, na últi
ma vota~ão, votei como meu partido.

OSR. pRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
falar cóntrárioã matéria, concedo a palavra ao Depu
tado Onyx Lorenzoni. S.Exa. dispõe de 5 minutos na
tribuna.

O SR, ONYX LORENZONI (PFL-RS. Sem revi
são do .oré:ldor.) __ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, brasileiros que assistem a esta sessão, ao assu
mirmos. nosso. mandato nesta Casa, juramos defender
a Constituição. Hápouço, oOeputado Luiz Carlos Ha
uly afirmouque a reforma tributária deveria ser o en
contrq .pa .Nação. A reforma tributária, do jeito como
está p~oposta,na minha opinião, é golpe, é revolução
sem armas,porque .destrói opacto federativo brasileiro.

Hápessoas dizendo que, .como a reforma.tribu
tária veio pela solidariedade dos Governadores, ela

tem que ser aprovada sem questionamentos e dis
cussões. Quem deu autoridade aos Governadores
para transacioharema autonomia e a independência
dos Estados? Como pode haver Federação, se a au
tonomia financeira dos Estados é arrancada de cada
Unidade Federativa?

A maior parte dos Deputados Federais já foi
Deputado Estadual. Que Assembléia Estadual, em
nome do povo dos Estados, autorizou qualquer Go
vernador a· prestar solidariedade ao Presidente Lula
para destruir a Constituição brasileira?

VoKo a dizer: o texto como está, no art. 2°, tra
ta-se de golpe, porque retira completamente a capaci
dade de os. Estados brasileiros definirem o seu presen
te e Oseu futuro. Não é possívelque só se fale aqui de
uma alíquota para cá. de uma alíquota para lá. Não é
possível·.que estejamos tão adormecidos ou entorpeci
dos. Este é um momento muito sério de reflexões.

A Constituição brasileira, votada por esta Casa,
no art. 60, § 4°, diz qllenão se poderá votar nesta
Casa proposta de emenda tendente a abolir a forma
federativa de Estado.

Como pode um cidadão dizer que manda na sua
vida, se é.ec08omicamente dependente? Comopo
derá o Estado dizerque tem autonomia, se não puder
legislar sobre a fonte de seu financiamento, o ICMS?

Não posso me conformar com esta tragédia da
vida nacionaL Nãoé possível o Parlamento brasileiro
calar; é necessário ele reagir. A vitória de Lula não
deu ao Presidente procuração para golpear a Consti
tuição e acabar com o princípio federativo.

Como poderão. o. ~idadão brasileiro e a. cidadã
brasileira reconhecer, daqui a alguns dias, quando lhes
for traduzida a proposta.de reforma tributária, que em
seu Estado o Governador e os [)eputados Estaduais já
não têm mais nada a félZer? êerão todos servos do Mi
nistro da Fazen~~, oqualvai comandar cof8 poderes ili
mitados o "Superconfaz", biônico, da pior espécie - os
Senadores biônicos8êlo~inhampoderparainterromper

os repasses ConstitlJ~ionais paraEst~dpse Municípios;
o "Confazão"i criadoppr Lula, tem esse poder.

Esta é uma gfé:;Jnde briga,l.Ima boa luta, que te
mos o dever cívico de. assumir. Não podemos assistir
ã destruiçãoda Federação bra$ileira. Ainda que aos
atuais Governadore$ satisfaça a. condição de servos
do Presidente da Hepúbli9ae doMinif!fodaFazenda,
de serviçal do partido que tiraniçamente está queren
do usurpar poderes, não é lícito a nenhum homem e a
nenhuma .mulher ne$te plen~riocalar-senesta hora.
Esta é a horada cidadaniabrasileira. É o momento de
honrarmos o comprOrni~so assCJf8ido .com milhões de
pessoas que votaram em nós. Nenhum cidadão ama-
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zonense, paraense, baiano, goiano, gaúcho ou de
qualquer outro Estado nos autorizou a destruir a Fe
deração brasileira.

Portanto, alerto V.Exas. para esses fatos e bus
co parceria e solidariedade na luta pela preservação
da autonomia das Assembléias dos nossos Estados.
Este é nosso dever cívico.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
falar a favor, concedo a palavra ao nobre Deputado
Pauderney Avelino. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal é a favor de reformas, é um partido re
formista, mas quer fazer uma reforma tributária con
sentânea com os interesses do País.

A proposta do Governo não atende ao princípio
primeiro: igualdade e justiça fiscal. A proposta de re
forma tributária que chegou à Câmara dos Deputados
sob o signo da neutralidade tributária, na verdade,
não prima por essa característica.

Sr. Presidente, acreditamos que podemos avan
çar. O Brasil precisa de uma reforma tributária. Desde
1992 discutimos o tema nesta Casa. Precisamos, po
rém, amadurecer a discussão. Não podemos simples
mente votar uma matéria que não está madura e que
ainda não tem um texto definido. Precisamos votá-Ia,
mas antes disso precisamos tomar conhecimento da
proposta. Não há por que, mais uma vez, atropelar-se
este Plenário.

Tenho certeza de que podemos, sim, buscar
uma drástica redução da injustiça que poderá ser feita
ao aprovarmos a atual proposta.

Precisamos buscar compensações para Esta
dos e Municípios. Os Estados cederam demais, abri
ram mão de seu poder impositivo, e é natural que bus
quem compensações que lhes permitam ter algo que
se aproxime o máximo possível do que se pode cha
mar de justiça fiscal, de modo que não sejam simples
mente meros exatores, ou seja, recolhedores dos im
postos que antes eram resultantes do poder impositi
vo dos Governadores.

Vamos avançar. Vamos buscar a partilha da
CIDE. Por que não também da CPMF? Vamos buscar
a partilha da CPMF. Vamos fazer com que o fundo re
gional seja administrado pelos Estados e a transição
da origem para o destino do imposto que será cobra"
do seja erradicada do texto. Deputado Machado, to
dos os Estados perdem com essas medidas. Elas não
atendem a nenhum deles, nem rico nem pobre.

Vamos avançar nas discussões, para que os
Municípios, e não apenas os Estados, tenham com-

pensações. É bandeira do Partido da Frente Liberal
buscar compensações para os Municípios, que estão
à mingua, sem defensores, assim como os contribuin
tes. Tentamos buscar o equilíbrio, a fim de que o man
damento primeiro de uma reforma tributária neutra
seja efetivamente alcançado neste plenário.

Para isso precisamos dar continuidade às nego
ciações. O Partido da Frente Liberal não é contra as
reformas tributária e previdenciária, mas quer fazer
justiça social, tributária e fiscal até mesmo nos mais
distantes rincões deste tão injusto País.

Sr. Presidente, vamos avançar, mas sem votar a
matéria de modo açodado. Vamos tornar viável um
acordo entre Governadores, Prefeitos e a Câmara dos
Deputados. Não podemos deixar de discutir a matéria à
exaustão; não podemos abrir mão da prerrogativa desta
Casa, que representa o povo brasileiro.

Portanto, vamos discutir a proposta à exaustão,
a fim de votarmos uma reforma tributária mais justa e
equilibrada para todos os Estados e Municípios brasi
leiros e para o contribuinte, uma reforma conforme a
nossa concepção.

O SR. ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO BALESTRA (PP-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se es
tivesse presente na votação passada, acompanharia
o voto de meu partido.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO-Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, en
caminho à Mesa projeto de lei sobre fixação de alí
quota máxima de 25% para o Imposto de Renda no
ano que vem e atualização das faixas salariais.

Por dever de justiça, dou entrada neste projeto
de lei, a fim de contribuir para a não-elevação da car
ga tributária e tratar melhor o contribuinte brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Ronaldo Dimas,
para falar contra a matéria, que disporá de 5 minutos.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, temos visto insistentemente a base governista
defender a reforma como sendo de consenso entre os
27 Governadores. Não é verdade. A que foi encami
nhada ao Congresso Nacional não é aquela aprovada
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na Comissão Especial. Tanto que o Governo, via Pre
sidência da Câmara dos Deputados, promove reu
niões constantes com Governadores, visando ade
quar o texto às necessidades de cada Estado.

Mais do que isso, esse texto também não expri
me a vontade do setor produtivo brasileiro. Da mesma
forma, a Mesa, junto com alguns integrantes da Co
missão Especial, promove reuniões - neste momento
inclusive - para adequá-lo à realidade nacional, de
forma a realmente atender o País.

Vou revelar por que não atende, Sr. Presidente.
Seu art. 145, inciso 111, por exemplo, obriga as contribui
ções a incidirem sobre todas as importações, o que,
apesar do caráter teórico de igualar a carga tributária,
pode ser feito por intermédio do Imposto de Importa
ção. Significa c/aro aumento de carga tributária.

Há muito mais do que isso. No inciso 111 do art.
155, criam-se 2 novos tipos de IPVA: sobre embarca
ções e aeronaves comerciais, não somente de ricos,
mas de todos os brasileiros, inclusive daqueles que
transportam muitos bens por intermédio da navega
ção de cabotagem.

O inciso IV do § 6° do art. 155 passa a competên
cia do Imposto Territorial Rural para Estados e Municí
pios. Muito provavelmente acontecerá, nos Estados
mais desenvolvidos, aumento significativo do ITR. Por
tanto, significa aumento da carga tributária também.

Ainda no art. 155, § 1°, inciso IV, há progressivi
dade do Imposto de Transmissão, tanto causa mortis
quanto inter vivos.

No inciso V do § 2° se fixam 5 alíquotas para o
ICMS. E o CONFAZ, logicamente, vai pôr os produtos,
porque vai ter essa liberdade, de acordo com sua von
tade. O que deve acontecer é que poderão pôr vários
e vários produtos nas alíquotas mais altas, o que pro
vavelmente também elevará a carga tributária.

O inciso VIII do § 2° do art. 155 termina com to
dos os programas estaduais de fomento. Se eles não
existirem mais, haverá elevação da carga tributária,
porque são programas que abrem mão do ICMS. Não
podendo os Estados fazerem isso, logicamente o im
posto será cobrado integralmente, beneficiando ainda
mais aqueles já desenvolvidos.

Além disso, Sr. Presidente, de acordo com a alínea
"d' do mesmo parágrafo, o ICMS será cobrado sobre
transferência entre matriz e filial. Incluem-se ainda novos
produtos - TV a cabo, provimento de acesso à Intemet,
entre outros - que passarão a recolher ICMS.

Não é só isso. De acordo com § 6°, salvo melhor
juízo, o ICMS sobre energia e petróleo incidirá em to
das as etapas, será cumulativo. Ou seja, não se apro-

veitará o crédito nas operações anteriores. Isso signi
fica aumento da carga tributária. Nem sabemos onde
vai parar o preço da energia.

No art. 156, inciso IV, o ITBI tem alíquotas pro
gressivas e diferenciadas.

Sr. Presidente, esses são alguns itens aprova
dos na Comissão Especial de Reforma Tributária.
Aliás, não tão especial assim, porque, para a aprova
ção deles, a base governista trocou 22 membros da
Comissão, de um total de 31. O resultado de todas as
votações foi de 27 a 11, o que significa que não havia
consenso nem entre a própria base governista, quem
dirá entre todos os Deputados deste Plenário.

Apelo para VExas., a fim de que prestem bas
tante atenção na aprovação do texto que virá ao Con
gresso Nacional e que sinaliza claramente aumento
de tributos a ser pago por todos os brasileiros.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. LUCIANA GENRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. LUCIANA GENRO (PT-RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, peço a
VExa. que registre nos Anais da Casa nota que os
Deputados Babá, João Fontes e eu divulgamos on
tem, no Rio de Janeiro.

Diante das repercussões da mídia, faz-se mais
necessário do que nunca ser público e deixar claro
que estamos decididos a resistir às ameaças de ex
pulsão, principalmente a essa verdadeira "explllsão
branca" que já vivemos dentro do partido.

Enquanto denunciamos as manobras protelató
rias da cúpula partidária, que transmite para o Diretóc
rio Nacional a decisão sobre nosso futuro, não fica
mos de braços cruzados: chamamos a militância pe
tista para, ao ser oficializada nossa expulsão, se sen
tir também expulsa do partido e formar conosco nova
alternativa política de esquerda para o País.

Sr. Presidente, novamente peço a VExa. que re
gistre nos Anais da Casa esta nota, a fim de que todos
os brasileiros tenham acesso a ela.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
VExa. será atendida, nobre Deputada.

NOTA A QUE SE REFERE A
ORADORA

Nota pública

1) Consideramos que os oito meses do governo
Lula são fartos em demonstrações de que a política
do núcleo dirigente do PT provocou uma mudança
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brusca no partido. De oposição mais ou menos firme
ao neoliberalismo, o partido tem sido transformado
em pilar principal de sustentação dos planos capitalis
tas. Tem se integrado completamente ao regime polí
tico burguês brasileiro, um regime antipopular, marca
do pelo fisiologismo e pela sustentação de relações
dependentes com os banqueiros internacionais e
com o sistema capitalista imperialista dominado pela
burguesia norte-americana.

2) Consideramos esse curso do partido irrever
sível porque a decisão do núcleo dirigente não é ex
pressão apenas de um erro de percurso, de uma táti
ca mal pensada ou de uma correlação de forças impe
ditiva de outro rumo, mas uma estratégia consciente,
assumida, correspondente à defesa de interesses e
privilégios de uma casta burocrática, uma casta na
qual seus principais setores, via a gestão de distintas
esferas do estado burguês, a administração dos fun
dos de pensão e as relações com os grandes empre
sários, buscam se converter diretamente em novos
burgueses. Para isso precisam de um novo PT, como
Tony Blair fez na Inglaterra montando o novo traba
lhismo associado com os interesses de Washington.

3) Contribuiu na mudança irreversível do curso
do partido a vergonhosa capitulação da maioria das
direções da chamada esquerda petista. O exemplo
maior dessa rendição se deu na votação da "reforma
da previdência", quando a maioria dos parlamentares
da chamada esquerda votaram numa reforma, ou me
lhor dito, numa contra-reforma ditada pelo Fundo Mo
netário Internacional. Em alguns casos a capitulação
foi patética. A simples ameaça de expulsão dobrou a
espinha de políticos mais preocupados com suas car
reiras políticas do que com a defesa de princípios, a
exemplo de Lindberg Farias. Com o voto desta es
querda favorável a reforma, a possibilidade de uma
resistência que detivesse a mão dura das expulsões
foi desperdiçada, porque ao invés de dezenas de vo
tos contrários à privatização da previdência e aos ata
ques aos servidores e aposentados - dezenas de vo
tos que obviamente provocariam uma enorme e posi
tiva crise - apenas três deputados petistas defende
ram a orientação da greve nacional dos servidores e
os direitos dos trabalhadores. No Senado, até agora a
única que garantiu que não se curvará foi a Senadora
Heloísa Helena, mantendo sua coerência com sua
conhecida coragem. Coragem e coerência que a con
verteram na principal referência da esquerda brasilei
ra depois que Lula começou seu governo burguês e,
para completar, agora declarou que nunca foi de es
querda. As próximas "reformas", em harmonia com a
desastrosa política econômica de superávit primário

e pagamento da dívida, seguirão na mesma linha ne
oliberal. Já está para ser votada a reforma tributária
que transforma em permanente a CPMF, desvia os
20% da DRU para fazer superávit primário e concen
tra receita nas mãos da União, dificultando a vida de
estados e municípios, não acabando com as desi
gualdades regionais tão prometidas pelo Presidente
Lula. Vem aí, a Lei de Falência, a reforma trabalhista
para privilegiar os mais ricos e autonomia do Banco
Central, que de fato já é dominado pelos banqueiros
via Henrique Meirelles. O desdobramento tem sido
desemprego crônico, queda da renda, do consumo,
arrocho salarial e aumento da dependência.

4) Como Tony Blair, para terminar de impor o
New PT, o núcleo dirigente do partido decidiu expul
sar a esquerda que resiste de modo decidido à políti
ca do governo de defesa dos interesses burgueses.
Não se preocupam em desacatar e desrespeitar os
próprios estatutos do partido para levar a cabo seu
plano. Primeiro, convocaram uma Comissão de Ética
para julgar os parlamentares por delito de opinião.
Depois, aplicaram uma expulsão branca, sem delibe
ração do Diretório Nacional, cassando os direitos dos
parlamentares (Heloísa Helena, Luciana Genro e
João Fontes) de integrarem a bancada do partido no
Senado e na Câmara. Finalmente, utilizaram e se
guem utilizando a mídia nacional e a própria imprensa
do partido para divulgar nossa expulsão sem sequer
haver um parecer da Comissão de Ética, parecer
aliás que já deveria ter sido emitido de acordo com as
normas estatutárias. Sua intenção é clara: forçar nos
sa saída do partido sem ter que expulsar ou expulsar
com o mínimo de impacto.

5) Declaramos em alto e bom som que não facili
taremos o trabalho dos novos serviçais políticos dos
interesses burgueses de nosso país. Não deixaremos
o partido antes da expulsão. Nos somamos a exigên
cia feita pela Senadora Heloísa Helena de que a Co
missão de Ética emita seu parecer e o Diretório Naci
onal o julgue imediatamente, ou que sejam anuladas
todas as acusações e propostas de expulsão. Sabe
mos que as constantes protelações também visam
impedir o povo de Alagoas de votar em Heloísa Hele
na para a prefeitura de Maceió e denunciamos essa
manobra. Reiteramos a exigência a um Encontro Na
cional imediato do partido. Se um Encontro Nacional
dos militantes do partido avalizasse o curso traçado
pela direção, não teríamos outra saída senão aban
donar o PT Mas isso não ocorreu. E se ocorrer depois
das expulsões de nada servirá.

6) Sabemos, porém, que todas as demandas
democráticas não tendem a ser respeitadas pelo nú-
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cleo dirigente do PT. Eles vão seguir sem apelar à de- de Maceió e estaremos com ela exigindo a democracia
cisão das bases partidárias - hoje apenas "consulta- no partido no tempo que nos for possível manter de pé
da" via pesquisas do IBOPE - e portanto nada nos essa exigência. Nesse sentido, nossa própria expulsão
leva a crer que nossa expulsão branca seja revertida. é oosso limite, como é o limite de milhares de petistas
E tudo indica que não teremos nenhuma instância de que assinaram conosco o "Manifesto de Urgência con-
base no curto prazo, com a expulsão sendo finalmen- tra a fome, a miséria e o desemprego". Assim, comote-
te decidida por um Diretório Nacional de cartªs mar- mos afirmado inúmeras vezes, depois da expulsão não
cadas.• Assim, ao mesmo tempo em que mantemos iremos baixar nossas bandeiras.nem fazer nossas ma-
nossas exigências, aceleramos a articulação da las rumo a passividªde política. Vamos manter e apro-
construção de uma alternativa política para os traba- fundar nossos vínculos com· esses milhares de lutado-
Ihadores e o país. Essa necessidade não responde res sociais que não mudaram de lado. Vamos chamar
apenas élo fato deque a democracia no PTestá sen- a construção de uma nova ferramenta política, um novo
do.esmagada. Mas principalmente ao abandono por partido anticapitalista, antiimperialista, democrático, de
parte do núcleo dirigente do partido das bandeiras luta e de classe, que incluaa pluralidade da esquerda
históricas do PI. Esse abandono quebra o víncUlo do socialista, incorporando tOdos os setores que queiram
partido com milhares de simpatizantes e. militantes participar tanto do PT quanto os companheiros do
petistas e com os interesses de milhÕes de trabalha- PSTU que já tem chamado a construção de um novo
dores. A greve dos servidores públicos federais foi a partido.
principafexpressão dessaruptura emCllrso., mas não 9) Defendemos que esse novo partido seja anti-
a única. Inúmeros intelectuais historicamente ligados capitalista porque estamos convencidos que o capita-
ao partido tiraram a mesmaconclusão de milMres de lismo apenas reserv~ mais miséria e fome, ameaçan-
servidores públicos: oPT estádefj3ndendo ~s interes- do a existência da própria espécie humana. Que seja
ses capitalistas. Por isso, em contraste com o parla- antiimperialista porque o imperialismo éa expressão
mento e?om °Diretório Nacional, são centl3nas de máxima da força destrutiva docapital, SUa lógica béli-
milharesde amigos, sjmpatizanle~ e militantes do PI ca e parasitária levada às últimas conseqüências.
que apóiam as posiçÕes dos chamados radicais. É Nossopaís ourompj3 com o imperialismo, com o Fun-
desse apoio quea direçãodo PT tem medo. doMonetárioloternacional, com a ALCA econstrói la-

7)No Rio de Janeiro, ondefazemos esseatopú- ços de solidariedadj3 com outros países, particularc

blico, a anunciada entradano PSB de Vladimir Palme- mente na AméricaLatina, com Cuba, com a Venezue-
ira, fundador do PT.e umdos principais símbolos da la, com a Argentina, ou está condenado.a ficar cada
esquerda cariocaé,poroutra via, expressão da ruptu- vez mais próximo dacondição colonial.
ra no partido e uma confirmação de quea disputa dos 10) Para a construção dessa ferramenta temos
rumos doPI é uma impossibilida~e evidente. Mas os uma grande vantagem que facilita a unidade dos soci-
que não aceitam a políticada qireção petista, os que alistas. Suas bases programáticas já estão lançadas
rejeitam aentr€lda.emsi!:llas~e partidos burgueses, e inclusive. uma pa~e delas firmemente assumidas
sejam ou não I~gendasdealllgllel,etampouco acei- por um setor expressivo da c1ass~ trabalhadora. As
tamapenasenQordarfjlgl.lfl'l partkJo de esquerda que bandeiras levantadas pela classe trabalhadora e que
não reúne as condições para.c()nverter-se...num •pólo o PT levantoll· nesses Últimos vinte ·a0O$·. são.bases
de unidade dossocialis;taselutéldore~ brasileiros de- sólidas para come~ar a construção desse.partido. A
vemter a resp()psabilidad~dedis?l,Itir uma alternati- defesadasgreves,d()aumentodossalários, da redu-
va. Aí:)~e desafige~t~rnP~ lançad()s. ção da jornada de trabalho sem redução de salários,

B)Nos;s;a r~n~bilidadeé organizar a resistên- a defesa das ocupações; get~rra e dareforma agrária,
cia dOl5p~tist€lse a.constru~ode uTa nova akernativa a luta contra °Fungo "-19netário e contra a ALCA, a
com esseSmi.lh€lr~.de lutél~9r~.9ue dizem não ao bandeira do nãopél~am~ntodadívida externa e da
New pT.. Ern prifl1eirollJg~r eftsGutirí:)rnqs exaustivamen- estatização dosist~ma firlanceiro,a~olidariedadein-
te com 8~rnilitant~petista~., com os dirigentes sindica- temacional, enfim, rlQpaís. háu.-nacúrnulpde medi-
is lutadpres~osativi~t~~~iaisq9ala alternativa que das concretas, deband~irasprogramática$ de transi-
neces~ita01OS.Decipi~ernos jpnto com eles e. com a Se- ção ao socialismo, port€lrto.que ap~nas podem ser
nador~~~loísqt'~Ij3naqu€lisoscaminhos a seguir. implementadasçpm <:) enfrentamentqcqntra PGapita-
Não ~d~rnais.lernl?rarq.~eél opini~o ge Heloísa é para lismo e o imperial.isrnp·. Bandeirfl~ que garéll1tem, $em
nósd~enorme .impürtância. A .apoiaremos e a acom- infindáveis discpssõe~, al?aseprogramática para por
panharemos se sua decisâofor de disputar a prefeitura
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de pé uma ferramenta política num tempo relativa
mente rápido.

11) Um novo partido deve privilegiar a luta e a
ação direta dos trabalhadores e não as eleições, por
que, como dizia. o PT, só com luta a vida vai mudar,
ainda que não pode desprezar a luta política em todos
os espaços, entre eles o eleitoral. Afinal, apartada de
qualquer controle sobre a propriedade e a produção
- origem primeira do poder numa sociedade capitalis
ta - a classe trabalhadora não conseguirá encontrar
o caminho da mudança simplesmente pela participa
ção eleitoral e pela ocupação de espaços no aparelho
de Estado. Só haverá transformação social se rom
permos com essa "democracia" do capital, para insti
tuir uma ordem verdadeiramente democrática, da
classe trabalhadora - compreendida como todos os
que dependem apenas de seu trabalho para sobrevi
ver - o que inclui hoje o conjunto dos assalariados,
mas também os milhões de precarizados e desem
pregados. Defendemos também que um novo partido
deve aprender as lições do PT e se vacinar contra o
que foi sua principal falência: a colaboração de clas
ses. Nesse sentido, além de um partido de luta, é pre
ciso um partido classista, que rejeite a concepção da
colaboração de classes, o governo comum coma bur
guesia e assuma a defesa da mobilização de massas
para construir um novo Estado alicerçado na auto-or
ganização democrática dos trabalhadores e setores
populares, isto é, construir um verdadeiro governo
dos trabalhadores e para os trabalhadores.

12) Outro antídoto determinante para evitar o
curso tomado pelo PT, e uma necessidade elementar
da construção de uma ferramenta efetivamente nova,
é a questão democrática. Num partido democrático
de verdade a base tem quer ter plenas condições de
se organizar para debater a política do partido e para
controlar os dirigentes e as figuras públicas do parti
do. Para isso, em primeiro lugar, é preciso núcleos mi
litantes e organismos de decisão soberana na qual to
dos devem estar submetidos. Os militantes devem ser
os que decidem através de encontros e congressos
soberanos que não possam ser olimpicamente des
respeitados como faz a direção do PT com as resolu
ções dos Congressos e Encontros Nacionais do parti
do, nem substituídos por prévias e plebiscitos. Por últi
mo, mas não menos importante, um partido capaz de
unir os lutadores e a esquerda socialista nas condi
ções políticas atuais de nosso país deve respeitar as
suas distintas tradições e sensibilidades, com propor
cionalidade na conformação da direção e liberdade
de debate no seu interior.

13) Sem isso, a fragmentação das forças socia
listas é inevitável e perdemos uma enorme oportuni
dade de construir um pólo de referência à esquerda
no país. Esse pólo, com certeza, com a aceleração
dos confrontos de classes se verá obrigado a respon
der novos e maiores desafios. Mas o desafio que se
abre agora, o desafio que assumimos abertamente
como tarefa presente quando a expulsão for confir
mada é iniciar a construção dessa nova ferramenta.
Não ficaremos de braços cruzados nem nos conten
taremos com debates. Vamos construir com todos os
que quiserem, com todas as forças políticas de es
querda, com ativistas sindicais, estudantis, populares
e camponeses, nesse ano e no ano de 2004 um movi
mento que busque apoiar as classes exploradas e
oprimidas, incentivar sua organização independente
e junto a essas forças buscar os apoios necessários
para por de pé no país um novo partido, tratando de
ganhar influência nos movimentos sociais, colaborar
com lutadores anticapitalistas de outros países, con
quistar a legalidade e intervir nas lutas para apresen
tar ao país uma alternativa socialista.

Luciana Genro PT/RSBabá PT/PA João Fontes
PT/SE.

O SR. ROMMEL FEIJÓ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) ..., Sr. Presidente, votei com o
PSDB, na votação passàda.

O SR. MAURíCIO QUINTELLA LESSA
(PSB-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Wasny
de Roure, que falará a favor da matéria.

O SR. WASNV DE ROURE (PT-DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
inicialmente, registro o trabalho desenvolvido pelo
Presidente da Comissão Especial, Deputado Mussa
Demes, e pelo Relator, Deputado Virgílio Guimarães.

É extremamente importante observar que os
mesmos que hoje acusam o aumento da carga tribu
tária brasileira assistiram passivamente, durante 8
anos, à sua elevação de 25% para 36% em relação ao
Produto Interno Bruto. Como está a consciência des
ses que hoje acusam, mas foram omissos, se não co
niventes, com uma real reforma tributária, à revelia do
próprio Congresso Nacional?
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Em segundo lugar, Sr. Presidente, os mesmos
que hoje cobram o Governo por esse crescimento da
carga tributária são aqueles que não querem, em hi
pótese alguma, quebrar os sigilos fi$cal e bancário
que permitirão ao País de fato conhecer aqueles que
têm compromisso com a sociedade e aqueles que
não têm.

Fomos adiante, com a proposição do Deputado
Paulo Rubem Santiago, quando sugeriu que, para
efeito dos tributos indiretos, não fosse considerado
quebra de sigilo fiscal sua divulgação. Mas quero es
tar com aqueles que entendem a simplificação do
ICMS como forma de acabar com o caixa 2, de criar
condição para a massa assalariada do País ter aces
so aos produtos básicos e aos medicamentos. Os tra
balhadoresé que de fato sentem a sobrecarga dos tri
butos no seu orçamento. O grande empresariado
nada mais faz do que repassar o imposto no preço
dos produtos.

É necessário resgatar o princípio da progressivi
dade em alguns tributos. Há pouco, o Deputado Ro
naldo Caiado, de maneira brilhante, cobrava o au
mento da carga tributária quando se passasse a co
braro IPVA de embarcações tanto aéreas quanto ma
rítimas.• Não podemos desconhecer que, enquanto
um trabalhador que possui um veículo tem de pagar o
IPVA, o dono de uma embarcação ou de uma aerona
ve não tem a mesma obrigação. Ora, não se pode tra
tar o tra.balhador brasileiro de forma discriminada.

Sr. Presidente, é necessário resgatar a desone
ração d;:lsexportações e dos bens de capital para que
haja avanço do setor produtivo, que tem papel im
prescindível na sociedade brasileira.

Quero ressaltar também a questão dos fundos
de desenvolvimento regional, que vêm exatamente
na direção de recuperar as regiões estagnadas, ne
cessitadas de incentivos.

É preciso delimitar no tempo a questão do in
centivo.fiscal, que é uma deformação. Sou de uma re
gião ondeoincentivo fiscal teve papel preponderante
para seu desenvolvimento. Mas está na hora de dei
xar de ser criança para ser adulto, de estar nos mes
mos pEttarnaresda concorrência. É necessário resga
tar o pátarna.rdatemporalidade, do debate entre ori
gem e destino. Ouvi um Deputado dizer~ um brilhante
Deputado, por sinal ~ que o Nordeste vai ser prejudi
cado. Ora,quem são os grandes defensores da tribu
taçãonodes~ino?Exatamenteos grandes consumi
dores. EoNorc!este está entre estes.

Portanto, Sr.. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero emperrar minha fala reconhecendo que esta ain
da não é a melhor das reformas tributárias, até porque

.queria ver esta Casa votando a quebra do sigilo fiscal e
bancário. Infelizmente, ainda não temos acúmulo políti
co para romper os nichos que tratam o interesse públi
co a partir do interesse da lucratividade.

Muito obrigado.
O SR. MAX ROSENMANN .;.. Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MAX ROSENMANN (PMDB-PR. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, meu voto foi de acordo com o partido.

O SR. JOSÉ BORBA (PMDB-PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, meu voto foi de acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
falar contra, concedo a palavra ao Sr. Deputado Antô
nio Carlos Magalhães Neto.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(PFL-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, é com muito pesar e com profunda
tristeza que venho à tribuna, primeiro, para constatar a
repetição de um erro cometido pelo Governo neste últi
mo mês na condução da reforma tributária e que ficou
evidente no proceS$<> de discussão e votação damatéria
na Comissão Especial, na qual a vitória do Governo
ocorreu devido ao imensonúmero de Deputados substi
tuídos. Este mesmo erro se repete quando o Governo, ao
nãoaprofundar nos avançosqueprecisa fazer, traz a ma
téria ao plenário da CaSEt e nos obriga a discutir algo que
não conhecemos.

Sinto-me profundamente limitado para tecer co
mentários sobre. () que votaremos nesta Casa. Não co
nheçoatão falada emenda substitutiva globalaglutinati
va do Relator. Não sei que avanços trará em relação ao
que foi discutido na Comissão Especial, mas posso pre
ver que serão pequenos e que a reforma tributária não
será modelada de acordo com os interesses do País. Por
isso mesmo, antecipo minha posição contrária a este
novo texto maléfico para o povo brasileiro.

Sr. Presidente, Sras.e Srs. Qeputados, o uso do
rolo compressor deve ter limites. Espero que ele esbarre
na dignidade de cada Parlamentar eleito para represen
tar o povo brasileiro neste Congresso Nacional.

Esta reforma tributária tem a grande·virtude de ter
desagradado a todos: •Governadores, •• Prefeitos, empre
sários e,principalmente, o contribuinte brasileiro.

Pergunto: Fomos el~itos paralegislar em favor
de quem? Estamosaquiparadefenderos interesses
de quem? Do Presidente da República? Dos Gover
nadores de Estado? Dos Prefeitos? Dos empresári-
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os? Não. Estamos aqui para defender os interesses
do povo brasileiro, que foram alijados do texto aprova
do pela Comissão Especial da Reforma Tributária.

Também posso constatar que neste processo
só há um vencedor: o Governo Federal. Por isso, nem
podemos falar de reforma tributária, pois a denomina
ção mais apropriada é reforma fiscal.

Muito bem. Tivesse o Governo a hombridade de
dizer que queria a perpetuação da CPMF e a prorro
gação da DRU, em vez de embuti-Ias na mascarada
reforma tributária.

Se, de um lado, temos um grande vencedor, de
outro, temos muitos perdedores. Perdem os Estados,
que simplesmente estão vendo reduzida sua capaci
dade de investimento; perdem os Municípios, que não
foram lembrados um minuto sequer nesta discussão
- não há uma letra no texto que trate de lhes conceder
benefícios. Faço um alerta aos Prefeitos que me ou
vem: ainda há tempo de pegar o telefone e ligar para
os Deputados em Brasília para alertá-los de que, se
não defenderem os interesses dos Municípios, nin
guém mais o fará.

Sr. Presidente, perde também a classe produtora
nacional. A reforma tributária deveria estar voltada para
o crescimento da economia, a geração de emprego e
renda, a desoneração dos bens de capital e o estímulo
ao setor produtivo. No entanto, o que vemos? Uma re
forma que só trará aumento de carga tributária.

Para completar o quadro,surge o último grande
perdedor, que não deveria ser apenado com a refor
ma: o contribuinte, que presenciou, ao longo da última
década, sucessivos aumentos da carga tributária. O
Brasil figura entre os que mais tributam no mundo.
Agora, o contribuinte será obrigado a pagar a conta.

Será que podemos aceitar aumento de impos
tos no País? Não podemos. Por isso, dirijo·me a todos
os que me ouvem neste momento para dizer que vo
taremos contra esta reforma e a favor do cidadão bra
sileiro. Votarei contra esta reforma por saber que, se o
Ministro da Fazenda, Antonio Palocci, tivesse um
mandato de Deputado Federal, também votaria con
tra, por dever cívico à Nação.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS MOTA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. CARLOS MOTA (Bloco/PL-MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na últi
ma votação, votei com meu partido.

o SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL-AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na últi
ma votação, votei com meu partido.

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota
ção, votei com o PI.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação votei, com fidelidade, com meu partido.

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na últi
ma votação, votei com meu partido.

O SR. JOÃO CASTELO (PSDB-MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na últi
ma votação, votei com meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Deputado Vicentinho, para falar a
favor.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
aproveito para dar os parabéns ao Deputado Mussa
Demes e também ao Relator, que trabalhou com afin
co, ouviu muitas pessoas e promoveu vários debates.

O Governo, em vez de fazer discurso sobre a re
forma, está disposto a colocá-Ia em prática. Foi assim
com a reforma da Previdência.

Muito foi dito aqui, e as explicações que esta
mos dando à sociedade deixam cada vez mais claro
que nos preocupamos com os pequenos e com os
prejuízos que os grandes causam ao País.

No caso da reforma tributária, observando al
guns pontos, percebe-se logo o motivo pelo qual os
partidos conservadores e os representantes patrona
is são contra a matéria. Em primeiro lugar, a proposta
não cria novos tributos, não aumenta impostos. Se
gundo, ela estabelece alíquotas menores para ali
mentos e remédios, beneficiando os que ganham me
nos no País e ajudando a baixar o preço desses pro
dutos. Terceiro, torna o sistema tributário mais justo,
porque vai· reduzir a sonegação de impostos. Sabe
mos que ela é grave no Brasil, uma vez que até profis
sionais auxiliam empresas ou autônomos a fazê-Ia.
Toda vez que se sonega imposto, quem paga é o con
tribuinte. Toda vez que o imposto desaparece, some o
dinheiro destinado à educação, à moradia, à saúde,
enfim, ao social.

Ora, companheiros, esta proposta cobra daque
les que ganham mais, dos que possuem grandes for
tunas. Talvez por isso os ricos estejam contra o proje
to. Há grande diferença entre pagar 10% sobre 100
reais ou 1O milhões de reais.
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Esta proposta realça a preocupação com os
pequenos, pois cria a renda mínima, que passa a
ser direito constitucional. Este projeto inclusive é
defendido insistentemente pelo querido Senador
Eduardo Suplicy.

Será cobrada menor alíquota para alimentos e
remédios e maior alíquota para os bancos, que não
produzem um prego ou uma barra de sabão. No en
tanto, metade dessas instituições, por mecanismos
fiscais, nem sequer paga impostos; enquanto o assa
1ariado é descontado na fonte.

CaroS Parlamentares, esta reforma estabelece
o controle social sobre o uso do dinheiro publico. Os
sindicatos, as associações, a sociedade civil passa
rão a ter informações sobre o que pagamos e inclusi
ve O poder de influenciar a aplicação dos recursos.

Além disso, a proposta não cobrará. impostos
quando setratarde produtos industrializados para impor
tação. Ela facilitará a vida das pequenase microempre
sas,. que também terão tréltamento diferenciado, com o
objetivo de estimular a produção, as vendas, enfim, sua
sobrevivência, para gerar mais empregos.

Por isso, reafirrno que esta matéria, que debate
mos há 10 anos, agora será aprovada por esta Casa
porque os Srs. Parlamentares aqui .estão para corres
ponder aos inter~ssesdopovo e do País, não aos dos
grandes grupos econômicos.

Sr. Presidente,· Sras. e Srs. Deputados, somos
favoráveis ao projéto.

OSR. MA~ÇELLOSIQUEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR.·PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa.a palavra.

O SR. MARCELLO SIQUEIRA (PMDB-MG.
Pela ordem. $emrevisão do orador.) -'- Sr. Presidente,
na ultima votaç~o,votei com o partido.

O SR. ITAMAR SERPA (PSDB-RJ. Pela ordem.
Sem revisãO do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, voteic9mo partido.

OSR. PR~SIDENTE(Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Deputado Machado, que dispõe de
até 5 minutos..

O Sft.MACHADO (PFL-SE. Sem reviSão do ora
dor.) - Sr. Presidepte, Sras. e Srs. Deputados, Deputados
da ban~a do Governo afirmaram que esta reforma é
dos Governadores. S.Exas. não se referiam aos Gover
nadores dêl R~pública Federativa do Brasil. Deputados
da baseE\li~daafirmaram que esta reforma não êlurnenta
a cargatriqutária. Na minha avaliação, se referiam a ou
tro projeto, não ao que ora discutimos.

Sr. Presidente, há mais ou menos 6 meses co
meçávamos, na Comissão Especial da Reforma Tri
butária, um trabalho que no início era promissor, mas
que terminou mal. ,Esperávamos um relatório em que
estivesse clara a possibilidade de o Brasil retomar
seu desenvolvimento, a melhoria de vida da popula
ção mais pobre e da diminuição das desigualdades
regionais, grave problema que afetêl nossa Nação.

Lamentavelmente, Sr. Presidente, nada disso
está claro no relatório do Deputado Virgílio Guima
rães. O que está claro é o aumento da carga tributária,
com o qual país algumpode pensar em retomar o de
senvolvimento. Está claro no relatório o atendimento
aos interesses do Governo Federal para aumentar
seu caixa. O Governo pretende federalizar o ICMS,
perenizar a CPMF e prorrogar a DRU. São essas as 3
intenções do Governo Federal.

O relatório não atende absolutamente a nin
guém,só aos interessesdoGoverno. O relatório con
traria os Governadores, OS Prefeitos e a base aliada
lembrem-se.os senhores de que na última hora o Go
verno foi Obrigado a efetuar maisde 20 substituições
na Comissão Especiél'paraver seu relatório aprova
do -, contraria a cla~seprodutora e, por certo, se o
contribuinte fosse consultado, manifestaria também
seu descontentamento.

Caro Presidente, esta.lnOs votando relatório de que
poucos têm conhecimrnto. Pala-se de emenda substku
tiva global que ainda não chegou a .este plenário.

Querofa,~er comentários sobre alguns vícios
que, na minha opinião, estão contidos no relatório. A
questão daorigem edo(jestino não está bem c1ara
tributaristas me ass~9l~raramque, no final da.transi
ção, os Estados nordestinos, como Sergipe, podem
perder receita; o Fun(:lode Compensação das Expor
tações também •• não está bem explicado no relatório
do Deputado VirgHioGuirnarães; o Fundo de Desen
volvimento Regionalpfecisaseraumentado para 3%,
porque este foi o c0rrlprornissod9 Ministro da Fazen
da; a questãodpsb13Prfícios fiscais precisa ser mais
bem discutida;.igll~I~~ntf},a.questãodaCIDE;e da
CPMF. Com relação~e~taültirn~, ninguém sabese o
Governo preten(:le t()rq~·la p~rmagente ou prorro
gá-Ia por 4 meses.C()ntud~, setransformá~la em per·
manente, é justo que a compartilhe com Estados e
Municípios.

Por fim, Sr. Presidente, conversamos diversas
vezes como Relator sobre a questão do petróleo e da
energia. S.Exa., num determinado momento -e invo
co o testemunho doDeputado Luiz Carlos Hauly -,
disse que iria desconstitucionalizara questão, pois se
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tratava de uma excrescência contida na Constituição
de 1988.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - É verdade. É
verdade.

O SR. MACHADO - Mas nada aconteceu.
Nós, de Sergipe, não podemos permitir isso. Até

o momento, não recebemos nenhuma explicação viá
vel a respeito do preconceito, por demais valioso, de
que Sergipe produz petróleo e energia. Alguns me
disseram que Sergipe já tem roya/fies e que deveria
dá-los aos destinatários, mas não o ICMS.

Todos os Deputados que estão no plenário e eu
temos compromisso com os nossos Estados, mas se
for para votar uma reforma que aumente a carga tributá
ria e penalize os pobres, apelo ao Sr. Presidente e às Li
deranças da Casa para que deixem tudo como está.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao Deputado Zé Geraldo para falar a
favor da matéria.

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do
orador.) ..... Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ouvi
atentamente nesta tarde os pronunciamentos dos
que fazem oposição ao Governo. Não poderia deixar
de vir à tri.buna porque sei que neste momento mi
lhões de pessoas estão à frente da TV Câmara ouvin
do o debate.

Não é verdade que o projeto de reforma tributá
ria aumentará impostos para os trabalhadores. Au
mentará impostos, sim, para aqueles que sonegam.
Este é o grande mal: enquanto os que ganham menos
pagam muitos impostos, os que ganham bastante pa
gam menos. Portanto, o Governo precisa fazer justiça
por meio das reformas.

Na reforma tributária, vamos fazer justiça inclu
sive aos Governadores que estão reclamando; o do
Pará, por exemplo, diz que seu Estado vai perder, por
que produtos não industrializados não arrecadam
ICMS. Ora, vamos criar um fundo regional, formado
por 2% do Imposto sobre Produto Industrializado e do
Imposto de Renda, que será aplicado para combater
e diminuir as diferenças regionais.

O Deputado José Carlos Aleluia disse na tribuna
que o Governo quer fazer caixa. O Governo precisa fa
zer caixa, sim, mas não vamos vender nossas estatais,
como os últimos Governos fizeram. Precisamos de di
nheiro para·colocar o Brasil nos trilhos, porque o rece
bemos na situação que todos conhecem; basta ver os
mais de 25 mil quilômetros de rodovias intrafegáveis.

Ontem, às 16h, eu estava em Belém, no Pará,
com a equipe do Ministério da Saúde, que este ano li-

berou somente para o Hospital Gaspar Viana quase
R$26 milhões. E sabem quanto o Governo do Estado
investiu na obra? Apenas R$3 milhões! Pois ontem
R$12,6 milhões, recursos que estavam bloqueados
desde agosto do ano passado, foram liberados para o
interior do Pará, para equipar hospitais que nunca re
ceberam recurso algum do Governo Federal, nem do
Estadual, nem do Municipal. A maioria dos Municípios
brasileiros não têm condições de investir em infra-es
trutura, muito menos na aquisição de aparelhos para
assistência médica especializada.

Com a reforma tributária, a alíquota de produtos
que estão na mesa do trabalhador todos os dias será
diminuída. Por exemplo, no Município de Óbidos, um
dos que visitei, à margem do Rio Amazonas, a maior
produção é a de farinha de mandioca; verifiquei que lá
estão vendendo o saco de farinha de 45 quilos por
R$16,OO, e sobre esse valor são recolhidos 25% de
ICMS. É isso que vai mudar.

Povo brasileiro, tenho a absoluta certeza de que
esse projeto não aumenta impostos, e sim combate a
sonegação. Por isso há tanta gente preocupada.

Sr. Presidente, o Deputado disse que o projeto
de reforma tributária vai desagradar Governadores,
Prefeitos e empresários. Mas imaginem se estivesse
agradando todo o mundo; algo estaria errado. Nosso
Governo não veio para agradar a todos, e sim para
atender à classe trabalhadora deste País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência prorroga a sessão por mais 1 hora.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado João Fontes, para
falar contra a proposta.

O SR. JOÃO FONTES (PT-SE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, minha pri
meira fala nesta Casa, ainda no mês de março, trans
bordava de sonhos, de vontade, de esperança de que
o Governo do nosso Presidente Lula, um companhei
ro oriundo do Nordeste, viesse corrigir as desigualda
des regionais e trazer justiça social. Esperávamos
com muita ansiedade a reforma tributária. Naquele
momento era o que a sociedade brasileira exigia, de
pois que o Governo Fernando Henrique Cardoso au
mentou a carga tributária de 24% para 36% do PIB.
Tínhamos a expectativa de que a reforma tributária do
Governo Lula viesse fazer justiça social e eliminar as
distorções. Mas o que vimos na Comissão Especial
da Reforma Tributária foi o Relator apresentar um re
latório cujo conteúdo não coaduna com o discurso
que ele fez em vários Estados.
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No Estado de Sergipe, por exemplo, um dos
mais prejudicados pela reforma tributária com a alte
ração do ICMS incidente sobre o petróleo e a energia,
o Deputado Virgílio Guimarães, ao lado de seu amigo,
o Prefeito Marcelo Déda, prometeu ao povo sergipa
no que corrigiria essa distorção. Sergipe festejou. Foi
uma verdadeira festa para todos os sergipanos essa
promessa do Deputado Virgílio Guimarães de corrigir
a distorção criada pela Constituição de 1988e modifi
car a cobrança do ICMS do petróleo e da energia,
para que fossem pagos 2% no destino e 1% na ori
gem. Por isso, na última semana ficamos estarrecidos
quando o Deputado Relator, que comeu caranguejo e
carne de sol na minha terra, apresentou um relatório
totalmente diferente daquele que anunciou lá em Ara
caju, minha cidade, no meu Estado de Sergipe. Para
todos nós isso foi uma grande frustração, porque
acreditávamos que o relatório seria outro, seria genu
íno, e no entanto foi apresentado um texto genérico,
que ninguém conhecia, contendo apenas 3 itens que
podem ser essenciais para o Governo, mas não resol
vem o problema tributário em nosso País.

Em nenhum momento essa reforma trata da di
minuição do lucro dos banqueiros. Busca apenas fa
zer superávit primário parap~garmais juros da dívida
externa, inclusive transformando a CPMF em contri
buiçãopermanente. Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, como isso ê.estral1ho! Nosso partido, no passa
do, lutava veementemente contra a cobrança da
CPMF, mesmo como contribuiç~oprovisória. Eu nem
era ainda Deputaqo quando, representando o Partido
dos Trabalhadores, .impetrei várias ações em meu
Estado contra apebrança da CPMF. Em Sergipe, por
força de um mandado de. segurança e depois uma
açãocívil pública, passou-se 1~ dias sem pagar a
CPMF. E o Deputado Eduardo Jorge foi até punido
porque votou. favoraVelmente à reforma tributária,
quando essa cpn~dbuiçãoaindaera provisória, pen
sandoque os recursos iriam para a saúde!

Po.is bem,.agorao Governo quer a receita de
R$24 bilhões prevista para este ano. E prestem aten
ção para amuqança: a CPMF passa a ser permanen
te e o.ICMS Passa a ser federalizado, constitucionali
zado,do jeito que o Governo quer; ou seja, os recur
sos vão para a União, e os·.Estados e Municípios vão
continuar vindo a Brasília, de pires namão, para pedir
recursos ao Governo Fedéral.afim de resolver seus
problemas.

Sr. Presidente, como·é difícil ver tamanha mu
dança nomeu partido! É incompreensível! Será que
neste momento estamos tão perplexos que não con
seguimos estudar um novo modelo?

Parece que se formou um bicho muito estranho
neste País: o corpo do PT, o bico de tucano do PSDB,
o rabo do PFL, a asa direita do PTS e a asa esquerda
do PMDB do Deputado Jader Barbalho - que agora
está nomeando Ministropara o Tribunal de Contas da
União!

Sinto-me como se estivesse vivendo num outro
mundo. Parece que tudo mudou, que não estou mais
no Brasil. Em cada aeroporto encontramos alguém
querendo sair do Brasil e ir morar no Paraguai ou na
Argentina. Ontem, Sr. Presidente, disse-me uma se
nhora que está indo para a Argentina porque lá o Pre
sidente Kirchner consegue ser melhor que o nosso
Presidente.

Sr. Presidente Lula, faço-lhe um apelo, o apelo
do filho pródigo: coma com os porcos, fique com os
banqueiros, mas um dia volte para os braços do povo
brasileiro! Precisamos do Brasil para os brasileiros,
não para os banqueiros.

Sr. Presidente, votarei contra essa reforma que
prejudica o meu e os outros Estados, torna mais po
bre os Municípios e penaliza a população.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ou

vimos 7 discursos favoráveis e 7 contrários à matéria,
mas houve um problema com a lista de inscritos. O
Deputado Antonio Carlos Pannunzio inscreveu-se
para discutir, e foi o qlJinto orador a se inscrever, mas
foi registrado por engano na lista para.o encaminha
mento de votação. Então, a Presidência, por uma
questão de justiça, vai conceder-lhe a palavra pelo
prazo de 5 minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e· Srs. Parlamentares, diferentemente de
uns e outros, não vou fazer uma peroração sobre o
tema. Essa proposta de emenda à Constituição que
estamos discutindo é hipotética. Pode ser que nin
guém aqui saiba qual é a sua cara, mas garanto que
não tem bico, nem plumagem, nem asa de tucano.
Garanto!

Sr. Presidente, se V.Exa. me permitir, vou co
mentar aqui um trecho dacoluna da respeitável jorna
lista Sonia Racy, publicada no não menos respeitável
O Estado de S. Paulo, o centenário e venerando Esta
dão, contendo uma entrevista com um dos mais res
peitáveis tributaristas deste País, o Dr. Clóvis Panzari
ni, que por mais de 30anos vem militando nessa área.
Logo de início a jornalista faz-lhe uma pergunta dire
ta: "Essa proposta aumenta a competitividade do Bra
sil?" E o tributarista responde que o objetivo declara-
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do é nessa linha, toda a sustentação teórica da emen
da trazida a esta Casa é nesse sentido, porém o texto
da reforma vai na direção oposta; ou seja, na propos
ta do Relator as normas ruins são mandatórias e as
boas são apenas autorizativas. É bom que os Srs.
Parlamentares registrem esse detalhe.

Depois a ilustre jornalista pergunta ao Dr. Pan
zarini sobre a CPMF e a COFINS, e ele responde que
a CPMF passa a ser definitiva, com uma alíquota de
0,38%; a redução para 0,08% é apenas autorizativa,
não é mandatória. E, quanto à COFINS, argumenta
que se trata de outro tributo cumulativo, que pode ser
transformado em não-cumulativo para toda a econo
mia mediante uma simples medida provisória, e po
derá ser não-cumulativo apenas setorialmente; ou
seja, o texto restringe a possibilidade de acabar com
a cumulatividade, em vez de ampliá-Ia.

Estou resumindo, Sr. Presidente, para abranger
toda a matéria.

A pergunta seguinte é sobre se o novo modelo
simplifica o sistema. A resposta do Dr. Panzarini é di
reta: o modelo proposto não simplifica, e é dramatica
mente mais complexo do que o atual; implementado,
cada contribuinte que realizar uma venda interestadu
al terá de se cadastrar em até 27 Estados e ser audi
tado por 27 Fiscos. É o princípio da substituição tribu
tária levado ao paroxismo. A conclusão do entrevista
do é de que o bom contribuinte - fique registrada esta
afirmação - é quem mais vai pagar essa conta. O so
negadores encontrarão alternativas.

Pergunta ainda a nobre jornalista se o regula
mento único do ICMS e as 5 alíquotas não simplifica
rão o sistema. Responde o Dr. Panzarini que o regula
mento único será elaborado no CONFAZ pela buro
cracia fiscal dos 27 Estados e mais o Ministro da Fa
zenda - o que constitui uma grave violação do princí
pio basilar da democracia, do Estado de Direito. Sr.
Presidente, se viermos a concordar com isso, estare
mos retirando do Congresso Nacional a prerrogativa,
a legitimidade que só o voto nos dá de legislar sobre
tributos para entregá-Ia aos Secretários de Fazenda.
Como lembrou hoje o nobre Deputado Aloysio Nunes
Ferreira, por conta disso fez-se uma revolução e um
país tornou-se independente. Em 1799, em Boston,
os americanos disseram que sem representação não
aceitariam a taxação sobre o chá. Mas no Brasil esta
mos aceitando todo tipo de taxação, inclusive sobre
gêneros alimentícios.

Mais adiante, a jornalista pergunta se as expor
tações não ficariam isentas e se seriam resolvidos os
problemas de crédito de ICMS acumulado pelos Go
vernos anteriores. O Dr. Panzarini responde que to-

das as exportações brasileiras são isentas de ICMS
desde novembro de 1996 por força da Lei Kandir. Qu
anto aos créditos acumulados, se a cobrança do
ICMS interestadual for feita integralmente na origem,
o comprador interestadual terá aumento, não diminui
ção dos créditos.

Sr. Presidente, não há condições, evidentemen
te, de comentar toda a belíssima entrevista feita pela
jornalista Sonia Racy com o Dr. Panzarini, mas ela
está no jornal O Estado de S. Paulo, o velho Estadão,
edição de hoje, e peço, até mesmo rogo aos Parla
mentares, cujo dever é representar os legítimos inte
resses do povo brasileiro, que leiam essa coluna de
Sonia Racy.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - So

bre a mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeremos a V.Exa.,
nos termos regimentais, o encerramento da
discussão da PEC n° 41, de 2003.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003. 
Paulo Bernardo, Vice-Líder do PT; e Beto Albu
querque, Vice-Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Para falar contra o requerimento, concedo a pala
vra, pelo prazo de 5 minutos, ao nobre Deputado
Arnaldo Faria de Sá.

Estão inscritos apenas um orador contra e um a
favor da matéria. Em seguida, vamos passar à votação.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, não podemos concordar com o encerra
mento da discussão porque o texto que será votado
ainda não é conhecido.

Sabemos que esse texto distribuído - o relatório
da Comissão Especial - não será o que deverá ser
considerado. Emenda aglutinativa que ainda está
sendo discutida é a que será votada. Se essa emenda
aglutinativa ainda não foi apresentada, não podere
mos encerrar a discussão, pois estaremos deixando
de apreciar propostas extremamente importantes
para a chamada reforma tributária. Muitos de nós a
queremos, no intuito de que possa representar a re
dução da carga tributária.

Inversamente ao interesse do Executivo, temos
grande preocupação com a prorrogação da DRU e da
CPMF. A DRU - Desvinculação das Receitas da
União - representa 20% do total do orçamento: quase
90 bilhões de reais que não vão para a saúde, para a
educação, para a segurança, nem serão distribuídos
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para os Fundos de Participação dos Estados e dos
Municípios. O Governo pega a maior parte do bolo 
20% de toda a Receita - e vai fazer dela o que quer e
o que bem entende. Quer também a prorrogação da
CPMF.A partir do ano que vem, por emenda anterior
mente votada por esta Casa, seria reduzida a percen
tuais ínfimos, ficando apenas para fins fiscais a fiscali
zação da Receita Federal. Quer o Governo prorroQar
a CPMF, e, pior, transformá-Ia de provisória em per~

manente.
O ex-Ministro da Saúde, Adib Jatene, deve estar

arrependido de ter proposto a criação da CPMF, que,
na suaidéia, era para salvar a saúde. Essa.contribui
ção hoje é utilizada nasaúde financeira do Orçamen
to. São mais de 25 bilhões de reais somados aos cer
ca de 90 bilhões daDesvinculação das Receitas da
União. Está explicado o grande interesse do Governo
de aprovar, de qualquerforma, a reforma tributária.

E mai.s, chegam ·ao. desplante de estabelecer,
numa das propostas contida nessa reforma, que não
se cumprl3. mai~ a noventena. O que quer dizer isso? A
partir da promulgação. dl3. emenda, já estará valendo a
nova cobrançl3.da CPMF. Nem anoventena, garantida
pelo art. 15Q daConstituição Fl;lderal, .estãoquerendo
deixar validar. A alíquota de 27,5% do Impostode Ren
da, que deveria terminar este ano, também estara pror
rogadapor essa reforma tributária.

O objetivo, repíto, é prorrogar a DRU, para libe
rar 20% do totl3.l.do Orçl3.mento, cerca de 90 bilhões
de rel3.is; prorrogl3.f a CPMF, que Pl3.ssa de provisória
para permanente- mais de.25 bilhões de reais -, e
manter a alíquota do Impost()d~Renda de 27,5%.
Quall3. vantagem para o contribuinte, para o cidadão?
Nenhuma. A. reforml3. tributári~tem de ser esculpida
para a sociedade e não apenas para o mero interesse
do Executivo.

O País passa por dificuldades de emprego. Por
que há dificuldade de emprego? Porque não se per
mite que as atividades industriais e comerciais pos
sam prosperar. Só fazendo prosperar a atividade in
dustrial e. comercial haverá gera.ção de emprego. No
início. deste Governo havia mai~ de 10 milhões de
pessoas desempregadas. O triste éque só nesse pe
ríodo deH meses o número degesempregados au
mentolJem mais de 100 mil ao mês. A cada novo mês,
há cerca de1 00 mil novosdesempregados. O número
de deserppregl3.dos, que ~ra de 10milhões no início
do ano,jáéhojede 10 milhões e 800 mil.

A. reforma trib~táriapoderiaserasolução,a saí
da, a alternativa, se fossem desonerados certos seto
resd~satividadesque poderiam gerar imediatamen
te empregos. O que deseja essa proposta que ainda

nem foi formalizada? Simplesmente garantir a liber
dade da União, das receitas orçamentárias, a continu
idade da cobrança da CPMF e da alíquota de 27,5%
do Imposto de Renda. Portanto, somos contra o en
cerramento da discussão, para que possamos fazer
uma verdadeira reforma tributária em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con~

cedo a pl3.lavra ao nobre Deputado Professor Luizi
nho, que falará a favor do requerimento.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Sem re
visão doorador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, neste momento não estamos mais travando
um debate para encontrar caminhos no plenário, mas
o debate da luta política, da contenda política, do con
flito político. Por isso, é chegada a hora de.encerrar a
discussão e favorecer a.quelesquequerem o diálo9(),
a busca de solução.. Devemos terminar a contenda
política e passl3.r para a objetividade: como ampliar o
quejá foi conquistado no relatório do Deputado Virgí
lio Guimarães. A partir daf,poderemos elaborar um
texto mais consensual do que o atual.

Sr. Presidente,. Sras.e Srs... Deputados, vejam
como a contenda política faz fechar osolhos e virar as
costas para <;> Brasil.. Há tO. anos o País escuta falar
em reforma tributária, e só há aumento de carga tribu
tária. De 28% do PIB, chegamos a 38%. Essa tem
sido a história de nosso País nos Governos anterio
res.

Hoje há um compromisso com a Nação, com o
povo brasileiro. Não vamos mais l3.umentar a carga tri
butária. A lutapolítica nãopermite ver com clareza, di
mensão e grandeza, essa decisão .tomada pela base
aliada do Governo, por intermédio dos seus partidos
e do Presidente Lula, por seu gesto e sua ação, corro
borados com a assinatura de todos os Governadores
brasileiros.

Alguém pode explicar como,ao desonerar a fo
lha de pagamento, as exportações e os ben~de capi
tal, se aumenta. a carga tributária? Fazer isso dará
competitividade ao País, em âmbito internaCional,
para aumentar a exportação, a produção e ganhar
mais mercados estrangeiros. Alguém com responsa
bilidade pública pode dizer que isso significa aumen
tar carga tributária?

Vamos à contenda política sem darmos o tiro na
testa. Esta é a oportunidade de o Paísgalgarobstácu
los e ampliar horizontes internacionais· para os nos
sos produtos e o nOsso empresariado.

Alguém, em sã consciência, neste plenário,
pode diZer que protegeras mais pobres, adotar alí
quotamínima ou abaixodela, desonerar a cesta bási-
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ca de alimentos e os medicamentos de uso contínuo
significa aumentar a carga tributária?

Só o fruto da batalha política pode querer cons
truir em nosso País esse argumento, usado por aque
les que viram as costas ao povo brasileiro, aos mais
pobres e sofridos desta Nação, inclusive aos novos
apoiadores e militantes do PSOS e do PFL, que até
saíram de nossa fileira.

Alguém pode dizer que isso significa ampliar a
tributação da carga tributária? Taxar importações
para proteger os produtos nacionais e dar-lhes isono
mia na disputa internacional, a fim de garantir o nosso
mercado, é aumentar a carga tributária?

O setor empresarial brasileiro reivindica essas
mudanças ern nosso País há décadas, mas elas nunca
foram implementadas ou conquistadas. Não é por me
nos que o diálogo com o setor empresarial se aprofun
dou, se avolumou e se consolidou a partir dos partidos
da base aliada, a partir do nosso Governo. Também
não é por menos que, quando sentamos com os repre
sentantes sindicais no dia de hoje, o debate se ampli
ou, se aprofundou e se consolidou a partir das necessi
dades e exigências das centrais sindicais.

Há 2 contradições. Uma é daqueles que querem
resolver a sUa crise financeira, oriunda de décadas de
destruição das finanças dos nossos Estados e Muni
cípios, num ano, em um único momento, em um único
dia. É justo e legítimo recuperar, recompor e organizar
uma nova realidade fiscal para o País, mas não na re
forma tributária. Aqui, o acordo é manter o equilíbrio
da arrecadação, é não aumentar a carga tributária, a
fim de favorecer o desenvolvimento do País. O objeti
vo do acordo é proteger os mais pobres e aumentar a
arrecadação dos Estados e Municípios com a racio
nalização do ICMS. Pretendemos aumentá-Ia sem
aumentar a carga tributária e atacar a sonegação, a
elisão fiscal.

Por isso há muitos tributaristas contra, porque
vai acabar a farra das ações contra os Estados e con
tra a União, e isso descontenta mesmo quem está em
contradição com a legislação.

Peço a todos que paremos com a luta, com a
guerra política e que voltemos os olhos para o futuro
de nosso País, a favor do crescimento, de novos em
pregos e oportunidades. Vamos encerrar o debate
para, amanhã, favorecer uma negociação - não te
nho dúvida, com homens públicos de bem, que pen
sam no Srasil- em que se encontre o consenso, para,
finalmente, aprovarmos a reforma tributária.

Obrigado, Sr. Presidente.

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

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o requerimento.

Para orientar a bancada, como vota o PSC?
(Pausa.)

Como vota o PMN? (Pausa.)
Como vota o PV?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - O PV vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O

PV vota "sim" ao requerimento.
Como vota o PRONA?
O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, se a discussão
for encerrada agora e algum de nós, seja pela banca
da ou não, quiser apresentar destaque, será possível
fazê-lo amanhã?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sim.
A Presidência informou que a emenda aglutinativa, o
substitutivo global poderá ser apresentado durante o
processo de votação. Aí, abriríamos prazo para apre
sentação dos destaques. Ninguém ficará prejudicado.
Sem como haverá o encaminhamento sobre essa
nova emenda, para que o Plenário dela tome conheci
mento.

Informo que essa emenda já é representativa.
Não se venha dizer aqui que não discutiu a matéria. A
emenda será em torno do substitutivo do Relator na
Comissão Especial, das emendas e destaques apre
sentados naquele órgão técnico.

O SR. ENÉAS - Muito obrigado a V.Exa.
Então, o PRONA diz que pode encerrar a dis

cussão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O

PRONA vota "sim".
Como vota o PCdoS?
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoS-SA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoS vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
PCdoS vota "sim".

Como vota o POT?
O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT acredita que
já avançou muito. Amanhã vamos participar da emen
da aglutinativa e ter um grande avanço. Votamos
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - POT,
"sim".

Como vota o PPS?
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o SR. NELSON PROENÇA (PPS-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PPS vota "sim", Sr.
Presidente. Sei que é hora de encerrar a discussão,
que nos preparemos para finalmente decidir essa
questão, que é da maior importância e gravidade para
a vida nacional. O Brasil aguarda pelas decisões que
haveremos de tomar neste plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
PPS, "sim".

Como vota o PSB, nobre Líder Renato Casa
grande?

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente,O PSB, além de confiar, está debatendo
com o Deputado Virgílio Guimarães, com a Comis
são de. Parlamentares e de Governadores. Esta
mos participando do processo de discussão e en
tendemos que amanhã avançaremos na elaboração
da emenda aglutinativa.

Portanto, o PSB vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PSB

vota "sim".
Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
O SR. MIGUEL DE SOUZA (Bloco/PL-RO. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Bloco Parlamentar PUPSL vem discutindo ativamen
te com o Relator, com a Comissão de Líderes e de
mais interessados, e entende que esse é o grande
aceno para o Brasil no sentido da desoneração da ex
portação e do investimento. Precisamos dar essa res
posta para o desenvolvimento do País.

Por isso, o PUPSL vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Como vota o nobre Líder do Pp, Pedro Henry?
O SR. PEDRO HENRY (PP-MT. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Como vota o PTB?

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
quer examinar a emenda aglutinativa. O PTB tem inte
resse na criação do Fundo de Participação dos Esta
dos Exportadores, e vota "sim", pelo encerramento da
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
PTB vota "sim" ao requerimento de encerramento da
discussão.

Como vota o PSDB, nobre Vice-Líder Eduardo
Paes?

O SR. EDUARDO PAES (PSDB-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primei
ro eu queria fazer um registro acerca do procedimen
to da base do Governo em relação a essa questão.
Não bastasse 80% dos membros da Comissão, que
durante 5 meses discutiu com profundidade a ques
tão, terem sido substituídos às vésperas da votação
do relatório do Deputado Virgílio Guimarães, para
que o Governo passasse seu rolo compressor sem
que fosse criado qualquer constrangimento, depois
de acordos travados com a Oposição para que sus
pendesse a obstrução que fazia, vem a base do Go
verno com a proposta de negociar, em plenário, a re
forma tributária. O que vemos? Dois dias úteis - sex
ta-feira, em que não houve sessão, e segunda-feira-,
e o Governo submete o relatório à.discussão. Mais
uma vez, passa seu mio compressor, tentandoapro
vá-lo sem que seja suficientemente discutido.

Nós, do PSDB, entendemos bem por que a base
do Governo age dessa maneira: trata-se de reforma
tributária que envergonha aos seus próprios defenso
res. Por isso ela tem depassar rápido. Está claro para
a sociedade que ela aumenta a carga tributária; que
ela não faz questão da. progressividade fiscal. É um
absurdo o Deputado Professor Luizinhodizer que a
cesta básica estará desonerada pois, todos sabemos,
muitos Estados cobram zero de ICMS sobre ela. A
proposta do Governo passa para 4% essa alíquota, o
que desorganiza o sistema tributário brasileiro.

A reforma propostapelo Governo,basicamente,
trata de 2 questões: prorrogar a CPMF, perenizando o
imposto que, .sob oponto devistada eficiênciaeconô
mica, é uma tragédiapara osistematriblJtáriobrasile
iro, e durante 4 anos fazer a desvinculação das recei
tas da União. É um absurdo!

O PSDB, dí3sdeo início, tem-se colocado à dis
posição para discutir. Seus membros da Comissão,
como os Deputados WatterFeldman, Antonio Cam
braia, Julio Semeghini, Ronaldo Dimas, todos têm
tentado discytircprn o Governopara se chegar a uma
proposta que atenda às necessidadesdo Brasil.

O PSDB não faz oposição por oposição, preten
de uma oposiÇão. construtÍ\la. Queremos agregar,
queremos que a reformatributáriaseja feita em bene
fício do País e que principalmente possa gerar empre
gos e fazer odesenvolvimer'lto.

Da forma cornquesé apresenta, fará muito mal
à economia e ao povo. Aumenta a carga tributária e
não gerará crescimento·nem emprego.

Por isso, o PSDB encaminha o voto contrário ao
encerramento da discussão.



o Sr. Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Presi
dente.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero dizer ao Deputado
José Carlos Aleluia que o texto foi aprovado na Co-
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O missão, encontra-se sob forma de avulso desde sex-
PSDB vota "não" ao requerimento. ta-feira. Encontra-se também na Intranet. É só entrar

Como vota o nobre Líder do PFL, Deputado na Intranet ou pegá-lo ali ao lado.
José Carlos Aleluia? Por isso, o PMDB quer encerrar a discussão e

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela encaminha o voto "sim".
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
Sras. e Srs. Deputados, acabei de receber ligação de revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
um jovem estudante de Direito, que estava assistindo putados, quero dizer ao jovem que telefonou ao Líder
ao suposto debate sobre a reforma tributária. Pergun- José Carlos Aleluia que no siteda Câmara tem o rela-
tou-me por que eu não colocava no meu site o texto tório votado na Comissão Especial, que é o texto em
que está sendo discutido. Queria lê-lo e acompanhar debate.
o debate. Em segundo lugar, gostaria de lembrar que,

Tive que dizer que estávamos discutindo texto como o Partido dos Trabalhadores zela pela democra-
que não existe. É algo inusitado. Ele ficou espantado. cia e pelo diálogo, o nosso Líder está discutindo as re-
Mais espantado quando lhe disse que a discussão do
texto que não existe iria ser encerrada. ivindicações dos Governadores para analisar a possi-

bilidade de atendê-los, inclusive os do PFL, e para de
Ele respondeu que realmente teria que apren- cidir sobre se apresentará ou não um substitutivo.

der muito para começar a entender o funcionamento
de certas coisas na Câmara dos Deputados. Sr. Presidente, como confiamos na democracia,

Vocês são realmente geniais! Conseguem dis- no Relator e, evidentemente, nos Prefeitos, o PT vota
cutir um texto que não está escrito e alguém chega ao pelo encerramento da discussão.
ponto de requerer o encerramento da discussão. O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA- Sr. Presiden-

O PFL não tem capacidade de parar de discutir te, peço a palavra pela ordem.
o que não conhece. (Pausa.) O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

O nobre Presidente João Paulo Cunha acaba de VExa. a palavra.
chegar. Foi muito oportuna a chegada de VExa., que O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
esteve ausente por algum tempo da Mesa, o que não ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como
é normal. Certamente estava discutindo o texto que fui c~ado, gostaria de propor à base do Governo o 56-

nós desconhecemos. VExa. estava, certamente, ven- guinte.
do o texto ser formatado, agora, enquanto o Plenário Já que o texto está na Internet, votaremos ape-
discutia a ficção. nas este texto. Se é para votar o texto da Internet,

O PFL deseja, amanhã, se o texto for apresenta- mudo a minha orientação. Se o texto que está na
do, continuar discutindo. Por isso não podeserfavorá- Internet é o que vai ser votado, o PFL votará favora-
vel ao encerramento da discussão e tem esperança velmente ao encerramento da discussão. Mas o De-
de que a base do Governo, aproveitando a hora avan- putado Luiz Sérgio sabe que não se trata desse texto.
çada, não vote. Se a matéria for posta em votação, o Sendo assim, não aceitará a minha proposta.
PFL ficará contra, iremos para a obstrução e certa- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
mente a discussão não se encerrará hoje. Como vota o Governo?

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tamos quase no mês de outubro, e o Governo Lula, ao
tomar posse no início deste ano, firmou o compromis
so de fazer a reforma tributária. Se alguns Parlamen
tares ainda não perceberam que desde janeiro deba
temos a proposta de reforma tributária, há necessida
de de revisar alguns conceitos em relação ao que fa
zemos nesta Casa.

A Comissão Especial debate, há 5 meses, a re
forma tributária. Na semana passada concluiu, por
ampla maioria, pela aprovação da proposta relatada
pelo Deputado Virgílio Guimarães. Agora a estamos
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afunilando, como é da natureza do Parlamento, para o O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - PTB
debate final e a votação. vota "sim".

O Governo anterior ao nosso debateu a reforma O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela or-
tributária ao longo de 8 anos, mas nunca a votou por- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT
que não construiu proposta de mudança. (Apupos no vota "sim".
plenário.) O SR. FRANCISCO TURRA - Sr. Presidente,

Vamos, por isso, encerrar a discussão. Quere- peço a palavra pela ordem.
mos fazer a reforma tributária e o faremos amanhã, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
votando em plenário a proposta que muda o princípio V.Exa. a palavra.
tributário brasileiro. Vamos encerrar a discussão, ape- O SR. FRANCISCO TURRA (PP-RS. Pela or-
sar do choro e do ruído dos que querem, depois de 9 demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
meses de debate, ficar mais 8 anos, a exemplo do Go- um esclarecimento a V.Exa. que me parece importan-
verno passado, sem votar a reforma tributária. te. Ouvi há pouco a notícia de que amanhã apreciare-

Sr. Presidente, o voto do Governo é "sim". mos um novo texto. Quero saber se nesse caso tere-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Em mos oportunidade de discuti-lo novamente. Hoje vota-

votação o requerimento. mos a proposta de encerramento da discussão do
texto aprovado pela Comissão Especial. É isso que

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os entendemos.
Srs. Deputados que o aprovampermaneçam como se
encontram. (Pausa.) O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela

APROVADO. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden- Deputado Francisco Turra conhece o texto que está

na Comissão. Se houver emenda aglutinativa, toma-
te, peço verificação de votos. remos conhecimento no plenário. O processo sempre

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve- foi esse. Não há novidade com relação a isso.
rificação concedida, nobre Deputado José Carlos O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
Aleluia. Deputado Francisco Turra, a discussão foi realizada

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A com base no parecer aprovado na Comissão Espe-
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem cial. O encerramento da discussão, portanto, refe-
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis- re-se a esse parecer. Amanhã, o Relator, caso apre-
tema eletrônico. sente emenda aglutinativa, solicitará um prazo, e a

Está iniciada a votação. Mesa dará tempo às bancadas e às Lideranças para
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. oferecerem destaques, baseadas na eventual emen-

Presidente, peço a palavra pela ordem. da aglutinativa.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem O SR. FRANCISCO TURRA - Muito obrigado.

V.Exa. a palavra. O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO peço a palavra pela ordem.

(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
Presidente, o PSDB esta em obstrução. V.Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ O O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Pela or-
PSDB está em obstrução. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aprove-

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela itando a explicação"de V.Exa., pergunto se a discussão
será reaberta para, com base na emenda aglutinativa

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o substitutiva total, discutirmos as alterações.
PFL está em obstrução. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O Não, Deputado Claudio Cajado.
PFL está em obstrução. O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Pela V.Exa. há de convir que discutimos um parecer. No
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o entanto, o Relator apresenta novo texto que poderá
Partido Trabalhista Brasileiro encaminha o voto favo- ser alterado por meio de emenda substitutiva ampla.
rável ao encerramento da discussão. O PTS vota Precisamos avaliar quais modificações foram feitas e
"sim", Sr. Presidente. apresentá-Ias ao Plenário.

TIF
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PFL, Deputado Claudio Cajado, terá tempo suficiente
para apreciar a eventual emenda aglutinativa e apre
sentar os destaques. A votação será de destaque por
destaque - primeiro o conjunto, depois os destaques.
Em seguida, o Deputado José Carlos Aleluia poderá
incluir no seu site - www.deputadoaleluia.com.br - o
texto que for aprovado ou rejeitado.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Concordo com
VExa. Apenas indago se não poderia reabrir a dis
cussão, para apresentação de destaques ou de algu
ma emenda, pelo PFL.

No momento da apresentação do novo parecer
do Deputado Virgílio Guimarães, dependendo da sua
amplitude, seria de bom alvitre VExa. permitir o deba
te sobre essas alterações. Agora, se o Relator apre
sentar pequena alteração em 1 ou 2 pontos, o raciocí
nio de VExa. poderá permanecer.

E se o parecer vier com alteração de maior porte,
como poderemos comparar, de acordo com as propos
tas, o impacto da reforma tributária para Estados e Mu
nicípios e, principalmente, para os contribuintes?

A minha proposta é esta: no processo de discus
são, esclarecemos os pontos que ainda estejam obs
curos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Se
houver algum ponto obscuro, vamos esclarecê-lo
amanhã.

A questão de ordem está ultrapassada, Deputa
do Claudio Cajado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
uma lista de inscritos.

O SR. ZONTA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem
VExa. a palavra.

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, apenas para fazer uma
correção quanto ao encaminhamento da votação. Eu a
fiz há algumas sessões e V.Exa. concordou. O Gover
no não tem voto aqui, mas V.Exa. perguntou: "Como
vota o Governo?" O Líder Beto Albuquerque disse que
o Governo vota "sim". Na verdade, o Líder vota "sirn",
porque se o Governo votar caracterizará ingerência na
votação. É a correção que gostaria de fazer.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Zonta, é a Liderança do Governo.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

Setembro de 2003

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
va ansioso para participar do debate nacional da re
forma tributária. Inscrevi-me, mas não pude me mani
festar porque falaram apenas 7 oradores de cada
lado. Sempre lutei para que a reforma tributária fosse
um pacto federativo, social e político, um encontro do
País em que trabalhadores, empresários, Prefeitos,
Governadores e o Governo Federal pudessem vir à
Câmara dos Deputados, a Casa do povo, fazer o en
tendimento nacional que queremos. O eleitor, o cida
dão ou o contribuinte - os 3 são a mesma pessoa 
em momento algum foram contemplados porque es
tão lá embaixo, desempregados ou subempregados.

Sr. Presidente, o pacto federativo pressupõe o
ato de abrir mão da posição política e ideológica pelo
entendimento em favor da Pátria. Não deveria, por
isso, haver radicalismo, a não ser na discussão das
idéias, das propostas, dos projetos.

Sequer tive oportunidade de defender meu pro
eto alternativo, substitutivo global que simplifica o sis
tema tributário, mantém a arrecadação, desonera a
produção, todos os tipos de alimentos, remédios e
roupas, que faz com que, para os mais pobres, haja
uma transferência de renda de 80 bilhões por ano.
Não pude sustentar isso porque a discussão foi en
cerrada pela Maioria.

Quero alertar o Congresso Nacional e a Nação
para o fato de que a economia brasileira vai mal, cada
vez pior. Não há expectativa positiva no horizonte.
Essa luz no fim do túnel não é a da saída, mas a de
um trem carregado que vem de encontro aos nossos
sonhos e às nossas esperanças.

O Brasil não se encontrou e não está apto neste
momento a fazer o entendimento. Há divergências
claras e nítidas. Governadores, Prefeitos, empresári
os e trabalhadores pedem o voto contrário à discus
são da matéria.

Sr. Presidente, quem sobrevive na economia
atual são aqueles que têm incentivos fiscais, monopó
lios, oligopólios, cartéis e os sonegadores. Nenhum
empresário sério consegue sobreviver. E não gera
empregos; ao contrário: demite milhões de trabalha
dores. A economia está regredindo, e o atual sistema
é o culpado por dois terços do problema. Depois vem
a taxa de juros.

Sr. Presidente, nesta reforma o Paraná continua
prejudicado. A receita per capita do Estado é 43 reais
menor do que a média nacional, que é de 846 reais. O
Paraná não aceita esta reforma. Os Deputados do
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meu Estado não podem votar a favor da proposta do
Governo, pois ela não resolve o nosso problema.

Não queria entrar em detalhes, mas quero informar
que defendo o interesse macro. Se é para manter a ini
qüidade, é melhor não votar nada. Dêem a CPMF e a
DRU ao Governo Lula, como foram dadas para Fernan
do Henrique Cardoso. Vamos discutir a reformatributária
com seriedade, o que até aqui não houve.

Muito obrigado.

O Sr. Joªo Paulo Cunha, Presidente,
deixa a. cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 10

Vice-Presidente.

o SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estou em obstrução, mas a máquina, que é a favor do
PT, registrou meu nome seguido do voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência informa a quem não votou anteriormente
que esta votação justifica a presença.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra pela ordem ao Deputado Antonio Car
los Mendes Thame.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
ANTONIO CARLOS MENDES THAME
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.

O SR. FRANCISCO DORNELLES.,.. Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, não conheço ainda a tão can
tada emenda que será apresentada amanhã pelo De
putado Virgmo Guimarães.

A emenda aprovada pela Comissão, tenho que
reconhecer, tem alguns aspectos positivos: a unificação
do ICMS, a desoneração das exportações, a sinaliza
ção para a desoneração de investimentos, tratamento
diferenciado para pequenas e microempresas.

Entretanto, Sr. Presidente, há pontos no texto nos
quais, espero, o Deputado VirgOio Guimarães, acolhen-

Tlli··

do o apelo de Governadores e daqueles que pagam
impostos, venha a introduzir algumas modificações.

O primeiro ponto é aquele relacionado com a
progressividade de alguns tributos sobre o patrimô
nio. A progressividade é compatível com o Imposto de
Renda, coexiste fluxo. A progressividade do Imposto
Territorial Rural é uma agressão ao homem do cam
po. Muitas vezes a fazenda é cultivada pela família,
pelo chefe da família, pela esposa, pelos filhos. De
fato, essa propriedade já pertence àquela família.
Pois bem. Morre o chefe da família, e é posta em práti
ca, então, a proposta do imposto progressivo sobre
aquela fazenda. Eo Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis? Ele não é pago pelo vendedor do imóvel,
que tem lucro e deve pagar imposto sobre o ganho de
capital. O comprador entrega recursos e recebe em
troca o mesmo valor em bem imobiliário. E qual o ga
nho que ele teve? Por que esse imposto vai ser pro
gressivo? O mesmo questionamento faço em rela
ção à progressividade do Imposto Sobre Transmis
são Causa Mortis.

Deputado do Rio de Janeiro que sou, não com
preendi por que o Deputado Virgílio Guimarães não
propôs a tributação do petróleo na origem. Na regra
de transição que. sugeriu, S.Exa. poderia ter incluído
mecanismo que permitisse aos Estados produtores
de petróleo, como Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe e
Amazonas, alguma tributação sobre a produção.

Outro ponto que me chama a atenção no pare
cer do Deputado Virgílio Guimarães é a CPMF, o im
posto mais retrógrado, mais reacionário e mais re
gressivo que temos. Não tem sentido in<::luí-lo de for
ma permanente no sistema tributário brasileiro. Deve
ria ser contribuição provisória, vigente até que o Go
verno ajustasse o Impostode Rendaou o IPI, inciden
tes sobre a renda e o patrimônio, para que substituís
sem os impostos regressivos.

Discordo do Deputado Virgílio Guimarães quan
do muda asregras de distribuição da arrecadação do
ICMS de Estados e Municípios. Hoje, 75% da parte
que cabe aos Municípios são distribuídos de acordo
com o valor que cada um adiciona à produção. Os
25% restantes são divididos de acordo com critérios
fixados emlei.estaduaL O Deputado.Virgflio Guima
rães quer revogar esse dispositivo, para que a distri
buição do ICMS do Estado ao Município seja feita por
lei federal. Sr. Presidente, é impossível fazer lei com
plementar única, federal,que disponha sobre a distri
buição do ICMS da Bahia, qoSergipe qu do Rio Gran
de do Sul aos seus MuniCípios.Ou vamos ter 27 leis
complementares, ou varnoster uma que causará ver
dadeiro caos.
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Sr. Presidente, votei favoravelmente à aprova
ção do parecer do nobre Deputado Virgílio Guima
rães, na Comissão Especial, mas espero que ama
nhã S.Exa. faça na emenda aglutinativa as correções
que a sociedade brasileira pede.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, no último final de semana
tomamos conhecimento de entrevista concedida pelo
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro
Maurício Corrêa. Algumas pessoas se insurgiram
contra o fato por se tratar do Presidente de um dos
Poderes da República.

Na verdade, temos de fazer distinção entre a
pessoa do Ministro e sua atual condição de Presiden
te de um Poder. E como tal, sem dúvida alguma,
S.Exa. pode emitir opiniões e fazer avaliações que
não sejam relativas a processos em andamento. O Sr.
Ministro Maurício Corrêa, tendo sido Senador da Re
pública e Ministro da Justiça e sendo hoje Presidente
do Supremo Tribunal Federal, tem total poder de ava
liação para fazer sua observação política.

As palavras do Ministro Maurício Corrêa choca
ram pela contundência e pelo fato de ser S.Exa. o Pre
sidente do Poder Judiciário. Sem dúvida alguma, suas
afirmações não podem ser colocadas em dúvida ou
chamadas de críticas infundadas. Na verdade, qual
quer um que não diz "amém" constantemente ao Exe
cutivo sabe que as afirmações do Ministro Maurício
Corrêa foram a expressão da realidade, do atual qua
dro político que vivenciamos.

A discussão sobre o nada que travamos nesta
Casa hoje comprova que o Poder Executivo é totalitá
rio, que passa por cima do Legislativo, como tentou
passar por cima do Judiciário, chamando-o de cai
xa-preta. Portanto, se ao Ministro Maurício Corrêa
não é dado o direito de fazer a avaliação do Executivo,
indaga-se sobre a certeza do comentário feito pelo
Presidente do Poder Executivo sobre o Judiciário, a
mesma que hoje dele se reclama.

(Apartes fora do microfone.) ,
O SR. ARNALDO FARIA DE SA - Exatamente,

nobre Deputado, quem semeia vento colhe tempestade.
Temos de cumprimentar o Ministro Maurício

Corrêa pela lucidez da sua afirmação, ainda que algu
mas pessoas queiram impedir que fale. S.Exa. não fa-

lou sobre autos de processos aos quais está adstrita
a sua função e, sim, na qualidade de grande homem e
de político que é. Já foi Ministro, Senador da Repúbli
ca, conhece muito bem esta Casa e sabe que, atual
mente, o Executivo age como se não existisse Legis
lativo e quis agir como se não existisse Judiciário.

Parece-me que os czares da política e da eco
nomia fazem o que querem e o que bem entendem.
Lamentavelmente, nesta tarde-noite obtivemos a pro
va de que S.Exa. está correto.

O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PT-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, imagine
V.Exa. se o Ministro Marco Aurélio Mello, ex-Presidente
do Supremo Tribunal Federal, tivesse a ênfase, o enga
jamento e a mimância político-partidária do atual ocu
pante do cargo. Muitos dos que hoje o aplaudem recla
mariam bastante. De qualquer forma, a democracia
comporta isso, até mesmo a declaração de que discuti
mos sobre o nada, logo depois de o Deputado Francis
co Dornelles fazer alentado arrazoado sobre os aspec
tos positivos e negativos da reforma tributária.

Promovemos a desvalorização do Poder Legisla
tivo quando dizemos que nada existe para discutir, que
a reforma tributária somente será votada quando o Mi
nistro José Dirceu ou um dos Governadores quiser.

Devemos nos valorizar mais e entender o traba
lho da Comissão Especial, as profundas contradições
que uma proposta tributária causa na sociedade bra
sileira, porque há interesses divergentes.

Hoje participei de reunião muito importante com
lideranças de centrais sindicais, o Relator da reforma
tributária e outros membros da Comissão Especial. O
processo é dialético, difícil. Se há uma chaga cristali
zada neste País é a da má distribuição de renda e do
grande número de tributos. É preciso enfrentar a
questão com toda a galhardia.

Sr. Presidente, comunico, na condição de Depu
tado suspenso de algumas atividades do meu partido
por decisão da Executiva, que vou apresentar recurso
ao Diretório Nacional, por entender que a punição foi
por demais rigorosa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para ga
rantir a todos uma boa noite de sono, passarei agora à
análise dos 8 meses do Governo Lula, que tem pon
tos positivos e também muitos problemas, mesmo
porque ninguém é perfeito.
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Lula Presidente é a vitória da esperança. Mas
essa esperança precisa se organizar. Só assim cons
truiremos projeto alternativo de desenvolvimento eco
nômico e social, como propõe a Coordenação dos
Movimentos Sociais.

Nosso Governo fará a reforma agrária. Para
isso, a luta do MST tem que continuar.

O programa de construção de 10 milhões de
moradias fica mais fácil com a batalha dos sem-teto.

O serviço público servirá, de fato, à população
mais necessitada, com um plano de recuperação sa
�aria� para os que ganham pouco e estão sem estímu
lo, conforme defendem os sindicatos.

Bons recursos para a educação e a saúde virão,
se a cidadania clamar por isso.

O fim do troca-troca de partidos e das campa
nhas milionárias está previsto na reforma política.
Mas para ela ser realizada a opinião pública precisa
pressionar.

No Brasil de hoje, banqueiro ainda ganha muito.
E o capital financeiro transnacional quer monitorar
nossos caminhos. As elites do País tentam engessar
quem quer acabar com seus privilégios.

Mas reclamando juntos, tudo melhora. O Gover
no Lula precisa do movimento popular para fazer as
mudanças que são o nosso compromisso. Por isso,
faça a sua parte. Organize-se, seja solidário e não so
litário. Lute. Sem você não dá. Governo do PT é sem
pre seu: faça acontecer!

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que determine a
transcrição de artigo de minha autoria, publicado no
jornal O Globo no dia 22 de agosto.

ARnGO A QUE SE REFERE O
ORADOR

DESGOSTOS DE AGOSTO

Chico Alencar

Um espectro ronda a militância petista no Brasil:
o fantasma da perplexidade. Afinal, em nome de uma
compreensível prudência na transição da era FHC
para a efetivação do novo modo de governar espera
do na gestão Lula, o que se pratica é uma política
econômica continuísta e de concessões máximas ao
mercado financeiro, mantendo os juros altos e os ga
nhos exorbitantes do sistema bancário.

No plano político, a preocupação com a gover
nabilidade tem aproximado o Governo de adversários
históricos, alguns deles emblematizadores das piores
práticas, como o clientelismo e o patrimonialismo,
pontuadas por acusações de fraude e corrupção.

Aderir é da natureza hegernônica do nosso procedi
mento político: o governismo é doença senil das clas
ses dominantes no Brasil.

As ditas reformas, até agora, têm tido enfoque
predominantemente fiscalista, com o objetivo maior
de honrar o pagamento das dívidas, ainda que isso
custe, como no caso da Previdência, precarização de
direitos e apequenamento do serviço público. E fratu
re a relação do Governo com os agentes implementa
dores de suas políticas sociais junto à população
mais necessitada.

Do ponto de vista administrativo, embora várias
conferências e fóruns para formulação de políticas
públicas comecem a acontecer, com chamamento à
participação popular, o emperramento da máquina 
onde até gastar o pouco que se tem é complicado -, a
pouca ousadia na gestão democrática e o contingen
ciamento de recursos não revelam, no cotidiano da
população, que se inaugura em nosso País uma nova
relação do aparelho de Estado com a sociedade. A
lentidão burocrática e a linguagem autoritária ainda
não foram superadas.

Reconheça-se o respeito do Governo pelos m0

vimentos sociais, que tencionam muito justamente
por terra, teto e trabalho, mas a agenda futura preocu
pa o petista militante e intriga o PT pré-posse, então
inebriado de esperança: os alimentos geneticamente
modificados serão aceitos aqui sem um amplo debate
e duras restrições? A renovação dos acordos com o
FMI consolidará a recessão, mantendo este superávit
primário e o entendimento de que investimentos em
infra-estrutura são gastos públicos a serem coibidos?
A financeirização da vida culminará com a proposta
de independência total do já autônomo Banco Cen
trai? A propalada reforma trabalhista desconstitucio
nalizará direitos históricos da classe obreira? A inser
ção na ALCA será feita nos termos e nos prazos de
terminados pelos EUA? Os investimentos em educa
ção, saúde, habitação e cultura continuarão restritos
no Orçamento de 2004, substituindo-se as políticas
sociais universais pelas ações focadas, pontuais e de
cunho assistencialista?

Num cenário desses, é natural que cresçam as
contradições no PT, sobretudo por se tratar de uma
agremiação que se constituiu valorizando a cultura
das propostas e do respeito às decisões coletivas.
Mas se o dito ontem não vale mais hoje, como é da
má tradição política tupiniquim, chegou a hora de fa
zer uma revisão geral. A exemplo do ocorrido com
partidos comunistas e socialistas da Europa, parece
que se aproxima o momento de o PT convocar o Con
gresso Nacional para atualizar suas teses e tentar
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aprovar sua inflexão ao centro ou mesmo sua nova O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem.
roupagem de partido de Estado. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há vários

Enquanto o espetáculo do crescimento, com re- meses trabalhamos na CPI do Setor de Combustí-
tomada da atividade produtiva e distribuição de rique- veis. Durante os 4 anos da Legislatura passada ten-
za e renda, não começa, surgem sinais do anúncio do tamos implantá-Ia em vão, mas agora conseguimos e
circo mambembe do desalento. Nele o senso comum ela atingiu proporção nacional.
reforça seu desencanto com a política no reconheci- Em vários Estados o preço do combustível caiu.
mento de que "todos são iguais". A contrafação disso, Na sexta-feira, a Agência Nacional do Petróleo autori-
na Argentina da crise profunda, foi o cartão vermelho zou a criação de empresa formuladora de combustí-
generalizado: "que se vayan todos!" veis - gasolinas aditivada, comum, premium e óleo

No folclore político brasileiro, o mês de agosto é diesel. Se isso ocorrer, não será necessária a CPI,
identificado como o de grandes abalos, exemplifica- cujo objetivo é discutir nova legislação para o setor
dos no suicídio de Vargas e na renúncia de Jânio. De dos combustíveis. Todos sabem que, atualmente, há
forma mais sutil, essa visão mágica de mês aziago adulteração de combustíveis e sonegação de mais
poderia estar sendo confirmada por um progressivo de 10 milhões. A PETROBRAS é a única empresa
adeus às ilusões, chancelado num PT disciplinador e que tem refinarias em todo o Brasil e que faz a gaso-
centralista e não mais libertário. Mas tragédia mesmo lina. Como é possível, num processo de investiga-

ção, dar-se autorização para a criação de uma novaseria um governo definitivamente convencional e or-
todoxo, que não conseguisse aproveitar as imensas empresa do setor?
energias cidadãs despertadas com a vitória de Lula. Já entramos em contato com os representantes
Isola! do Ministério de Minas e Energia e constatamos que

não sabiam do que estava acontecendo. Aliás, há de-
O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, terminação daquele Ministério no sentido de não criar

peço a palavra pela ordem. tal empresa.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Amanhã, em reunião com o Presidente da

V.Exa. a palavra. Casa, Deputado João Paulo Cunha, vamos discutir o
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or- assunto. Os Deputados do Partido dos Trabalhadores

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta que são membros da CPI decidiram, se prevalecer tal
Casa há pessoas com boa memória. Quem nos ouve autorização, pedir o afastamento da Comissão. Na
pela TV Câmara sabe muito bem que a carga tributá- condição de Presidente da CPI, vou encaminhar o pe-
ria brasileira passou de 26% do PIB, em 1997, para dido. Conforme já disse, trata-se de decisão dos
36% hoje. A fúria tributária do Governo passado nin - membros do Partido dos Trabalhadores.
guém aqui tem memória curta para esquecer. Essa situação não pode continuar. A medida

A proposta de reforma tributária apresentada significa a manutenção da bagunça existente no setor
tem o importante papel de estimular a geração de em- de combustíveis do País.
prego, ao reduzir gastos sobre a folha de pagamento. O SR. MAUR(CIO RANDS - Sr. Presidente,
Hoje, grande parte da grita do pequeno e do médio peço a palavra pela ordem.
empresários é contra as contribuições sociais muito O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
elevadas. A proposta aponta para a redução. V Ex I. a. a pa avra.

Outra medida salutar é a desoneração da exporta- O SR. MAUR(CIO RANDS (PT-PE. Pela ordem.
ção brasileira. O Brasil precisa exportar, gerar emprego Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
internamente e não no extelior, com a importação. Deputados, faço à Ministra Dilma Rousseff um apelo

Essas duas medidas básicas, de plano, jogam em relação ao horário de verão.
porterra todo o discurso nacionalista de pessoas des- A população, sobretudo a mais sofrida, que
mioladas que acreditam no aumento da carga tributá- mora na periferia das grandes cidades do Nordeste,
ria. Ao contrário: a proposta vai tornar mais equânime com a adoção da medida, padece de exposição à vio-
a distribuição de tributos no Brasil. lência e de grande agressão ao seu horário biológico.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente, Na semana passada, trouxe a este plenário um
peço a palavra pela ordem. pronunciamento do Frei Aluízio Fragoso, do Movi-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem mento Mulheres Contra o Desemprego, em que ex-
V.Exa. a palavra. pressa o anseio de toda a população do Nordeste no
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sentido de que seja eliminado o famigerado horário
de verão, pois os incômodos que ele traz à população
são muito grandes e a economia de energia que pro
porciona não chega a 5%.

A experiência dos anos anteriores nos mostrou
que a relação entre o custo e o benefício da medida é
absolutamente desproporcional. A Comissão de Altos
Estudos Tecnológicos da Câmara dos Deputados, por
unanimidade, aprovou decisão de pleitear à Sra. Mi
nistra Dilma Rousseff o fim do horário de verão.

A Deputada Talma de Souza e o Deputado Beto
Albuquerque, Vice-Líder do Governo nesta Casa,
aqui estão e somam-se a V.Exa., Deputado Inocêncio
Oliveira, no desejo de que se acabe com o horário de
verão, sobretudo em regiões às quais ele não traz ne
nhuma economia - mas a proposta é eliminá-lo em
todo o Brasil, pois a economia que proporciona é irri
sória e é muito grande o mal-estar que causa à popu
lação, sobretudo a quem precisa acordar muito cedo
e servir-se de transporte coletivo ainda no escuro. Em
razão do ambiente de violência existente nas grandes
cidades, essas pessoas arriscam a vida todos os dias
para trabalhar por sua subsistência e sobrevivência.

Portanto, o apelo que faço a esta Casa é no sen
tido de que reforce a solicitação à Ministra, a fim de
que elimine o famigerado horário de verão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência se associa à manifestação de VExa. e
também faz à ilustre Ministra Dilma Rousseff apelo no
sentido de que acabe de uma vez por todas com o ho
rário de verão.

Quando havia racionamento de energia a medi
da ainda se justificava, na presunção de que traria
enorme economia. Porém, verificou-se que é muito
pequena a economia e são grandes os prejuízos cau
sados às pessoas - sobretudo, como bem frisou
VExa., às mais pobres, por causa da violência nos
grandes centros urbanos -, pela mudança no seu ho
rário biológico, ao comércio, à indústria. A classe mais
desfavorecida nesse caso é a mais baixa, a que pega
2 ou 3 ônibus para chegar a sua casa.

Portanto, a medida pleiteada por VExa. é das
mais salutares. Tenho certeza de que a Ministra Dilma
Rousseff será sensível ao apelo de todos nós em be
nefício do nosso povo.

O SR. ONVX LORENZONI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ONVX LORENZONI (PFL-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
poderia deixar passar despercebida a afirmação de
que houve aumento de carga tributária no Governo
passado. É verdade, houve.

Mas desde quando dois erros fazem um acerto?
Se houve no passado, não existe nenhuma razão
para haver no presente. E vai haver. Os estudos e a~

projeções dão conta de que, aprovada a reforma tn
butária nos moldes propostos, a carga tributária brasi
leira, a extração fiscal sobre o PIB, vai superar a casa
dos 41 %, o que seguramente será recessivo, agirá
contra a criação de empregos e desestruturará a eco
nomia brasileira.

O mais grave, no entanto, é que continuaremos
a assistir ao desfile dos 2 brasis. Quando os represen
tantes do Governo ocupam a tribuna, entende o País
que a reforma tributária reduz os impostos, simplifica
o sistema tributário, favorece a criação de empregos.
Este é o Brasil virtual. O Brasil real, no entanto, o que
está no texto do Relator, o qual votamos, é o da ampli
ação da carga tributária, do aumento de impostos e
da redução do número de empregos.

O PFL cumpre seu dever cívico de fazer oposi
ção: não apenas criticamos e fiscalizamos, mas em
inúmeros momentos propomos ao Brasil caminhos,
porque esta é nossa missão, nossa responsabilidade.

Não passará despercebido que, se a crítica vale
para o passado, os Deputados do Governo e do Partido
dosTrabalhadores têm que botar a mão na consciência e
verificar que se conseguirem aprovar a proposta de refor
ma tributária da forma como está, vão levar o País a uma
situação que nenhum brasileiro deseja.

Obrigado.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT-SP. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero retomara argumentação do Deputado
Carlos Santana sobre as agências reguladoras e a cria
ção de uma empresa formuladora de conbustíveis.

Por oportunidade do início da guerra do Iraque,
dei entrada nesta Casa a projeto que visa a modificar
a essência das agências reguladoras. Na semana
passada, foi instalada a Frente Parlamentar das
Agências Reguladoras, que atuará sob a direção do
Deputado Ricardo Barros, do PP.

Sabemos que após a votação da reforma tribu
tária esta Casa dará início à discussão sobre essas
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agências, que, para mim, são a maneira moderna de
regular o Estado, mas ao mesmo tempo traduzem o
tipo de Estado que se quer ter.

Muitos são os juristas que levantam a idéia e fa
zem a análise de que as agências reguladoras brasi
leiras foram criadas nos 8 anos do Governo do
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso sob a égi
de exclusiva dos mercados e em conformidade com a
jurisprudência norte-americana: voltadas para agir
numa economia liberal e absolutamente subserviente
à regulação de mercados.

Não é esse o Estado que queremos, como tam
bém não é o Estado agigantado dos anos 50, em que
a falta de possibilidade de ação e de agilidade atra
vancava qualquer tipo de iniciativa.

Vamos nos debruçar sobre o tema para tentar
integrar as duas situações, que me parecem ser a
maneira moderna de garantir a existência das agênci
as e de traduzir um novo Estado brasileiro, que seja
moderno, mas não subserviente aos mercados, por
que isso não responde ao interesse da população
brasileira.

Sr. Presidente, não foi esse o tema que me
trouxe hoje à tribuna. Na verdade, pretendia pro
nunciar-me acerca da reforma tributária - pertenço à
Comissão Especial que aprovou a proposta.

Eu, que cumpro o terceiro mandato, fico absolu
tamente atônita ao ver algumas intervenções neste
plenário de pessoas e partidos - não posso generali
zar - cujas posições mudaram substancialmente em
menos de um ano, por terem passado de Governo a
Oposição.

Acredito que a reforma tributária seja, de longe,
uma das questões mais difíceis deste País. Não será
a votação de amanhã ou a do segundo turno, nesta
Casa, ou mesmo a que será feita no Senado que vai
resolver definitivamente os problemas relativos ao
sistema tributário brasileiro. Depois de aprovada a re
forma, ainda haverá tolerância com a Zona Franca de
Manaus por 6 anos, conforme o parecer do Relator;
serão necessárias leis complementares, a serem ela
boradas em 10 anos; será preciso definir a situação
da CPMF e das grandes fortunas; será necessário ob
ter-se grande avanço no que diz respeito aos Municí
pios, que poderão cada vez mais aprofundar a discus
são para obter democraticamente ganhos descentra
lizados.

Reservei-me o direito de falar sobre o tema nes
te momento, em que há maior silêncio no plenário.
Essa discussão começou há algum tempo. Não foi
neste ano. Tentamos aprovar um texto de reforma-

que precisa ser referendado - porque o País não
pode continuar a conviver com bolsões de miséria,
especialmente no Norte e no Nordeste. Aliás, há pedi
do de V.Exa. e do Deputado Maurício Rands, do PT
de Pernambuco, relativo ao horário de verão, visando
à economia.

Vejo que a Câmara dos Deputados tem condução
bastante correta. Estamos discutindo profundamente o
assunto. A ú~ima reunião da Comissão Especial da Re
forma Tributária durou 11 horas. O Deputado 8eto
Albuquerque pode confirmar minhas palavras. Esta
Casa inaugura uma situação muito positiva.

Deixo para amanhã outras considerações, agra
decendo a todos a paciência.

Muito obrigada.
O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. WILSON SANTOS (PSD8-MT. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Inocên
cio Oliveira, vou falar sobre a reforma tributária, que
todos os brasileiros conscientes desejam.

A reforma proposta pelo Governo mantém a
mesma filosofia e o mesmo paradigma de 5 séculos.
Na condição de colônia, quando a coroa portuguesa
necessitava aumentar sua arrecadação, criava im
postos - captação, quinto. Com o advento da autono
mia, quando passamos à condição de monarquia, os
Imperadores D. Pedro I e D. Pedro 11 foram mestres na
criação de novos impostos. Os Presidentes republica
nos, idem.

A filosofia da Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 41 , de 2003, é arcaica, atrasada, conservado
ra. Em vez de o Estado fazer o dever de casa, reduzir
o custeio, diminuir a corrupção, criar política mais cla
ra de combate à sonegação e ousar diminuir alíquo
tas de impostos, aumentando a base dos contribuin
tes, repete 500 anos de um modelo bobo.

No meu Mato Grosso, Sr. Presidente - não vou
falar com base em teorias, vou dar exemplos concre
tos de aumento da carga tributária -, quem consome
até 100 quilowatts de energia/mês não paga ICMS, é
isento. A proposta do Governo define alíquota de 25%
para energia. Os mais pobres do Estado, hoje isentos
do pagamento do ICMS sobre a energia, voltarão a
pagar essa alíquota máxima, que, na verdade, é uma
mentira, porque o imposto é cobrado por dentro, e os
25% terminam em mais de 37%.

O Mato Grosso é o grande sócio majoritário do
Grupo Rede CEMAT. De todo o faturamento do grupo,
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Sim

PARÁ

PMDB Sim

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL PUPSL Sim
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Luciano Castro PL PUPSL Sim
Maria Helena PMDB Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Sim
Total Roraima: 7

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Coronel Alves PL PUPSL Sim
Davi Alcolumbre PDT Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Valdenor Guedes PP Sim
Total Amapá: 6

Asdrubal Bentes
Babá PT Não
Jader Barbalho PMDB Sim
José Priante PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL
Wladimir Costa PMDB Sim

Votaram:

mais de 43% vão limpos para o Governo Estadual, fi- Art. 17 1
cando 57% para 2 sócios pagarem folha de pagamen- Total Quorum 307
to, encargos sociais, manutenção e expansão da Obstrução 32
rede. Orientação

O segundo exemplo, Presidente Inocêncio Olivei- PT _ Sim
ra, é que, no meu Estado, arroz, feijão e carne estão PMDB _ Sim
isentos de qualquer tributação. Com a proposta do Go- PFL _ Obstrução
vemo, esses produtos passarão a pagar alíquota míni-
ma - é mínima, mas é de 4,5%. O Governo não terá po_ PSDB - Obstrução

PTB-Simder para continuar permitindo aos mais pobres isenção
dos tributos sobre energia, arroz, feijão e carne. PP - Sim 93

Conheço pescadores do Pantanal que não terão PUPSL - Sim
condições de pagar IPVA sobre seus pequenos bar- PSB - Sim
coso PPS - Sim

PDT -Sim
PCdoB-Sim
PRONA-Sim
PV-Sim
GOV.-Sim
Partido Bloco Voto

Sr. Presidente, agradeço penhoradamente a
V.Exa. este espaço de tempo para manifestar-me.

Desejamos aprovar uma reforma tributária que
gere novos postos de trabalho, que atraia investimen
tos externos, que nos permita passar a China em
atração de capital. Infelizmente, a que aí está não
atende ao modelo de desenvolvimento de que o Bra
sil precisa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De

claro encerrada a votação.
A Mesa vai anunciar o resultado:

Sim 286
Não 19
Abstenção 01
Total: 306

É Aprovado o Requerimento de Encerramento
da Discussão da Proposta de Emenda à Constituição
N° 41, De 2003.

Está Encerrada A Discussão.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 41/2003 - REQUERIMENTO
DE ENCERRAMENTO DA DISCUSSÃO
Início Votação: 02/09/200321 :12
Fim Votação: 02/09/2003 21 :54
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 21 :04
Inocêncio Oliveira - 21 :29
Resultado da Votação
Sim 286
Não 19
Abstenção 1
Total da Votação 306
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Zé Geraldo PT Sim
Zequinha Marinho PTB Sim
Total Pará: 10

AMAZONAS

Átila Lins PPS Sim
Carlos Souza PL PUPSL Sim
Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 6

RONOONIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Miguel de Souza PL PUPSL Sim
Total Rondonia : 4

ACRE

Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Total Acre: 3

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Não
Homero Barreto PTB Sim
Maurício Rabelo PL PUPSL Sim
Pastor Amarildo PSB Sim
Total Tocantins: 4

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Dr. Ribamar Alves PSB Sim
Eliseu Moura PP Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Obstrução
Neiva Moreira PDT Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Obstrução
Wagner Lago PDT Sim
Washington Luiz PT Sim

Total Maranhão: 12

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Obstrução
Ariosto Holanda PSDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Obstrução
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim
Roberto Pessoa PL PUPSL Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Zé Gerardo PMDB Sim
Total Ceará: 16

PIAuí

Átila Lira PSDB Obstrução
B. Sá PPS Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Paes Landim PFL Sim
Promotor Afonso Gil PCdoB Sim
Simplício Mário PT Sim
Total Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Lúcia Braga PMN Sim
Luiz Couto PT Sim
Marcondes Gadelha PTB Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
Wellington Roberto PL PUPSL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim

Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB Sim
Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
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Inocêncio Oliveira PFL Obstrução
Joaquim Francisco PTB Sim
José Chaves PTB Sim
José Múcio Monteiro PTB Sim
Luiz Piauhylino PTB Sim
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Maurício Rands PT Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Paulo Rubem Santiago PT Sim
Raul Jungmann PPS Não
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Total Pernambuco: 14

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Sim
Rogério Teófilo PFL Obstrução
Total Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Obstrução
Heleno Silva PL PUPSL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes PT Não
Jorge Alberto PMDB Sim
Total Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Claudio Cajado PFL Obstrução
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Obstrução
Daniel Almeida PCdoB Sim
Félix Mendonça PTB Não

Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
José Carlos Aleluia PFL Não
José Rocha PFL Não
Josias Gomes PT Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Luiz Carreira PFL Obstrução
Mário Negromonte PP Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Obstrução

Robério Nunes PFL Obstrução
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Obstrução
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia : 24

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cabo Júlio PSB Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim
Edmar Moreira PL PUPSL 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 PUPSL Sim
João Magalhães PTB Sim
João Magno PT Sim

João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Sim
José Militão PTB Sim
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL Sim
Júlio Delgado PPS Sim
Lael Varella PFL Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim

Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer PDT Sim
Mauro Lopes PMDB Abstenção
Odair PT Sim
Osmânio Pereira PTB Sim
Patrus Ananias PT Sim
Romel Anizio PP Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Total Minas Gerais: 37
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EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Marcus Vicente PTB Sim
Neucirnar Fraga PL PUPSL Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Rose de Freitas PSDB Obstrução
Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
Alexandre Santos PP Sim
Almerinda de Carvalho PMDB Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PMDB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Nader PFL Obstrução
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Sim
Deley PV Sim
Dr. Heleno PP Sim
Edson Ezequiel PMDB Sim
Eduardo Paes PSDB Obstrução
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Itamar Serpa PSDB Obstrução
Jair Bolsonaro PTB Não
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Josias Quintal PMDB Sim
Juíza Denise Frossard PSDB Obstrução
Julio Lopes PP Sim
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Miriam Reid PSB Obstrução
Moreira Franco PMDB Sim
Nelson Bornier PMDB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim

Renato Cozzolino PSC Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro : 39

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes lhame PSDB Obstrução
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Obstrução
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Não
Devanir Ribeiro PT Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
Gilberto Nascimento PMDB Sim
IIdeu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PMDB Sim
João Batista PFL Obstrução
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim
José Mentor PT Sim
Jovino Cândido PV Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Não
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Sim

Marcos Abramo PFL Obstrução
Mariângela Duarte PT Sim
Milton Monti PL PUPSL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PTB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Sim
Rubinelli PT Sim
Salvador Zimbaldi PTB Sim
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Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PP Sim
Vicente Cascione PTB Sim
Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSDB Obstrução
Total São Paulo: 46

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Pedro Henry PP Sim
Ricarte de Freitas PTB Sim
Rogério Silva PPS Sim
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Wilson Santos PSDB Obstrução
Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Sim
José Rajão PSDB Obstrução
Maninha PT Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 4

GOIÁS

João Campos PSDB Obstrução
Leonardo Vilela PP Sim
Roberto Balestra PP Sim
Rubens Otoni PT Sim
Sandro Mabel PL PUPSL Sim
Total Goiás: 5

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Murilo Zauith PFL Não
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

André Zacharow PDT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL PUPSL Sim
Colombo PT Sim
Dilceu Sperafico PP Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Dra. Clair PT Sim

Eduardo Sciarra PFL Obstrução
Giacobo PL PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMDB Não
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PP Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Obstrução
Max Rosenmann PMDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Selma Schons PT Sim
Takayama PMDB Sim
Total Paraná: 24

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Ivan Ranzolin PP Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Luci Choinacki PT Sim
Mauro Passos PT Sim
Paulo Afonso PMDB Sim
Paulo Bauer PFL Não
Vignatti PT Sim
Zonta PP Sim
Total Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Ary Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PP Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim
Eliseu Padilha PMDB Não
Érico Ribeiro PP Sim
Francisco Turra PP Não
José Ivo Sartori PMDB Não
Kelly Moraes PTB Sim
Luciana Genro PT Não
Luis Carlos Heinze PP Não
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
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Onyx Lorenzoni PFL Obstrução
Orlando Desconsi PT Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Total Rio Grande do Sul: 21

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Estão Prejudicados os seguintes requerimentos:

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos regimentais, o adiamento da discussão, por
1 sessão, da PEC n° 41/2003, constante do item 01
da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003. 
Ronaldo Caiado, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos regimentais, o adiamento da discussão, por
5 sessões da PEC n° 41/2003, constante do item 01
da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003. 
Enéas, Líder do PRONA.

Senhor Presidente, requeiro a Vossa Exce
lência, nos termos do art. 177, combinado com os
arts. 101, 11, b, 2 e 117, X, do Regimento Interno, o
adiamento da discussão por 02 sessões à Propos
ta de Emenda à Constituição n° 41, de 2003, que
"altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências".

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003. 
Antonio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Está adiada a votação da matéria.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão,
lembrando que amanhã, quarta-feira, dia 3, às
9h30min, haverá sessão solene em homenagem ao
66° Aniversário da União Nacional dos Estudantes
UNE.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Almir Sá PLPUPSL
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PDT
Dr. Benedito Dias PP
Hélio Esteves PT
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 4

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB
Babá PT
Jader Barbalho PMDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Raimundo Santos PLPUPSL
Zé Lima PP
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Carlos Souza PLPUPSL
Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PLPUPSL
Lupércio Ramos PPS
Pauderney Avelino PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Casara PSDB
Confúcio Moura PMDB
Eduardo Valverde PT
Miguel de Souza PLPLlPSL
Total de Rondônia: 5

ACRE

Júnior Betão PPS
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Maurício Rabelo PLPUPSL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PSB
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
Clóvis Fecury PFL
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Dr. Ribamar Alves PSB
João Castelo PSDB
Neiva Moreira PDT
Pedro Fernandes PTB
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 7

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Unhares PP
José Pimentel PT
Manoel Salviano PSDB
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Roberto Pessoa PLPUPSL
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 10

PIAuí

B. Sá PPS
Ciro Nogueira PFL
Paes Landim PFL
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Nélio Dias PP
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Carlos Dunga PTB
Lúcia Braga PMN
Marcondes Gadelha PTB
Philemon Rodrigues PTB
Wellington Roberto PLPUPSL
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Armando Monteiro PTB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Eduardo Campos PSB
Gonzaga Patriota PSB
Joaquim Francisco PTB
José Chaves PTB

Maurício Rands PT
Miguel Arraes PSB
Renildo Calheiros PCdoB
Total de Pernambuco: 10

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PLPUPSL
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Jackson Barreto PTB
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Coriolano Sales PFL
Félix Mendonça PTB
José Rocha PFL
Luiz Bassuma PT
Mário Negromonte PP
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Reginaldo Germano PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 10

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PSB
Carlos Melles PFL
Carlos Mota PLPL/PSL
Carlos Willian PSB
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PFL
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Edmar Moreira PLPLlPSL
Eduardo Barbosa PSDB
Geraldo Thadeu PPS
Isaías Silvestre PSB
Ivo José PT
João Paulo Gomes da Silva PLPUPSL
José Santana de Vasconcellos PLPUPSL
Uncoln Portela PLPUPSL
Márcio Reinaldo Moreira PP
Mário Assad Júnior PLPUPSL
Mauro Lopes PMDB
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Narcio Rodrigues PSDB
Odair PT
Patrus Ananias PT
Rafael Guerra PSOB
Ronaldo Vasconcellos PTB
Saraiva Felipe PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 28

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Iriny Lopes PT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Almir Moura PLPUPSL
André Luiz PMDB
Dr. Heleno PP
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Eduardo Paes PSDB
Fernando Gabeira PT
Francisco Dornelles PP
Itamar Serpa PSDB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSLPUPSL
Jorge Bittar PT
Josias Quintal PMDB
Julio Lopes PP
Laura Carneiro PFL
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PMDB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PLPUPSL
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Total de Rio de Janeiro: 21

SÃO PAULO

Amauri Robledo Gasques PRONA
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSOB

Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PP
Corauci Sobrinho PFL
Or. Pinotti PMOB
Edna Macedo PTB
Gilberto Nascimento PMDB
lIdeu Araujo PRONA
Jefferson Campos PMDB
João Herrmann Neto PPS
João Paulo Cunha PT
José Mentor PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Marcos Abramo PFL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PLPUPSL
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PTB
Vadão Gomes PP
Vicente Cascione PTB
Total de São Paulo 27

MATO GROSSO

Pedro Henry PP
Rogério Silva PPS
Thelrna de Oliveira PSDB
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso 4

DISTRITO FEDERAL

José Rajão PSDB
José Roberto Arruda PFL
Osório Adriano PFL
Tatico PTB
Total de Distrito Federal: 4

GOlAS

Jovair Arantes PTB
Leonardo Vilela PP
Professora Raquel Teixeira PSOB
Roberto Balestra PP
Sandro Mabel PLPUPSL
Total de Goiás: 5
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PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Chico da Princesa PLPUPSL
Iris Simões PTB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PP
Luiz Carlos Hauly PSDB
Moa.cir Micheletto PMDB
Takayama PMDB
Total de Paraná: 8

SANTA CATARINA

Ivan Ranzolin PP
João Matos PMDB
Mauro PassosPT
Paulo Bauer PFL
Total de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Augusto NardeSPP
Cezar Schirmer PMDB
Érico Ribeiro pp
Luis Carlos Heinze PP
Orlando Descoosi PT
Total de Rio Grande do Sul: 5

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Ann Pontes PMDB
Nicias Ribeiro PSDB
Total de Pará 3

AMAZONAS

Silas Câmara PTB
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB
Total de Rondônia: 1

ACRE

João Correia PMDB
Total de Acre: 1

MARANHÃO
Paulo Marinho PLPUPSL
Terezinha Fernandes PT
Total de Maranhão: 2

IBJ[

CEARÁ
Almeida de Jesus PLPUPSL
Total de Ceará: 1

RIO GRANDE DO NORTE
Álvaro Dias PDT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Lavoisier Maia PSB
MúcioSá PTB
Total de Rio Grande do Norte: 4

PERNAMBUCO
Pedro Corrêa PP
Ricardo Fiuza PP
Roberto Freire PPS
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 4

ALAGOAS
João Lyra PTB
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
Total de Sergipe: 1

BAHIA
Edson Duarte PV
Geddel Vieira Lima PMDB
GersonGa.brielli PFL
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS
Herculano Anghinetti PP
Reginaldo Lopes PT
Total de Minas Gerais: 2

RIO DE JANEIRO

Maria Lucia PMDB
Sandro Matos PMDB
Total de Rio de Janeiro·: 2

SÃO PAULO

Bispo Wanderval PLPUPSL
Dimas Ramalho PPS
Gilberto Kassab PFL
Medeiros PLPUPSL
Paulo Lima PMDB
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Total de São Paulo: 8
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PARANÁ

Hermes Parcianello PMDB
Ricardo Barros PP
Total de Paraná 2

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordinária,
para amanhã, quarta-feira, dia 3, às 11 h. Convoco
também Sessão Ordinária para amanhã, às 14 ho
ras, ambas com a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

(Art. 202 clc Art. 191, I, do Regimento Interno)

Votação

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB
Gervásio Silva PFL
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
Total de Santa Catarina: 4

pela admissibilidade das emendas apresen
tadas, exceto as de nOs 115 e 182 e, no méri
to, pela aprovação das de nOs 18, 129, 135,
166, 171, 216,·226, 385 e 434; pela aprova
ção parcial das de nOs 5, 9,14,19, 20, 27, 29,
35,40,41,42,43,52,58,62,65,72,74,77,
78, 84, 85, 89, 92, 97, 100, 101, 105, 109,
124,126,133,137,139,141,143,144,148,
159, 160, 162, 165, 167, 168, 169, 174, 178,
179,180,195,204,206,208,210,217,219,
220,222,224,227,228,229,230,232,233,
234,236,237,241,242,244,245,247,248,
251,253,256,257,258,264,274,277,281,
282,286,301,303,306,308,309,312,316,
317,343,344, 346, 363, 365, 369, 371, 376,
380,381,382,383,391,394,395,398,399,
401, 406, 415, 419, 437, 438, 444, 449 e
465; pela aprovação desta, pela aprovação
parcial da Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 464, de 2001, apensada; com substi
tutivo; e pela inadmissibilidade das emendas
de nso115 e 182; e pela rejeição das demais
emendas apresentadas e da Proposta de
Emenda à Constituição n.o 13, de 2003,
apensada, contra os votos dos deputados
Antônio Carlos Magalhães Neto, Gerson Ga
brielli, José Roberto Arruda, Machado, Mus
sa Demes, Pauderney Avelino, Antonio Cam
braia, Júlio Semeghini, Walter Feldman, Ani
valdo Vale e Eduardo Paes. (Relator: Dep.
Virgílio Guimarães).

Tendo apensadas as Propostas de
Emenda à Constituição nOs. 464-A, de 2001
e 13, de 2003.

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa n° 177, de 1989)

N° 91/03 (PODER EXECUTIVO) - Institui, na forma
do art. 43 da Constituição, a Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, estabele
ce a sua composição, natureza jurídica, objetivos,
área de competência e instrumentos de ação.
(art. 64, § 2° da Constituição Federal): 12 /10/03.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

GOIÁS

PMDBLuiz Bittencourt
Total de Goiás: 1

1
PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUiÇÃO N° 41-B, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n.° 41-A, de
2003, que altera o Sistema Tributário Nacio
nal e dá outras providências; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela admissibilidade, com emen
das, contra os votos dos deputados Eduardo
Paes e Mendonça Prado (Relator: Deputado
Osmar Serraglio); e da Comissão Especial

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci PDT
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PSDB
Paulo Gouvêa PLPUPSL
Pompeo de Mattos PDT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 6
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PROJETO DE LEI

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa n° 177, de 1989)

N° 1.840103 (PODER EXECUTIVO) - Altera a legis
lação tributária federal.
(art. 64, § 2° da Constituição Federal}: 16/10/03
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

11- RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3° com
binado com ART. 132, § 2°
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART.58, § 1°

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 2.814-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação Comunitária Shalom a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio
Grande, Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 2-9-03

N° 3.156-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Bento Freire de
Sousa, para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, nacidade de Sousa, Estado da Paraíba.
ÚLTIMA SESSÃO: 2-9-03

N° 3.239-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação Comunitária Amigos de Unaí 
ACAU a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Unaí, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 2-9-03

W 3.249-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que auto
riza a Associação do Núcleo Comunitário da Vila Simo
ne a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Nova Aurora, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 2-9-03

lmrml

N° 2.695-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura
de Sergipe S/A para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Aracaju,
Estado de Sergipe.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.699-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura
de Campos Novos Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campos Novos, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.77&-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Rádio Educativa
Famílias Unidas, para executar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Guanambi,
Estado da Bahia.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.800-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio FM DA Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Bataguassu, Estado de
Mato Grosso do Sul.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.869-A/03 (Comissão de Ciência EI Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que reno
va a concessão outorgada à Rádio Rio Mar Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas cur
tas, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas.
DECURSO:2a SESSÃO

.ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.877-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
Jundiaiense Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Jundiaí,
Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03
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N° 2.887-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Cacique
de Taubaté Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Taubaté,
Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.900-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Panambi
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Panambi,
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

W 2.903-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Pro
gresso de Juazeiro Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Ju
azeiro do Norte, Estado do Ceará.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.904-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Carajá
de Anápolis Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Anápolis,
Estado de Goiás.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 2.952-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que· renova a permissão outorgada à Rádio Cidade
de Itu Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Itu,
Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

W 2.980-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Televisão
Anhanguera de Araguaína Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de
Araguaína, Estado do Tocantins.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.054-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) .... Aprova o ato
que outorga permissão à Cardoso & Fernandes
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de São Miguel
do Guaporé, Estado de Rondônia.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.057-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rede Brasileira de Rádio e
Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Pimenta Bue
no, Estado de Rondônia.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.091-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Empresa de Radiodifusão
Miracatu Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Mira
catu, Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.119-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Ibiapina Radiodifusão
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de São Sebas
tião da Grama, Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.120-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à KMR - Telecomunicações
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Ipauçu,
Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.121-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Real - Cafelândia FM
Ltda.- ME. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Tanabi,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03
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N° 3.122-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que· outorga permissão à Legal-Cat Catanduva Co
municações Uda - ME para explorar serviço de ra
diodifusãosonora em freqüência modulada, na cida
de de José Bonifácio, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.123-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Alpha Comunicações de
Macatuba S/C Uda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Macatuba, Estado de São Paulo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.1.24-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
qye outorga. permissão à Tropical do Agreste Uda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qi.íência modulada, na cidade de Igarassu, Estado
de Pernambuco.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.125,;,Al03 (Comissão de Ciêl1lcia e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão ao Sistema Regional de Co
municação Ltda.. , para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Andradil1a, Estado de São Paulo.
DECURSO:2a .S~SSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

NO 3.126-Al03{Comissão de Ciência e Tecnologia,
Coml.lJlicação .eJnformática) - Aprova o ato que ou
torgapermi~oà Rádio WS & AO Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, nacidadedeSuri, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.127-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicac;ão e Informática) - Aprova o ato
que ~utorga permissão à Rádio Nossa Senhora do
Socorro Uda.para explorar serviço de radiOdifusão
sonora .em·.freqüência mOdulada, na cidade de So
corro, Estado de São Paulo.
DECURS(): 2a SESSÃO
ÚLTIMA.SESSÃO: 8-9-03

N° 3.128-:-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Exitus Sistema de· Comu
nicação Uda. para explorar serviço de radiOdifusão
sonora em· freqüência modulada, na cidade de São
Simão, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.129-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga·permissão ao Grupo Frajola de Comu
nicação Uda. para explorar serviço de radioclifusão
sonora em onda média, na cidade de Capim Gros
so, Estado da Bahia.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.130-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Organização de Comuni
cação Fredy DietzLtda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modu~ada, na cida
de de Santa Terezinha de Goiás, Estado de Goiás.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO:·8-9-03

N° 3.131-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, C()municação e Informática) - Aprova o ato
que· outorga permissão às Organizações Rio Bonito
Uda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modUlada, na cidade ale Itapirapuã,
Estado de Goiás.
DECUASO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.132':Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) -cAprova o ato
qlJe outorga permissão à Fundação Dom Juvenal
Roriz para explorar serviço de radiodil'usão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Jandaia,
Estado de Goiás.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

NO 3.133-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à WEB Comunicação Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Cristalina, Estado
de Goiás.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03
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N° 3.134-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à WEB Comunicação Uda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Cocalzinho de Go
iás' Estado de Goiás.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.135-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Bentivi Radiodifusão Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de São Vicente Ferrer,
Estado do Maranhão.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

W 3.136-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à RA - Sistema de Radiodi
fusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Cândi
do Mendes, Estado do Maranhão.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.145-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a permissão outorgada à Fundação Sinodal de
Comunicação para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Novo
Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.154-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação de Armação dos
Búzios, para executar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, com fins exclusivamen
te educativos, na cidade de 19uaba Grande, Estado
do Rio de Janeiro.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.171-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Freqüência Brasileira de
Comunicações Uda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Gurinhata, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

-- - - -- --------- --------------------

N° 3.172-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão ao Sistema Catedral de Co
municação Uda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Córrego Danta, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.183-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Sistema Plug de Comuni
cações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Nova Brasilân
dia, Estado do Mato Grosso.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.184-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão ao Sistema Plug de Comuni
cações Uda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Paranaíta,
Estado do Mato Grosso.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.185-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão ao Sistema Gois de Radio
difusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Terra Nova do
Norte, Estado do Mato Grosso.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.186-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Sistema Plug de Comuni
cações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Vila Rica, Esta
do do Mato Grosso.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.187-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Vídeo Express Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
na cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03
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N° 3.199-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Prisma Engenharia em Te
lecomuicações Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Iporã, Estado do Paraná.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.200-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Sociedade Rádio Treze de
Maio Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Treze
de Maio, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9~03

N° 3.201-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Empresa de Radiodifusão
Tijucas FM Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Tijucas, Estado de Santa Catarina.

DECURSO: 2a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.202-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à TV Pioneira de Mogi das
CruzeS Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de !ta
peruna, Estado do Rio de Janeiro.

DECURSO:2a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.205-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio FM Coronel Freitas
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Coronel Frei
tas, Estado de Santa Catarina.

DECURSO: 2a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.206-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga .permissão à Safira Radiodifusão Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Mamborê, Estado do Paraná.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.207-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Juranda FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Juranda, Estado do
Paraná.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

N° 3.208-A/03. (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Aquarela FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de .Realeza, Estado
do Paraná.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133, DO RI)

PROJETOS DE LEI

N° 454/99 (ENIO BACCI) - Estabelece normas para
fiscalização de poços artesianos e dá outras providên
cias. (E seus apensados: PLs 459/99, do Dep. Enio
Bacci; 1.672/99, do Dep. Jorge Tadeu Mudalen).
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-9-03

N° 576/99 (SIMÃO SESSIM) - Proíbe a instalação
de aquecedores a gás no interior de banheiros.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-9-03

W 4.897/01 (ROMMEL FEIJÓ) - Dispõe sobre as
sentamentos rurais em programas de reforma agrá
ria no semi-árido.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-9-03

N° 315/03 (VIC PIRES FRANCO) - Altera dispositi
vos das Leis nOs 7.990, de 28 de dezembro de 1989
e 8.001, de 13 de março de 1990 e dá outras provi
dências.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-9-03

N° 2.864/00 (LUIZ SÉRGIO) - Dispõe sobre o can
celamento da cobrança de valores questionados
pelo usuário dos serviços de telefonia.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03
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N° 4.723/01 (JOVAIR ARANTES) - Inclui crianças
de zero a seis anos e mulheres gestantes e lactan
tes no Programa Nacional de Renda Mínima de que
trata a Lei n° 10.219, de 11 de abril de 2001.
DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

W 129/03 (PASTOR FRANCISCO OLíMPIO) - Dá
nova redação ao inciso I do art. 6° da Lei n° 5.764
de 16 de dezembro de 1971.
DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMIS-SÃO - ART 54, DO RI

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS DO
ART. 144, DO RI)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°, DO RI

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3°,
combinado com ART. 132, § 2°, DO RI

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU
INJU-RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO; ART 202, § 1°, DO RI

N° 185/99 (JOSÉ CARLOS ELIAS) - Acrescenta
parágrafo ao art. 143 da Constituição Federal.
DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALlDA-DE - ART. 164, § 1°, DO RI

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, § 2° E § 3°, DO RI)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 2°, DO RI

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N° 19/03 (NEUTON LIMA) - Cria o Grupo Parla
mentar Brasil - Angola.
DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos ter
mos do artigo 137, § 1°, do RI.

Prazo para apresentação de recurso artigo 137, § 2°
(05 sessões), a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI

N° 1.610/03 (ROGÉRIO SILVA) - Dispõe sobre a
aplicação de penalidades à prática de "assédio mo
rai" por parte de servidores públicos da União, das
autarquias e das fundações públicas federais a seus
subordinados, alterando a Lei n° 8.112, de 11 de de
zembro de 1990.
DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-9-03

N° 1.586/03 (HUMBERTO MICHILES) - Dispõe so
bre a competência do Conselho de Administração
da Superintendência da Zona Franca de Manaus
SUFRAMA.
DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-9-03

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 51/03 (JOÃO CALDAS) - Dispõe sobre a reali
zação de plebiscitos para a criação dos Estados do
Aripuanã, do Araguaia, do Xingu, de Tapajós, de Ca
rajás, do Rio Negro, de Solimões, do Uirapuru, do
Madeira e do Juruá.
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-9-03

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133, do RI,
as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI

N° 3.011/97 (SENADO FEDERAL) - Estabelece
medidas de proteção aos interesses brasileiros con
tra práticas discriminatórias adotadas por outros paí
ses.

N° 4.705/01 (L1NCOLN PORTELA) - Dispõe sobre
a obrigatoriedade de as embalagens de refrigeran
tes conterem advertência sobre obesidade.

N° 5.328/01 (SENADO FEDERAL) - Inclui na Lei n°
8.406, de 09 de janeiro de 1992, artigo que estabelece
a gratuidade da emissão de extratos bancários refe
rentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

N° 5.429/01 (PAULO LIMA) - Acrescenta artigo à Lei
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabele
ce as diretrizes e bases da educação nacional". (E
seu apensado: PL. 6.444/02, do Dep. Enio Bacci).

W 5.668/01 (LAURA CARNEIRO) - Dispõe sobre a
introdução de temas relacionados à responsabilida
de social das empresas e à cidadania corparativa
nos currículos de educação superior.
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N° 6.300/02 (SENADO FEDERAL) - Regulamenta a ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 164,· § 4° do
profissão de. treinador de goleiros de futebol e dá RI, as seguintes proposições:
outras providências.

N° 100/03 (BISMARCK MAIA) - Altera o Artigo 2°, Pa
rágrafo 4°, da Lei n° 10.264, de 16 de julho de 2001.

N° 164/03 (GASTÃO VIEIRA) - Acrescenta o artigo
52-A à Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

N° 502/03. (JAMIL MURAD E OUTROS) - Dispõe
sobre a obrigatoriedade de prestação de serviços
de acondicionamento ou embalagem das compras
em estabelecime~tos.comerciais denominados su
permercados, hipermercados ou similares.

ARQUIVEM-SE, hos termos do artigo 58, § 4° do
RI, as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI

N° 3.732197 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
responsabilidade de autor de ação de impugnação
de mandáto temerária e de manifesta má fé.

N° 196/99. (SENADO FEDERAL) - Altera a Lei n°
8.852, de 4 de fevereiro de 1994, que dispõe sobre
a aplicação dos artigos S7, incisos XI e XII, e 39, §
1° da Constituição Federal, e dá outras providências.

W 1.005/99 (GEDDI:~ VIEIRA LIMA) - Dispõe so
bre a. criação do Sistema Nacional de Seguro Rural
- SNSR, dá outras providências.

N° 3.847/00 (WII..SON SANTOS) - Altera o §. 2° do
artigo 1° da Lei nO 8685, de 20 de julho de 1993.

N° 5.759/01 (SENADO FEDERAL) - Altera os arti
gos 18,21 e 22.cja Lei 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, que "dispões9brea regulamentação dos dis
positivos constitucionais relativos à reforma agrária,
previstos no CapíWlo UI, Título VII, da Constituição
Federal, e dá outras providências".

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR:

N° 23/91 (SENADO FEDERAL) - Regula a compe
tência para instituição do imposto sobre transmissão
causa mortis e doaçãBde quaisquer bens ou direi
tos nas condições previstas no inciso 111 do § 1° do
artigo 155 da Constituição Federal.

N° 64195 (COMISSÃO ESPECIAL - CPOLAGRI) 
Altera a legislação tribut~ria. federal, institui o Fundo de
Apoio à Agroindústria eà Fruticultura e Fundo de De
senvolvimento Tecnológiso Rural, e dá outras provi
dências.(E SEUSA,:>ENSADOS: PLs: 244198, do Dep.
Hugo Biehl;28/99, do Dep. João Herrmann Neto).

N° 18/03 (ROSE DE JFlEITAS) - Dispõe sobre o
Fundo Regional da Cidadania - FUNCI, e dá outras
providências.

PROJETOS DE LEI

N° 2.010/99 (SENADO FEDERAL) ..... Dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI na aquisição de automóveis por pessoas porta
doras de deficiência física.(E SEUS APENSADOS:
PLs nOs 1.890/96, do Dep. Lima Netto; 2.215/96, do
Dep. Jair Bolsonaro; 2.216/96, do Dep. Eurico Miran
da; 2.809/97, do Dep. Odelmo Leão; 3.811/97, do
Dep. Inácio Arruda; 3.882/97, do Dep. Fetter Júnior;
3.884/97, do Dep. Ricardo Gomyde; 3.908/97, do
Dep. Inácio Arruda; 3.918/97, do Dep. Tuga Angera
mi; 3.944/97, do Dep. Cunha Bueno; 4.019/97, do
Dep. Maluly Netto; 4.310/98,. do Dep. Antonio Carlos
Pannunzio; 587/99, do Dep. Régis Cavalcante;
944/99, do Dep. Fernando Zuppo; 1.110/99, do Dep.
Dr. Hélio; 1.329/99, do Dep. Nelson. Proença;
1.370/99, do Dep. Geraldo Magela; 2.317/00, do
Dep. Gonzaga Patriota; 2.470/00, do Dep. Eduardo
Barbosa; 2.87S/00, do Dep. Luiz Antonio Freury;
2.934/00, do Dep.FernandoiGonçalves; 3.175/00,
do Dep. João Herrm~nn Neto; 3.716/00, do Dep.
José Carlos Coutinho;. 4.836/01, do Dep. Geraldo
Magela; 5.346/01, do Dep.Jaques Wagner;
5.551/01, do Dep. Rub13hs Bueno; 5.687/Úl ,do Dep.
Norberto Teixeira;. 5.751/01, do Dep. Jorge Tadeu
Mudalen; 6.010/01, do Dep. Gilmar Machado;
6.118/02, do Dep. Luiz Carlos Hauly; 6.351/02, do
Dep. José Carl.os Coutinho; 6.398/02, do Dep. Flávio
Arns; 6.401/02, do Dep. Rubens Bueno;. .6.540/02,
do Dep. Flávio Arns;6.589/02, da Dep. Maria Lúcia;
6.781/02, do Dep. Luiz Carlos Hauly; 6.820/02, do
Dep. Márcio Fortes; 6.878/02, do Dep. Dr. Evilásio;
6.883/02, do Dep. Nelson Meurer; 6.948/02, do Dep.
Marcelo Barbieri; 7..055/02, do Dep.• Pinheiro Landim;
7.185/02, do Dep. 8niVolt0lini; 134/03, do Dep. Ino
cêncio Oliveira; 474/03, do Senado Federal).

N° 6.109/02 (PODER EXECUTIVO) - Acrescenta o
artigo 2°-A, na Lei 10.191, de 14 de fevereiro de
2001, 9ue dispõe sobre a aquisição de produtos
para a implementação de ações de saúde no âmbito
do Ministério da Saúde.

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003

Dia 3, 4a-feira

15:00 DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS)
15:25 LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS)
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Dia 4, 58 -feira

15:00 DA. ROSINHA (PT - PR)
15:25 JOSÉ IVO SARTORI (PMDB - RS)

Dia 5, 68 ·feira

10:00 GUILHERME MENEZES (PT - BA)
10:25 MÁRIO HERINGER (PDT - MG)
10:50 MILTON BARBOSA (PFL - BA)
11 :15 OSÓRIO ADRIANO (PFL - DF)
11 :40 CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP)
12:05 MANINHA (PT - DF)
12:30 ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP)
12:55 CLAUDIO CAJADO (PFL - BA)
13:20 BISMARCK MAIA (PSDB - CE)

Dia 8, 28 ·feira

15:00 LUIZ CARREIRA (PFL - BA)
15:25 PAULO PIMENTA (PT - RS)
15:50 ZELlNDA NOVAES (PFL - BA)
16:15 JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA)
16:40 NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG)
17:05 NEUCIMAR FRAGA (PL - ES)
17:30 BISPO WANDERVAL (PL - SP)
17:55 CARLlTO MERSS (PT - Se)
18:20 BOSCO COSTA (PSDB - SE)

Dia 9, a8 ·feira

15:00 FÉLIXMENDONÇA (PTB - BA)
15:25 WELlNTON FAGUNDES (PL - MT)

Dia 10, 48 ·feira

15:00 PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM)
15:25 ZONTA (PP - SC)

Dia 11, 58 ·feira

15:00 GIACOBO (PL - PR)
15:25 INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE)

Dia 12, 68 ·feira

10:00 CARLOS ABICALlL (PT - MT)
10:25 LUIZ ALBERTO (PT - BA)
10:50 TEREZINHA FERNANDES (PT - MA)
11 :15 AGNALDO MUNIZ (PPS - RO)
11 :40 ODAIR (PT - MG)
12:05 NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
12:30 RUBINELLI (PT - SP)
12:55 TELMA DE SOUZA (PT - SP)
13:20 MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL)

Dia 15, 28·feira

15:00 ORLANDO DESCONSI (PT - RS)
15:25 INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE)
15:50 FRANCISCO APPIO (PP - RS)
16:15 LUIZ COUTO (PT - PB)
16:40 NELSON TRAD (PMDB - MS)
17:05 PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE)
17:30 REINALDO BETÃO (PL - RJ)
17:55 JORGE BOEIRA (PT - Se)
18:20 LEONARDO MAnos (PV - MG)

Dia 16, aa·feira

15:00 NELSON PELLEGRINO (PT - BA)
15:25 ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR)

Dia 17, 4a·feira

15:00 JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA)
15:25 JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL -AL)

Dia 18, 58 ·feira

15:00 JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP)
15:25 ZEZÉU RIBEIRO (PT - BA)

Dia 19, 68 ·feira

10:00 EDSON DUARTE (PV - BA)
10:25 SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA)
10:50 FERNANDO FERRO (PT - PE)
11:15 GIVALDO CARIMBÃO (PSB-AL)
11:40 MILTON CARDIAS (PTB - RS)
12:05 DURVAL ORLATO (PT - SP)
12:30 HELENILDO RIBEIRO (PSDB - AL)
12:55 COLOMBO (PT - PR)
13:20 MOACIR MICHELETTO (PMDB - PR)

Dia 22, 2a·feira

15:00 ANSELMO (PT - RO)
15:25 JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP)
15:50 LEONARDO MONTEIRO (PT - MG)
16:15 SELMA SCHONS (PT - PR)
16:40 PAULO AFONSO (PMDB - Se)
17:05 KÁTIA ABREU (PFL - TO)
17:30 ANTONIO JOAQUIM (PP - MA)
17:55 CABO JÚLIO (PSB - MG)
18:20 BARBOSA NETO (PMDB - GO)

Dia 23, 38 ·feira

15:00 CLÁUDIO MAGRÃO (PPS - SP)
15:25 MÁRIO NEGROMONTE (PP - BA)
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Dia 24, 48 ·feira

15:00 LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)
15:25 DIMAS RAMALHO (PPS - SP)

Dia 25, 58·feira

15:00 MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL- BA)
15:25 JAIME MARTINS (PL-'- MG)

Dia 26, 68 ·feira

10:00 LAVOISIER MAIA (PSB - RN)
10:25 CORIOLANO SALES (PFL - SA)
10:50 RONALDO VASCONCELLOS (PTS - MG)
11:15 LUCI CHOINACKI (PT - SC)
11 :40 GERALDO THADEU (PPS - MG)
12:05 SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG)
12:30 JÚNIOR BETÃO (PPS -AC)
12:55 MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
13:20 CHICO ALENCAR (PT - RJ)

Dia 29, 28 ·feira

15:00 REGINALDO GERMANO (PFL - BA)
15:25 V~NESSAGRAZZIOTIN (PCdoB - AM)
15:50 JULIO DELGADO (PPS - MG)
16:15 JANDlRA FEGHALI (PCdoB - RJ)
16:40 LUCIANO ZICA (PT - SP)
17:05 VANDERLEIASSIS (PRONA - SP)
17:30 LUCIANO CASTRO (PL - RR)
17:55 DEVANIR RIBEIRO (PT - SP)
18:20 JOÃO LYRA (PTB - AL)

Dia ao, a8 ·feira

15:00 RAIMUNDO SANTOS (PL - PA)
15:25 HOMERO BARRETO (PTB- TO)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

1- COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA

E pOLíTICA RURAL

LOCAL: Plenário 06 do Anexo 11

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 125/03 Do Sr. Érico Ribeiro
"requer a aprovação pela Comissão de Agricultura e
Política Rural da Moção contra a proposta de redu
ção da alíquota da TEC - Tarifa Externa Comum do
arroz, apresentada pelo Ministério da Fazenda para
ser aprovada na Câmara de Comércio Exterior."

REQUERIMENTO N° 126/03 Do SL Luis Carlos He
inze - "requeiro, nos termos regimentais, seja apre
ciada por esta Comissão uma Moção de apoio ao
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
pela edição da Instrução Normativa nO 08, que dis
pensa de registro junto ao MAPA os fertilizantes,
corretivos e inoculantes importados. diretamente
pelo consumidor final, para seu próprio uso."

REQUERIMENTO W 127/03 Do Sr. Almir Sá - "soli
cita a relização de Audiência Pública, e que seja
convidado o Sr. Governador do Estado de Roraima,
a fim de prestar esclarecimentos, sobre a questão
fundiária e da demarcação de terras indígenas em
Roraima, em relação a seu espaço geográfico agri
cultável."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Ple
nário:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 5.635/01 - do Sr. Sérgio Car
valho - que "acrescenta artigo à Lei nO 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, autorizando a União a desa
propriar imóveis sob litígio, e dá outras providênci
as." (Apensado: PL nO 6.192/2002)
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA
PARECER: pela rejeição deste e do PL n°
6.192/2002, apensado.
Vista ao Deputado Odair, em 13-8-03

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclu
siva pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 255/03 - do Senado Federal
que "dispõe sobre as dívidas do crédito rural na
área da Agência de Desenvolvimento do Nordeste
(Adene}."
RELATOR: Deputado MARCELO CASTRO
PARECER: pela aprovação, com emenda.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 6.008/01 - do Sr. Agnaldo Mu
niz - que "determina a proibição da importação de
leite e seus derivados." (Apensado: PL n°
7.296/2002)
RELATOR: Deputado ORLANDO DESCON81
PARECER: pela aprovação deste e do PL n°
7.296/2002, apensado, com substitutivo.
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PROJETO DE LEI N° 2.063/99 - do Sr. Silas Brasi
leiro - que "dispõe sobre o Arquivo Zootécnico Naci
onal dos Animais Domésticos de interesse econômi
co e dá outras providências:'
RELATOR: DeputadoZÉ GERARDO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 2.096-A/99 - do Sr. Feu Rosa
- que "cria o Programa Nacional de Mineralização
dos Solos e dá outras providências."
RELATOR: Deputado FRANCISCO TURRA
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista ao Deputado Orlando Desconsi, em
25/06/2003
O Deputado Orlando Desconsi apresentou voto em
separado em 06/08/2003

PROJETO DE LEI N° 6.689/02 - do Sr. Adão Pretto
- que "dispõe sobre a isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de veí
culos utilitários destinados ao transporte de produ
ção agrícola, nas condições que estabelece:'
RELATOR: Deputado AUGUSTO NARDES
PARECER: pela aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI W 176/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre restrições à exportação
de couro no estado bruto e no estado "wetblue " e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado FRANCISCO TURRA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 501/03 - do Sr. Beto Albu
querque - que "cria o Programa Nacional de Primei
ro Crédito para a Juventude Rural - PRONAJUR."
(Apensado: PL n° 859/2003)
RELATOR: Deputado LEANDRO VILELA
PARECER: pela aprovação deste e do PL nO
859/2003, apensado, com substitutivo.

SEM PRAZO DETERMINADO

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N°
63/01 - do Sr. Abelardo Lupion - que "propõe que a
Comissão de Agricultura e Política Rural fiscalize o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
e outros órgãos públicos, quanto ao cumprimento da
legislação relativa à inspeção sanitária e industrial
de leite e seus derivados, importados, e formação
de carte!."
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO
PARECER: pela implementação.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-09-03

Substitutivo (Art. 119, "e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 6.243/02 - do Sr. Max Rosen
mann - que "introduz a hipoteca abrangente como
modalidade de garantia real e altera a redação dos
artigos 761 do Código Civil, - Lei n° 3.071 ,de 1° de
janeiro de 1916 -; 20, 30 e 59 do Decreto-lei n° 167,
de 14.02.1967; 178 da Lei n° 6.015, de 31.12.1973;
e 6° e 12 da Lei n° 8.929, de 22.08.1994."
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

LOCAL: Plenário 09 do Anexo"
HORÁRIO: 09h

SEMINÁRIO

A - Seminário:
Amazônia: ameaças e oportunidades - Reage, Bra
sil!
09h - Abertura
Mesa: Ministros de Estado, Presidente da Câmara
dos Deputados, Presidente da Comissão da Amazô
nia.
09:30h - 10:00h - Palestra Magna do Ministro da
Ciência e Tecnologia - Roberto Amaral
Tema: A importância de Ciência e Tecnologia para
Desenvolvimento Sustentável na Amazônia
1O:OOh - 11:15h - Tema - Cooperação Internacional
na Amazônia: interesses e conflitos
Expositores:
Secretaria de Coordenação da Amazônia - MMA
Tratado de Cooperação Amazônica - MRE
GTZ /Cooperação Técnica Alemã
Conselho Nacional dos Seringueiros - CNS
ONG Amigos da Terra
11 :15h -12:45h - Debate
14:00h - 15:30h - Tema - Atividades Ilícitas e Vigi
lância nas Fronteiras Amazônicas
Expositores:
Polícia Federal
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IBAMA
Comando Militar da Amazônia - Ministério da Defe-
sa
CENSIPAM - Centro Gestor e Operacional do Siste
ma de Proteção da Amazônia
FUNAI
Associação Anima Amazônia
15:30h - 17:30h - Debate
Dia 04/09/2003 - Quinta-feira - Plenário 13
9h - 10:30h - Tema - BIOPIRATARIA: Apropriação
da Biodiversidade e dos Conhecimentos Tradiciona
is Associados
Amazonlink
INPA
Instituto Warã
Divisão de Novos Temas - DNT - Ministério das Re
lações Exteriores/Grupo Interministerial de Proprie
dade Intelectual-GIPI
Instituto Brasileiro do Direito do Comércio, Tecnolo
gia da Informação e Desenvolvimento - CIITED
10:30h - 12:30h - Debate
14h - 15:15h - Tema: Caminhos para Desenvolvi
mento na Amazônia a partir dos Recursos Naturais
e Patrimônio Genético
Expositores:
Ministério do Meio Ambiente
Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - NAEAlUFPA
Lúcio Flávio Pinto - sociólogo e jornalista
Universidade Federal do Amazonas - UFAM
Rede GTA - Grupo de Trabalho Amazônico
15:t5h - 17h- Debate
17h -Solenidade de entrega das recomendações
do seminário, na forma de propostas do Parlamento
para o posicionamento do Governo Brasileiro sobre
os acordos relacionados à biodiversidade e proprie
dade intelectual, durante as negociações da OMC
de 10 a 14 de setembro de 2003 em Cancún - Mé-
xico.
Mesa: Ministros de Estado, Presidente da Câmara
dos Deputados, Presidente da Comissão da Amazô
nia.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

LOCAL: Plenário 13 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 79/03 Do Sr. Walter Pinheiro 
PT/BA - que "requer a realização de Audiência PÚ
blica para o debate acerca dos projetos e iniciativas
do governo federal .sobre a adoção de programas
abertos (software livre)"

REQUERIMENTO W80/03 Dos Srs. Mariângela
Duarte - PT/SPe Bispo Wanderval .- PUSP (PL
5308/2001) - que "requera realização de Audiência
Pública para o debate. acerca do mérito do. Projeto
de Lei na 5.308, de 2001 - do Senado Federal 
(PLS 242/2000) - que "altera aLei na 9.504, de 30
de setembro de 1997, que estabelece normas para
as eleições"."

REQUERIMENTO N° 81/03 Da Sra. Luiza Erundina
- PSB/SP - que "solicita que seja convidado o DI'.
Ennio Candotti, Presidente da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência - SBPC, a comparecer
a esta Comissão para discorrer a respeito de seus
planos à frente da já mencionada sociedade e pres
ta,r esclarecimentos a respeito do posic~onamentoda
SBPC .comrelação à Reforma Tributária."

REQUERIMENTO N° 82/03 Do Sr. Jorge Bittar 
PT/RJ - que "solicita que sejam convidados os Srs.
Eduardo Moacyr Krieger, presidente da Academia
Brasileira de Ciência, a S~ Ângela Maria Cohen
UlIer, Diretora da COPPE/UFRJ - Coordenação dos
Programas de Pós-graduação e Engenharia da Uni
versidade Federal do Rio de Janeiro, o Sr. Américo
Craveiro, Presidente Geral da ANPEI (Associação
Nacional de Pesquisa. e •Desenvolvimento .das
Empresaslndustriais), o SI', Sérgio Machado Rezen
de, .Presidente da FINEP (Financiadora de. Estudos
e. Projetos) eo SI', Ennio. Gandotti, Presidente da
SBPC - Sociedade Brasileira Para o Progresso da
Ciência, a fim de avaliar o planejamento, prioridades
e ações na destinaçãOdos recursos dos Fundos Se
toriais de Ciência e Tecnologia"

REQUERIMENTO N° 83/03 Dos Srs. Gustavo Fruet
- PMDB/PA e Nelson Proença- PPS/RS - que "so
licita seja convidada a Sra. Maria Pilar Rodríguez,
Pesquisadora do Centro de Ingeniería Genética y Bi
otecnología - Havana - Cuba, para reQnião de. Au
diência Pública da Subcomissão Especial Destinada
a Analisar a Situação.dos.Alimentos Transgênicos,
com o objetivo de debater aspectos relativos à pes
quisa de Organismos Geneticamente Modificados."

REQUERIMENTO N° 88/03 Do Sr. Luiz Couto 
PT/PB - que "requer formação de Comissão Tempo
rária de parlamentares desta CCTCI para visita a
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EMBRAPA, no município de Campina Grande - Pa
raíba."

REQUERIMENTO N° 90/03 Do Sr. Jamil Murad 
PCdoB/SP - que "solicita a realização de Audiência
Pública para discutir, nesta Comissão, as políticas
do CNPq para bolsas: pós-graduação e produtivida
de de pesquisa."

REQUERIMENTO N° 93/03 Do Sr. Paulo Marinho 
PUMA - que "requer prorrogação do prazo de funci
onamento da Subcomissão Especial destinada a
analisar a situação dos Fundos relacionados à Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática:'

REQUERIMENTO N° 94/03 Dos Srs. Bispo Wander
vai - PUSP e João Batista - PFUSP - que "requer
a realização de Audiência Pública para o debate
acerca do mérito do Projeto de Lei 1.402/99 - que
"modifica a Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996, es
tabelecendo restrições à propaganda de medica
mentos e terapias"."

REQUERIMENTO W 95/03 Do Sr. Gustavo Fruet 
PMDB/PR - que "solicita a prorrogação do prazo de
funcionamento da Subcomissão Especial Destinada
a Analisar a Situação dos Alimentos Transgênicos
por mais 30 (trinta) dias."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL

MENSAGEM N° 384/92 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto que "renova a concessão ou
torgada à Rádio Costa do Sol Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Araruama, Estado do Rio de Janeiro""
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM W 231/97 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 17 de fevereiro de 1997,
que "Renova a concessão da Rádio Santo Ângelo
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Santo Ângelo, Estado
do Rio Grande do Sul"."
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 159/98 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 2 de fevereiro de 1998, que
"Renova a concessão da Rádio Difusora Itápolis

Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Itápolis, Estado de
São Paulo"."
RELATOR: Deputado RENATO CASAGRANDE
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 193/00 - do Poder Executivo - (MSC
1175/2000) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 369,
de 24 de julho de 2000, que renova a permissão
para a Rádio Atividade FM Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Brasília, Distrito Federa!."
RELATOR: Deputado JOÃO CASTELO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 310/00 - do Poder Executivo - que "subme
te à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante do Decreto de 29 de setembro de 2000, que
renova a concessão da Rádio Riviera Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 1° de no
vembro de 1993, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Goiânia, Estado de Goiás."
RELATORA: Deputada MARIÂNGELA DUARTE
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 382/00 - do Poder Executivo - (MSC
1441/2000) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 416,
de 31 de julho de 2000, que renova a permissão ou
torgada à Rádio Eldorado Ltda., originariamente de
nominada Rádio Eldorado S/A, para explorar, por
dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 525/00 - do Poder Executivo - (MSC
1679/2000) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 11
de outubro de 2000, que renova a concessão da Rá
dio Cultura do Oeste Ltda. para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, a partir de
10 de maio de 1993, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Pau dos Ferros, Esta
do do Rio Grande do Norte:'
RELATORA: Deputada MARIÂNGELA DUARTE
PARECER: pela aprovação.

----~--------- --- - -------- --------
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TVR N° 566/00 - do Poder Executivo - que "subme
te à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante da Portaria na 554, de 14 de setembro de
2000, que autoriza a Associação da Rádio Comuni
tária de Irupi - FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Irupi, Estado do
Espírito Santo."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 627/00 - do Poder Executivo - (MSC
1963/2000)·- que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante .da Portaria na 617,
de 4 de outubro de 2000, que renova a permissão à
Rádio Cultura de Unhares Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, a partir de 7 de março de 1995,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de São
Mateus, Estado do Espírito Santo."
RELATOR: Deputado CARLOS NADER
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 702/01 - do Poder Executivo - (MSC
305/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 26
de março de 2001, que renova a concessão da ITA
- Negócios e·Participações Ltda. para explorar, sem
direitope exclusividade, pelo prazo de dez anos, a
partir de 4 de maio de 1994, serviços de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Itaituba,
Estado do Pará."
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 712/01 - do Poder Executivo - (MSC
305/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso .Nacional o ato constante do Decreto de 26
de marçode 2001, que renova a concessão da Rá
dio Atalaia de Sergipe Ltda. para explorar, sem direi
to de exclusividade, pelo prazo de dez anos, a partir
de 11 de fevereiro de 1995, serviços de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Simão Dias,
Estado de Sergipe."
RELATQR: Deputado RICARDO IZAR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 847/01 - do Poder Executivo - (MSC
626/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 13
de junho de 2001, que "Renova concessão à Rádio
Cultura de Andirá Ltda. para explorar, sem direito de
exclusiVidade, pelo prazo de dez anos, serviço de

radiodifusão sonora· em onda média, na cidade de
Andirá, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado RiCARDO IZAR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.058/01 - do Poder Executivo - (MSC
862/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato· constante do Decreto de 14
de agosto de 2001, que renova concessão da Rádio
Nereu Ramos Ltda, origirinariamente Rádio Estadu
al Ltda, a partir de 10 de maio de 1994, para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusiVi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Cata
rina."
RELATQR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.261/01 - do Poder Executivo - (MSC
1066/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 19
de setembro de 2001, que renova concessão à Fun
dação Santíssimo Redentor, originalmente Rádio
Educação Rural de Coari Ltda., a partir de 6 de fe
vereiro de 1996, para explorar serviço de radiodifu
são em onda tropical, na cidade de Coari, Ltda; para
explorar, a partir de 6 de fevereiro de 1996, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cida
de de Coari, Estado do Amazonas."
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.277/01 - do Poder Executivo - (MSC
1067/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 1°
de outubro de 2001, que renova concessão à Rádio
Princesinha do Norte Ltda, para explorar , pelo pra
zo de dez anos, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Miracema, Estado do Rio
de Janeiro."
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
PARECER: pela aprovação.
TVR N° 1.353/01 - do Poder Executivo - (MSC
1278/2001) - que ''submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Poltaria na 258,
de 16 de maio de 2001, que renova a permissão ou
torgada à Imperial Comuicações Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu
lada, na cidade de Porto Nacional, Estado do Tocan
tins:'
RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES
PARECER: pela aprovação.
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TVR N° 1.420/01 - do Poder Executivo - (MSC TVR N° 1.750/02 - do Poder Executivo - (MSC
1355/2001) - que "submete à apreciação do Con- 17212002) - que "submete à apreciação do Congresso
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 616, Nacional o ato constante da Portaria n° 14, de 11 de ja-
de 24 de outubro de 2001, que renova permisão à neiro de 2002, que autoriza a Associação Comunitária
Rádio Veneza Paulista Uda., para explorar, por dez Iguaíense Novo Milênio a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio- anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu-
difusão sonora em frequência modulada, na cidade são comunitária, na cidade de Iguaí, Estado da Bahia:'
de Pereira Barreto, Estado de São Paulo." RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB
RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES PARECER: pela aprovação.

PARECER: pela aprovação. TVR N° 1.829/02 - do Poder Executivo - (MSC

TVR N° 1.454/01 _ do Poder Executivo _ (MSC 244/2002) - que "submete à apreciação do Con-
1358/2001) _ que "submete à apreciação do Con- gresso Nacional o ato constante da Portaria nO 109,

de 31 de janeiro de 2002, que autoriza a Associação
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 26 Comunitária Bolivar Freire _ ASCOB a executar,
de novembro de 2001, que renova a concessão da pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida-
Rádio Clube de Parintins Ltda, para explorar servi- de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
ços de radiodifusão, em onda média, na cidade de de Datas, Estado de Minas Gerais:'
Parintins, Estado do Amazonas." RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR PARECER: pela aprovação.
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.997/02 - do Poder Executivo - (MSC
TVR N° 1.497/01 - do Poder Executivo - (MSC 285/2002) - que "submete à apreciação do Con-
1401/2001) - que "submete à apreciação do Con- gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 183,
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 11 de 19 de fevereiro de 2002, que renova a permissão
de dezembro de 2001, que renova concessão da outorgada à Rádio Ourense Uda., para explorar,
Rádio Sete Lagoas Uda., para explorar serviços de pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-
radiodifusão, na cidade de Sete Lagoas, Estado de de, serviço de radiodifusão sonora em frequência
Minas Gerais." modulada, na cidade de São José do Ouro, Estado
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR do Rio Grande do Sul."
PARECER: pela aprovação. RELATOR: Deputado PAULO DELGADO

PARECER: pela aprovação.
TVR N° 1.644/02 - do Poder Executivo - (MSC
95/2002) - que "submete à apreciação do Congres- TVR N° 2.117/02 - do Poder Executivo - (MSC
so Nacional o ato constante do Decreto de 1° de fe- 325/2002) - que "submete à apreciação do Congresso
vereiro de 2002, que renova concessão e autoriza- Nacional o ato constante da Portaria n° 354, de 19 de
ção à Empresa Camponense de Radiodifusão AM março de 2002, que outorga permissão à Fundação

Santa Cruz de Jequitinhonha, para explorar, pelo pra-
Uda., para explorar serviço de radiodifusão em onda zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
média, na cidade de Capão da Canoa, Estado do
Rio Grande do Sul." de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na

cidade de Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JEFFERSON CAMPOS RELATOR: Deputado RICARDO BARROS
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.686/02 - do Poder Executivo - (MSC TVR N° 2.227/02 - do Poder Executivo - (MSC
118/2002) - que "submete à apreciação do Con- 400/2002) _ que "submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nO 771 , gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17
de 06 de dezembro de 2001, que autoriza a Associ- de maio de 2002, que renova concessão da Rádio
ação Cultural e Educativa Rio Quente a executar, Guamá Uda. para· explorar, pelo prazo de dez anos,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida- sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade sonora em onda média, na cidade de São Miguel do
de Rio Quente, Estado de Goiás." Guamá, Estado do Pará."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS RELATOR: Deputado MAURíCIO RABELO
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação.

. - -~----------------- _._------ - _. _._.. _-----~----
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TVR N° 2.253/02 - do Poder Executivo - (MSC
410/2002) - que "slJbmete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria 440, de 22 de mar
ço de 2002, que renova permissão outorgada à Funda
ção Educacional Dom Pedro Felipak,. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de· radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Wenceslau Braz, Estado do Paraná:'
RELATOR: Deputado MAURíCIO RABELO
PARECER: pela aprovação.

NR N° 2.259/02.- do Poder Executivo - (MSC
415/2002)-.que "submete à apreciação doCongresso
Nacional o ato constante dEI Portaria n° 460, de 22 de
março de 2002, que autoriza a Associação Comunitá
ria Pe. Landel d~ Moura a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária nél cidade de Palmeira das Missões,
Estado do Rio.Grande do Sul."
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDlNA
PARECER: pela aprovação.

TVR .. N° 2.273/02 -do.Poder Executivo - (MSC
416/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso~acionalo.ato.constanteda Portaria 466, de
?2 qe. março de 2002, .. que .. autoriza a Associação
Beneficente e •.• Cultural Comunitária do Guaé
(ABCCG), éi. executar, pelo prazo de três anos,. sem
direito.. de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munititriél, nacidade de Caucaia, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.330/02 - do Poder Executivo- (MSC
448/2002) - que "submete. à apreciação do Con
gresso Nacional o ato.constante da Portaria n° 265,
de .19 de. março de 2002,. que renova a permissão
outorgada à Rádio Imprensa S/A, para explorar, pelo
prazo de dezanos,sern direito de exclusividade,
serviço deradiodifusãos()l1ora emfrequência modu
lada na cida~.ede SãoPa~lo,Estado de São Paulo:'
RELATOf1: Deputad? ~ÁRIO ASSAD JÚNIOR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.369/02 - do Poder Executivo - (MSC
469/2002) .. - Clue "submete à apreciação do. Con
gresso Nacionalo ato constante da Portaria 512, de
02 d~abril de2o.02,queáutoriza a Associação Co
munitária Pedra Pintada -ACP, a executar, pelo pra
zo de três anos... sem direito de exclusividade, servi
çode radiodifusão comunitária, na cidade de Itacoa
tiara, Estad() do ,Amazonas."
RELAT()R: O~~tadoALEXANDRE SANTOS
PARECER: pelaaprovação.

lllm!1

TVR N° 2.448/02 - do Poder ExecUltivo - (MSC
605/2002) - que "sulJmete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 259, de
19 de março de 2002, que renova' a permissão ou
torgada à Rádio Três Fronteiras Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, •serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do
Paraná."
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.491/02 - do Poder ExecUltivo - (MSC
608/2002) - que .."submete à .apreciação do Con
gresso .Nacional. o ato constante do Decreto de 27
de junho de 2002, que renova a concessão à Rádio
Nova Sumará Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de. radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Suma
ré, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE
PARECER: pela aprovação.

TVR N°. 2.492102 - do Poder ·Executivo - (MSC
608/2002) - que "subrn.ete à. apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 27
dejlJnho de 2002, quê renova a concessão à Rede
MS .Integração de. Rádio e Televisão Uda., para ex
plorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima
gen~,.na cidade de Campo Grande, Estado do Mato
Grosso do SuL"

RELATOR: Deputado RAIMUNDO SANTOS
PARECl::R: pela aprovação.
TVR N° 2.496/02.... do. Poder Executivo - (MSC
607/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 633, de
26 de abril de 2002, qlJe renova a permissão outor
gada ao. Sistema 10~ de R~dios Ltda., para explorar,
pelo prazo dedez.anos,sl;;m.direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Descanso, Estado de Santa
Catarina."
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.592102- do Poder Executivo - (MSC
648/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 10
de julho de 2002, que renova a concessão da Rádio
Rainha do Oeste de Alt?nia Ltda para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
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serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Altônia, Estado do Paraná"
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.595/02 - do Poder Executivo - (MSC
648/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 10
de julho de 2002, que renova a concessão da Rádio
Cultura de Arvorezinha Ltda para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do SuL"
RELATOR: Deputado BISMARCK MAIA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.611/02 - do Poder Executivo - (MSC
659/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1085, de 26 de junho de 2002, que outorga permis
são à KMR - Telecomunicações Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Altinópolis, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.685/02 - do Poder Executivo - (MSC
679/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 435,
de 22 de março de 2002, que renova permissão ou
torgada à Scala FM Stéreo de Curitiba Ltda, para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
quência modulada, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná"
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.767/02 - do Poder Executivo - (MSC
756/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 930, de
05 de junho de 2002, que renova a permissão outor
gada à Arjona e Chaves Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu
lada, na cidade de Jataí, Estado de Goiás."
RELATORA: Deputada MARIÂNGELA DUARTE
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.801/02 - do Poder Executivo - (MSC
754/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 20

de agosto de 2002, que renova concessão à Rádio
Difusora de São Jorge D''''Oeste Ltda., para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de São Jorge D''''Oeste, Estado do
Paraná"
RELATOR: Deputado CARLOS NADER
PARECER: pela aprovação.

TVR W 2.812102 - do Poder Executivo - (MSC
754/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 20
de agosto de 2002, que renova concessão à Prefei
tura Municipal de Bom Jesus, para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Bom Jesus, Estado do Rio Grande do
Sul:'
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.813/02 - do Poder Executivo - (MSC
754/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 20
de agosto de 2002, que renova concessão à Prefei
tura Municipal de Taquari, para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Taquari, Estado do Rio Grande do SuL"
RELATOR: Deputado MÁRIO ASSAD JÚNIOR
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Almir Moura, em 13/08/2003

TVR N° 2.871/02 - do Poder Executivo - (MSC
772/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1016, de 20 de junho de 2002, que renova a permis
são outorgada à Rádio Sananduva Ltda" para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
quência modulada, na cidade de Sananduva, Esta
do do Rio Grande do SuL"
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.885/02 - do Poder Executivo - (MSC
773/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1214, de 5 de julho de 2002, que renova a permis
são outorgada a Empresa de Comunicação do
Triângulo Ltda. originariamente Rádio Sociedade
Triângulo Mineiro Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
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radiodifusão sonora em frequência modulada, na ci
dade de Uberaba, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.898/02 - do Poder Executivo - (MSC
784/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1437, de 31 de julho de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária Caldense - AÇÃOCCALDAS a
executar, pelo pra;zo e três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Caldas, Estado de Minas Gerais:'
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.907/02 - do Poder Executivo..;.. (MSC
785/2002) - que "sUbmete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto 29 de
agosto de 2002, que renova a concessão da Rádio
Placar Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Ortigueira,
Estado do Paraná"
RELATOR:. Deputado.RUBINELLI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.948/02 - do Poder Executivo - (MSC
802/20(2) - que "submete à apreciação do Con
gresso .Nacional o ato constante da Portaria n°
1113, que renova a permissão outorgada a Rádio
Aliança Igarapava Ltda. - ME para explorar, pelo
prazo de dezanqs, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Igarapava, Esta.dode São Paulo."
RELATORA: Deputada ZELlNDA NOVAES
PARECER; peláaprovação.

TVR Nl' 2.984/02 - do. poder Executivo - (MSC
845/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1.425, de 29 de julho de 2002, que renova a permis
são outorgada à Rádio Difllsora FM de Paragominas
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, .• serviço de radiodifusão sono
ra em freqyênci~modulada na cidade de Paragomi
nas, Estado do Pará"
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES
PARECER: peláaprovação.

TVR N° 3.014/02 - do Poder Executivo - (MSC
862/2002) - que "submete à apreicação do Con
gresso Naciona.l o ato constante da Portaria n°
1.794, de 10 de setembro de 2002, que autoriza a

Associação Salinas da Margarida de Radiodifusão
Comunitária a executar, pelo prazo ele três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Salinas da Margarida,
Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB
PARECER: pela aprovação.

TVR W 3.030102 - do Poder Executivo - (MSC
871/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 3 de
outubro de 2002, que renova a concessão da Televi
são Sul de Minas Ltda. para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de
Varginha, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 3.034/02 ~ do Poder Executivo - (MSC
87212002) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto de 3 de outu
bro de 2002, querenova a concessão da Rádio Inde
pendência de Salto do Lontra Ltda. para explorar,
pelo prazo de de;z anos, sem direito de E>J<clusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Salto do Lontra, Estado do Paraná"
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA
PARECER: pelaaprovação.

TVR N° 3.055/02 - do Poder Executivo - (MSC
877/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato .constante da Portaria n°
1883, de 18 de setembro de 2002, que autoriza a
Associação dos Moradores e Amigos do Nova Flori
da a executar, pelo prazo qe três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Alexânia, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 3.065/02 - do Poder Executivo - (MSC
878/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 11
de outubro de 2002, que renova a concessão da Rá
dio Progresso de Russas Ltda, para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Russas, Estado do Ceará"
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 3.076/02 - do Poder .Executivo - (MSC
919/2002) - que "submete à apreciação do Con-
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gresso Nacional o ato constante da Portaria 1932, TVR N° 3.173/02 - do Poder Executivo - (MSC
de primeiro de outubro de 2002, que outorga per- 1069/2002) - que "submete à apreciação do Con-
missão ao Sistema Regional de Comunicação Ltda., gresso Nacional o ato constante da Portaria nO
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem dire~o 1686, de 26 de agosto de 2002, que renova permis-
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em são outorgada à Sociedade Stereosul de Radiodifu-
frequência modulada, na cidade de Guararapes, são Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
Estado de São Paulo." sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO sonora em freqüência modulada, na cidade de Volta
PARECER: pela aprovação. Redonda, Estado do Rio de Janeiro."

RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA
TVR N° 3.083/02 - do Poder Executivo - (MSC PARECER: pela aprovação.
920/2002) - que "submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria 1903, de 20 TVR N° 3.186/02 - do Poder Executivo - (MSC
de setembro de 2002, que renova a permissão outor- 1070/2002) - que "submete à apreciação do Con-
gada à FM Jangadeiro Ltda., para explorar, pelo pra- gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 1841, de 12 de setembro de 2002, que renova a
de radiodifusão sonora em frequência modulada, na permissão outorgada à Rádio Itaimbé FM Ltda.,
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará:' para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
PARECER: pela aprovação. freqüência modulada, na cidade de São Francisco

de Paula, Estado do Rio Grande do Sul."
TVR N° 3.146/02 - do Poder Executivo - (MSC RELATOR: Deputado ADELOR VIEIRA
1025/2002) - que "submete à apreciação do Con- PARECER: pela aprovação.
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1991, de 7 de outubro de 2002, que autoriza a TVR N° 3.212/02 - do Poder Executivo -'- (MSC
Associação Comunitária de Japonvar a executar, 1087/2002) - que "submete à apreciação do Con-
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida- gresso Nacional o ato constante do Decreto de 09
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de dezembro de 2002, que renova a concessão da
de Japonvar, Estado de Minas Gerais:' Rádio Novas de Paz Ltda., para explorar, pelo prazo
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço

de radiodifusão sonora em ondas curtas, na cidade
PARECER: pela aprovação. de Curitiba, Estado do Paraná"

TVR ND 3.163/02 - do Poder Executivo - (MSC RELATOR: Deputado GERALDO THADEU
1068/2002) - que "submete à apreciação do Con- PARECER: pela aprovação.

gresso Nacional o ato constante da Portaria n° TVR N0 3.236/02 _ do Poder Executivo - (MSC
2156, de 16 de outubro de 2002, que autoriza a 1157/2002) _ que "submete à apreciação do Con-
Associação Comunitária Shalon a executar, pelo gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, 2.456, de 22 de novembro de 2002, que outorga
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de permissão à Fundação Educativa e Cultural Lucykei-
João Pinheiro, Estado de Minas Gerais." ser, para executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
PARECER: pela aprovação. ra em freqüência modulada, com fins exclusivamen-
TVR N° 3.166/02 - do Poder Executivo - (MSC te educativos, na cidade de Carpina, Estado de Per-
1068/2002) - que "submete à apreciação do Con- nambuco."
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
2160, de 16 de outubro de 2002, que autoriza a PARECER: pela aprovação.
Associação dos Moradores do Parque de Exposição TVR N° 3.289/02 - do Poder Executivo - (MSC
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de 1165/2002) - que "submete à apreciação do Con-
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária gresso Nacional o ato constante da Portaria 2416,
na cidade de Morada Nova, Estado do Ceará" de 21 de novembro de 2002, que autoriza a Associ-
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU ação Comun~ária de Moradores e Amigos de Cor-
PARECER: pela aprovação. dislâhdia MG (AMACOR) a executar, pelo prazo de

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



COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-09-03

LOCAL: Plenário 01 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Redação Final:

PROJETO DE LEI N° 4.490/94 - Fábio Feldmann 
que "altera a Lei na 5.197, de 3 de janeiro de 1967,

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 1.952/99 - do Sr. Gilberto
Kassab - que "dispõe sobre os incentivos fiscais
para investimentos em projetos de pesquisa e de
senvolvimento tecnológico de empresas prestadoras
de serviço de telecomunicações no Brasil."
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA

PROJETO DE LEI N° 5.013/01 - do Sr. João Caldas
- que "acrescenta o p~rágrafo único ao art. 30 da lei
9472, de 16 de julho de 1997." (Apensado: PL
5595/2001)
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR

PROJETO DE LEI N° 630/03 - do Sr. Roberto Gou
veia - (pL 23/2003) - que "altera o art. 10 da Lei n.o

8.001, de 13 de março de 1990, constitui fundo es
pecial para financiar pesquisas e fomentar a produ
ção de energia elétriCa e térmica a partir da energia
solar e da energia eólica, e.dá outras providências."
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
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três anos, sem direito de exclusividlade, serviço de PROJETO DE LEI N° 367/03 - do Sr. Rogério Silva
ràdiodifusão comunitária, na cidade de Cordislândia, - que "altera a redação dos arts. 30 e 40 da Lei n.°
Estado de Minas Gerais." 8.661, de 2 de junho de 1993, que "dispõe sobre os
RELATOR: Deputado CARLOS NADER incentivos fiscais para a capacitação tecnológica da
PARECER: pela aprovação. indústria e da agropecuária e dá outras providênci-

as l1
•

11

TVR N°. 2103 - do Poder Executivo - (MSC RELATOR: Deputado MAURíCIO RABELO
326/2003) - que "submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante de 06 de dezembro PARECER: pela aprovação.
de 2001, que outorga concessão à FUNDAÇÃO Vista conjunta aos Deputados José Carlos Araú-
CULTURAL EDUCACIONAL. SERTÃOZINHO para jo e Mariângela Duarte, em 13/08/2003
executar serviço deradiodifusão de sons e imagens,
com fins .exclusivamente educativos, na cidade de
SERIÃOZINHO, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado MÁRIO ASSAD JÚNIOR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 6/03 - do Poder Executivo - (MSC
400/2003) .- que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 04
de agosto de 2003,. que outorga concessão à Fun
dação Prelaziade Bal~s para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de .radiodifusâosonora .elTl onda média, na cidade
de Balsas, Estado do Maranhão."
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO
PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO. DE LEI N° 1.402/99 - do Sr. Dr. Evilásio
que "modifica ~ Lei na 9.294, de 15 de julho de
1996~estabelecendo .restrições à propaganda de
medicamentos. e terapias." (Apensados: PL
211711999, PL 219111999, PL 2880/2000, PL
351:3/2000, PL 375212000, PL 553212001 e PL
457212(01)
RELATOR: Deputado DA. HÉLIO
PARI;CER: pela aprovação deste, do PL 2117/1999,
do.•PL . 2191/1999, do PL 3513/2000, do PL
3752/2000, e. do.PL 4572/2001, apensados, com
§ubstiWtiv?,.e pela rejf3ição do PL 2880/2000, e do
PL 5532/2001, apensados.

Vista conjunta aos Deputados Mariângela Duarte e
Mário Assad Júnior, em 13/08/2003

PROJEIo.DE LEI.N° 4.710/01 - do Sr. Pedro Henry
-que "dispõe sobre aobrigatoriedade das prestado
rasde §erviço telefônico fixo comutado manterem
posto de atendimento.nas localidades por elas aten
didas." (Apem~ados: PL5282/2001 e PL 7217/2002)
RELATOR: Deputado ALMIR MOURA
PARECER: pela aprovação deste, do PL 5282/2001,
e do PL 7217/2002, apensados, com substitutivo.
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que dispõe sobre a proteção à fauna" e EMENDA
DE REDAÇÃO.
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

PROJETO DE LEI N° 3.171/97 - do Senado Federal
- (PLS 187/1995) - que "dispõe sobre a identifica
ção criminal do civilmente identificado, regulamen
tando o art. 50, inciso LVIII, da Constituição Federal."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

PROJETO DE LEI N° 1.077/99 - do Sr. Euler Morais
- que "cria a Área de Proteção Ambiental Rio-Par
que do Araguaia:'
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

PROJETO DE LEI N° 6.387/02 - do Senado Federal
- (PLS 236/2001) - que "altera os arts. 60

, 30, 32, e
87 da Lei na 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
com o objetivo de tornar obrigatório o início do ensi
no fundamental aos 6 (seis) anos de idade."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE LEI N° 6.776/02 - da Comissão Mista
Temporária de Segurança Pública - que " Dispõe
sobre os crimes de seqüestro e cárcere privado, ex
torsão mediante seqüestro e extorsão mediante pri
vação da liberdade, e dá outras providências."
(Apensados: PL 3106/1992 (Apensados: PL
305/1999, PL 1806/1991, PL 302/1999 (Apensado:
PL 313/1999 (Apensado: PL 6269/2002)), PL
5568/2001 (Apensados: PL 6140/2002, PL
6262/2002 e PL 6453/2002), PL 666/1999 (Apensa
dos: PL 1237/1999, PL 3176/2000 (Apensado: PL
5026/2001), PL 4389/2001 e PL 6113/2002) e PL
5113/2001), PL 1157/1995, PL 287/1999 (Apensa
do: PL 6142/2002), PL 6573/2002, PL 5253/2001
(Apensado: PL 5774/2001), PL 1769/1996, PL
5332/2001, PL 6139/2002, PL 6143/2002, PL
6695/2002, PL 7247/2002 e PL 166/2003)
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. José Roberto Arruda, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste, do PL 30211999, do PL 313/1999,
do PL 1237/1999, do PL 5568/2001, do PL
6140/2002, do PL 6262/2002 e do PL 6269/2002,
apensados, com substitutivo, e pela constitucionali-

dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição do PL 287/1999, do PL 305/1999, do
PL 666/1999, do PL 1769/1996, do PL 3176/2000,
do PL .4389/2001, do PL 5026/2001, do PL
5113/2001, do PL 5253/2001, do PL 5332/2001, do
PL 5774/2001, do PL 6113/2002, do PL 6139/2002,
do PL 614212002, do PL 6143/2002, do PL
6453/2002, do PL 6573/2002, do PL 6695/2002, do
PL 7247/2002 e do PL 166/2003, apensados. Os PL
3106/1992, PL 1157/1995, com substitutivo, e PL
1806/1991, apensados, não foram analisados urna
vez que já foram apreciados por esta Comissão.

URGÊNCIA ART. 155 RI

PROJETO DE LEI N° 7.474/02 - do Senado Federal
- (PLS 245/2002) - que "prorroga o prazo do art. 1°
da Lei na 9.871, de 23 de novembro de 1999, altera
do pelas Leis nas 10.164, de 27 de dezembro de
2000, e 10.363, de 28 de dezembro de 2001, refe
rente a ratificação das concessões e alienações de
terras feitas pelos Estados em faixa de fronteira, e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.174/97 - do Senado Federal
- (PLS 144/1996) - que "altera a Lei na 5.700, de 10

de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a
apresentação dos Símbolos Nacionais e dá outras
providências." (Apensados: PL 1655/1999, PL
2346/2000 e PL 3547/2000)
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação des
te, com substitutivo, e do PL 1.655/1999, apensado;
pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela rejeição
do PL 2.346/2000, apensado; pela constitucionalida
de, juridicidade, má técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição do PL 3.547/2000, apensado; e pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela rejeição da emenda apresentada
nesta Comissão ao PL 3.174/97.

Vista conjunta aos Deputados Antônio Carlos Maga
lhães Neto, Inaldo Leitão, João Paulo Gomes da Sil
va e José Ivo Sartori, em 28/08/2003

PROJETO DE LEI N° 6.240/02 - do Senado Federal
- que "fixa normas de formação de recursos huma
nos na área de saúde, regulando o inciso 111 do art.
200 da Constituição Federal."
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RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO
PARECER: pela inconstitucionalidade deste.

Vista conjunta aos Deputados Antônio Carlos Maga
lhães Neto, José Eduardo Cardozo, Maurício Quin
tella Lessa e Zenaldo Coutinho, em 07/05/2003

PROJETO DE LEI N° 7.198/02 - do Senado Federal
- que "concede anistia post mortem a João Cândido
Felisberto, líder da chamada Revolta da Chibata, e
aos demais participantes do movimento." (Apensa
do: PL 4455/2001 )
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
tecnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação des"
te, e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, e, no mérito, pela rejeição do PL
4455/2001 , apensado.

Vista ao Deputado Osmar Serraglio, em 14/08/2003

PROJETO DE LEI N° 1.503/03 - do Senado Federal
- que "altera a Lei n" 9.504, de 30 de setembro de
1997, e a Lei na 10.408, de 10 de janeiro de 2002,
para implantar o registro digital do voto."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,

técnica .legislativa e, no mérito, pela aprovação.

ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
122195 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dá nova re
dação ao artigo 195 da Constituição FederaL"
(Apensado: PEC 259/1995)
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: Parecer com Complementação de Voto

(ORAL) , Dep. Ricardo Fiuza, pela admissibilidade
desta e da PEC 259/1995, apensada.

Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e José
Ivo Sartori, em 24/04/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N"
173/99 - do Sr. Bispo Rodrigues - (EC 173/1999)
que "modifica o caput do art. 50, que dispõe sobre
informações prestadas por Ministros de Estado pe
rante as Comissões da Câmara dos Deputados e
Senado FederaL"
RELATOR: Deputado RUBINELLI
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
257/00 - do Sr. José Carlos Martinez - que "acres-

centa parágrafos aos artigos 77, 28 e 29 da Consti
tuição FederaL"
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.

Vista conjunta aos Deputados João Paulo Gomes
da Silva e José Divino, em 23/04/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
384/01 - do Sr. Edir Oliveira - que "alt,era o § 10 do
art. 29-A da Constituição Federal."

RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pelaadmissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
465/01 - do Sr. Orlando Desconsi - que "modifica o
inciso V e acrescenta parágrafo ao art. ,30 da Consti
tuição FederaL"
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS
PARECER: pela admissibilidade.

Vista conjunta aos Deputados Antônio Carlos Maga
lhães Neto, Bosco Costa, Inaldo Leitão e José Edu
ardo Cardozo, em 07/05/2003

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.095/02 - do Sr. Romeu Queiroz - que "convoca
plebiscito sobre a criação do Estado" Minas do Nor
te"."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHAES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 20/08/2003

O Deputado Vicente Arruda apresentou voto em se
parado em 27/08/2003

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11/03 
da Sra. Alice Portugal- que "susta a aplicação do
Decreto n" 4.553, de 27 de dezembro de 2002, que
"dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações,
documentos e materiais sigilosos de interesse da
segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da
Administração Pública Federal"."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 812/95 - do Sr. João Fassarel
la - que "altera a redaçãb do artigo 74, da Lei na
4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do Serviço Mi
litar:' (Apensados: PL 889/1995 e PL 1666/1996)
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIHMER
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PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicida
de deste, do PL 889/1995, e do PL1666/1996,

apensados.

PROJETO DE LEI W 856/99 - do Sr. Eduardo Jorge
- que "institui o Serviço Civil Profissional e dá outras
providências." (Apensados: PL 987/1999 e PL
1452/1999)
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade

e má técnica legislativa deste, do Substitutivo da Co
missão de Educação, Cultura e Desporto, do PL
987/1999 e do PL 1452/1999, apensados, e pela in
constitucionalidade da emenda n° 3/2000 apresenta
da Comissão de Educação Cultura e Desporto.

PROJETO DE LEI N° 2.358/00 - do Sr. Nelson Pro
ença - que "altera a Lei n° 9.504, de 30 de setembro
de 1997, dispondo sobre a propaganda eleitoral por
meio de Serviço de Valor Adicionado, inclusive Inter
net, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Bispo Wanderval,
Bosco Costa, Inaldo Leitão, José Eduardo Cardozo,
Luiz Antonio Fleury, Marcelo Ortiz e Vicente Arruda,
em 21/08/2003

PROJETO DE LEI W 2.799/00 - do Sr. Jair Bolso
naro - que "acrescenta o § 4° ao art. 261 do Decre
to-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal."
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação
deste, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 4.202/01 - do Poder Executivo
- (MSC 208/2001) - que "declara revogado o Decre
to Legisltivo n° 3.724, de 15 de janeiro de 1919, e os
demais atos que menciona, relativos à matéria pre
videnciária."
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.953/01 - do Sr. Neuton Lima
- que "altera a redação do artigo 295,· do Decre
to-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal (CPP)."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.531/01 - do Sr. Feu Rosa
que "modifica a redação do parágrafo 2° do artigo
342, do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei 2848,
de 7 de dezembro de 1940)."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.684/01 - do Sr. Valdemar
Costa Neto - que "acrescenta parágrafos aos arti
gos 49 e 57 da Lei n° 9.096/95, definindo regras
para as inserções em rádio e televisão mencionadas
nos artigos 49, inciso "li" e 57, inciso 111, alínea "b"."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação.

Vista ao Deputado Aloysio Nunes Ferreira, em
19/08/2003

PROJETO DE LEI N° 138/03 - do Sr. Dimas Rama
lho - que "altera a Lei nO 8.072, de 25 de julho de
1990 (Lei dos Crimes Hediondos), para que o Artigo
244-A e §1° , da Lei n° 8.069, de 13 de julho de
1990, com a redação dada pela Lei n° 9.975, de 23
de junho de 2000, seja considerado hediondo."
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 2.959/97 - do Poder Executivo
- (MSC 395/1997) - que "dá nova redação ao art.
210 do Decreto-lei n° 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal."
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.180/97 - do Senado Federal
- (PLS 219/1996) - que "dispõe sobre o seguro con
tra acidentes pessoais, a cargo dos promotores e or
ganizadores de rodeios, em benefício dos partici
pantes desses eventos, amadores ou profissionais,
e dos seus dependentes, e dá outrasprovidências:'



RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.391100 - do Poder Executivo
- (MSC 985/2000)-·que "autoriza o Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a
alienar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos NaturaisHenováveis -IBAMA, o imó
vel que menciona, e dáoutras providências."
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZEFlRA
PARECER: péla constitUcionalidade, juridicidade e
técnica •legislativa.

PROJETO DELEI N° 4.018/01 - do Poder Executivo
- (MSC 35/2001)- que "concede·pensão especial a
Maria José Pereira Barbosa Lima."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI N° 5.329/01 - do Senado Federal
_. (PLS 236/2000) - que "altera os arts. 11 e 16, da
Lei n° 6.530, de12 de maio de 1978, para dispor so
bre a eleiçãodos conselheiros nos Conselhos Regi
onais de Corretores de Imóveis e fixar valores máxi
mos para as anuidades devidas pelos corretores a
essas entidades e dá outras providências."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade,. juridicidade e
técnica legislativa deste e pela anti-regimentalidade
das emendas.. de nOs 1 a 5 apresentadas perante
esta Comissão.

Vista conjunta aos Deputados Alceu Collares, João
Paulo Gomes da Silva, José Divino e VV~lson Santos,
em 14/08/2003

PROJETO DE LEI N° 5.453101 - do Senado Federal
- (PLS 172/1999) - que "altera o art.)~61 da Lei n°
9503, de 23 de setembrode 1997, que institui o CÓ
digo de Trânsito .Brasileiro:'
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI W 5.463/01 - do Senado Federal
~ (PLS 7/2001) - que "altera o art. 69 da Lei 9099,
de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências.," <.
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RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e Trânsito Brasileiro, de modo a permitir dispensa de
técnica legislativa, com emendas. exame de saúde a categorias profissionais específi

cas:'
PROJETO DE LEI N° 922/99 -do Sr. Rubens Bueno
- que "dispõe sobre a promoção de apoio à agricul
tura familiar." (Apensados: PL 4935/2001 e PL
604112002)
RELATOR; Deputado ROGÉRIO SILVA
PARECER; pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, comemenda, do Substituti
vo da Comissão de Agricultura e Política Rural, do
PL 4935/2001 e do PL 6041/2002, apensados.

PROJETO DE LEI N° 2.286/99 - do Senado Federal
- (PLS 241/1999) - que "dispõe sobre a criação de
selocomernorativo da Semana Nacional da Criança
Excepcional e dá outra~ providências:'
RELATOR; Deputado MARCELO ORTIZ
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.294/00- do Senado Federal
- que "acrescenta § 5° .ao art. 32 da Lei nO 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretri
zese bases da educação nacional", incluindo os
símbolosnacionaiscolTlotema transversal nos currí
culos do ensino fundamental. 11

RELATOR; Deputado JAIME MARTINS
PARECEH:p~la cqnstitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI. N° 2.354/00 - do Poder Executivo
- (MSC 114/2000)- qpe "exclui uma fração da área
da Reserva Extrativistado Rio Ouro Preto, localiza
da nos municípios de Guajé2rá-Mirim e Vila Nova
Mamoré, no Estado de Rondônia."
RELATOR: Oeputad02ENALDO COUTINHO
PARECER:pel"" constitucionalidade, juridicidade e
técnica legi~lativa.

Vista ao Deputado Patrus Ananias, ém 09/04/2003

PRoJEl"p [)ELEIN° 2.677/00 - do Senado Federal
- (PLS586/1999)- que "altera o inciso VI do art. 20
da Lei n08.a36, de 11 de maio de 1990, que permite
a utiliz~9ão'do .. FGTS para compra de casa própria,
em qualquersi~te.ma de financiamento habitacional,
edáouttfls providências."
RELAT()R: OeputadoLUIZANTONIO FLEURY
PA8FC~H:pel~ .ponstitucionalidade, juridicidade e
técnical~gislati"a, com emenda.

PROJEm9pEhEIN° 2.891/00 - do Senado Federal
-(PLS 380/1999) -que "altera dispositivos da Lei nO



RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 1.730/99 - do Sr. Josué Beng
tson - que "modifica o art. 1° da Lei n° 9.608, de 18
de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço vo
luntário:'
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.275/99 - do Sr. Paes Landim
- que "denomina o trecho da BR-324, compreendido
entre as cidades de Remanso-BA e São Raimundo
Nonato-P!:'
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 3.489/00 - do Sr. Luciano Piz
zatto - que "proíbe o transporte de valores em aero
naves que efetuam transporte de passageiros, regu
lar ou não-regular." (Apensado: PL 4388/2001)
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, do Substituti
vo da Comissão de Viação e Transportes, com su
bemenda, e do PL 4388/2001, apensado, com
emenda; e pela constitucionalidade, juridicidade e
anti-regimentalidade da Emenda apresentada nesta
CCJR ao Substitutivo da Comissão de Viação e
Transportes.

PROJETO DE LEI N° 3.522/00 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "acrescenta dispositivos ao art 649, da
Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "Institui
o Código de Processo Civil"."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação des
te e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, com subemenda, e, no mérito, pela rejei-
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RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES aquisição de títulos publicados no País pelas biblio-
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e tecas das instituições de ensino superior."
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição. RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

Vista conjunta aos Deputados Marcelo Ortiz e Mau- PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
rício Ouintella Lessa, em 09/04/2003 técnica legislativa deste, com emenda, e das emen

das da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.
PROJETO DE LEI N° 6.385/02 - do Senado Federal

PROJETO DE LEI N° 4.355/98 - do Sr. Coriolano
- (PLS 416/1999) - que "proíbe a fabricação, a im-
portação, a exportação, a manutenção em estoque, Sales - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setem-
a comercialização e o uso de diclorodifeniltricloreta- bro de 1997, que "institui o Código de Trânsito Brasi-

leiro"."
no (DDT) e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RUBINELLI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comis
são deDefesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias.

PROJETO DE LEI ND 1.824/96 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "acrescenta parágrafo único ao artigo 177
do Código de Processo Civil, que se refere aos pra
zos para a realização dos atos processuais." (Apen
sado: PL 360/1999 (Apensado: PL 484/1999))
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição deste.

PROJETO DE LEI N° 2.136/96 - do Sr. Jair Bolso
naro - que "dispõe sobre a data de pagamento dos
servidores públicos federais civis e militares:'
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI N° 2.424/96 - do Sr. José Pimentel
- que "dá nova redação aos artigos 402 e 403 da Con
solidação das Leis do Trabalho - CLT, para aumentar
de 12 (doze) para 14 (catorze) anos a idade mínima de
ingresso do menor no mercado de trabalho."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI ND 3.142/97 - do Sr. Fernando
Gabeira - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.823/96 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "altera a redação do artigo 544 do Código
de Processo Civil que dispõe sobre a sustentação
oral de recurso."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.
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ção do Substitutivo da Comissão de Seguridade So
cial e Família.

Vista conjunta aos Deputados Aloysio Nunes Ferrei
ra, José Eduardo Cardozo e Juíza Denise Frossard,
em 29/04/2003

PROJETO DE LEI N° 4.176/01 - do Sr. José Priante
- que "dispõe sobre a alienação de terras da União
aos Municípios de Belterra e Aveiro, no Estado do
Pará."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI W 4.224/01 - do Sr. Léo Alcânta
ra - que "dispõe sobre a exposição do alvará sanitá
rio em estabelecimentos que vendem alimentos ao
público."
RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETODE LEI N° 4.295/01 - do Sr. Salatiel Car
valho - que "dispõe sobre a oferta e as formas de
afixação de preços de produtos e serviços para o
Consumidor." (Apensado: PL 4396/2001)
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do PL 4396/2001, apensa
do, e do Substitutivo da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, com subemenda.

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Bisca
ia e José Eduardo Cardozo, em 21/08/2003

PROJETO DE LEI N° 4.478/01 - do Sr. Osmar Ser
raglio - que "dispõe sobre o usufruto de bem móvel
na execução por quantia certa contra devedor sol
vente, alterando o art. 647 do Código de Processo
Civil."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste e, no mérito, pela aprovação.

Vista ao Deputadolnaldo Leitão, em 19/08/2003

PROJETO DE LEI N° 4.799/01 - do Sr. Custódio
Mattos - que "modifica o § 1° do art. 74 do Código
de Processo Penal para nele incluir na competência
do Tribunal do Júri o julgamento de crimes contra a
Administração Pública, apenados com reclusão."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e,no mérito, pela aprovação, com
emenda.

PROJETO DE LEI N° 4.850/01 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "altera o Código de Processo Penal
para vincular o juiz da instrução à sen~ença e a Lei
de Execução Penal para vincular o juiz que proferiu
a setença à execução penal."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 209/03 - do Sr. Marcelo Ortiz
- que "dispõe sobre a presença de advogado nos
procedimentos judiciais e dá outras providências."
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Aloysio Nunes Ferrei
ra, Bispo Wanderval, Inaldo Leitão, José Eduardo
Cardozo, Luiz Antonio Fleury e Vicente Arruda, em
21/08/2003

O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto
em separado em 20/08/2003

O-Súmulas:

SÚMULA N° 1/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria: PROJETOS
AUTORIZATIVOS - Entendimento: a) Projeto de lei ,
de. autoria de Deputado ou Senador, que autoriza o
Poder Executivo a tomar determinada providência,
que é de sua competência exclusiva, é inconstitucio
nal. b) Projeto de lei, de autoria de Deputado ou Se
nador, que dispõe sobre a criação de estabeleci
mento de ensino é inconstitucional. - Fundamento: §
1° do art. 61 da Constituição Federal e § 1° e inciso
11 do art. 164 do Regimento Interno."

SÚMULAW 2/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria: UTILIDADE
PÚBLICA - Entendimento: Projeto de lei que declara
de utilidade pública associação, sociedade, entida
de, fundação ou instituição é inconstitucional e inju
rídico. - Fundamento: § 1° do art. 61 da Constituição
Federal e § 1° e inciso 11 do art. 164 do Regimento
Interno. - Fundamento: art. 84, 11 da Constituição Fe
deral; Lei n° 91, de 28/08/1935, regulamentada pelo
Decreto n° 50.517, de 02/05/1961; Decreto n°
60.931, de 04/07/1967; Lei n° 6.639, de 08/05/1979;
Lei nO 5.726, de 29/1 Q/1971 (art. 3°) e § 1° e inciso
11, do art. 164 do Regimento Interno."

SÚMULA W 4/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria: DATAS
COMEMORATIVAS - Entendimento: Projeto de lei
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que institui dia nacional de determinada classe pro- PROJETO DE LEI N° 177/03 - do Sr. Romel Anizio
fissional é injurídico. - Fundamento: § 2° do art. 215 - que "denomina "Ponte Presidente Tancredo de
da Constituição Federal e § 1° e inciso 11, do art. 164 Almeida Neves" a ponte localizada na rodovia
do Regimento Interno." BR-497, sobre o rio Paranaíba entre os Estados de

Minas Gerais e Mato Grosso do Sul."
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 4-9-2003)

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1'

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 3.372/00 - do Sr. Osmar Ser
raglio - que "altera o art. 5° do Decreto-Lei n° 201,
de 27 de fevereiro de 1967, que "Dispõe sobre a
responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá
outras providências"." (Apensados: PL 3521/2000 e
PL 3943/2000)
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, 1):

PROJETO DE LEI N° 3.826/00 - do Sr. Agnelo Que
iroz - que "institui a Bolsa-Atleta." (Apensado: PL
4648/2001)
RELATOR: Deputado RUBINELLI
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 7.177/02 - da Sra. Jandira
Feghali - que "altera a Lei nO 9.656, de 3 de junho
de 1998, para dispor sobre a obrigatoriedade de for
necimento de bolsas de colostomia pelos planos e
seguros privados de saúde."
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

Substitutivo (Art. 119, lIe §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.394/96 - do Sr. Augusto
Nardes - que "altera o Decreto-lei n° 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal, am
pliando a legitimação para intentar ação penal priva
da subsidiária e dá outras disposições."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

LOCAL: Plenário 08 do Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA

REQUERIMENTO N° 133/03 Do Sr. Celso Russo
manno - que "solicita a realização de audiência pú
blica com os expositores que especifica para presta
rem esclarecimentos sobre os procedimentos de
operação e cobrança de taxa de juros, locação dos
terminais P.O.S, pagamento de taxas pelo comércio
e contratos de adesão firmados:'

REQUERIMENTO W 200/03 Do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "requer a realizaçãode audiência
pública para analisar a situação do Instituto Nacional
do Câncer-INCA, com a presença do Ministro da Sa
úde, Humberto Costa, do ex-diretor Jamil Haddad, e
representantes do INCA."

REQUERIMENTO N° 201/03 Do Sr. Ronaldo Dimas
- que "solicita que sejam convidados o Sr. AILTON
BRASILlENSE PIRES - Diretor do DENATRAN; Sr.
JOÃO ELlSIO FERRAZ DE CAMPOS - Presidente
da FENASEG; e os representantes das Seguradoras
PORTO SEGURO, AGF BRASIL, SUL AMÉRICA E
UNIBANCO AIG SEGUROS para prestarem escla
recimentos sobre a perda total de automóveis quan
do assegurados por Seguradoras/Corretoras, con
forme matéria veiculada no programa FANTÁSTICO
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do dia 10/08 e no JORNAL NACIONAL do dia
11/08."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 5.979/01 - da Comissão de
Viação e Transportes - que "acrescenta o art. 66-A
e altera a redação do "caput" do art. 104 na Lei. na
9.503, de 23 de setembro de 1997, e estabelece
normas referentes à Inspeção Técnica Veicular 
ITV.".Q\p€msàdo: PL 1174/2003)
RELATOR: Deputado JOSÉBORBA
PAREC~R: pela aprovação deste, com. emendas, e
pela rejeição do PL 1174/2003, apensado.

Vista conJunta aos Deputados Luiz Alberto, Ronaldo
Vasconcellos e Sarney Filho, em 27/08/2003

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 12103 - do
Sr. Sarney Filho - que '1ixanormas para a coopera
çãoentr~ a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, no que se refere às competências co
muns previstas nos incisos. VI e VII do art. 23 da
Constituição FederaL"
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: favorável com emendas.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI W 6.544/02 --' do Sr. Mendes
Thame -que "dispõe sobre a invalidade de contrato
ou título de crédito assinado em branco, altera o art.
71daLei na 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
"Dispõe. sobre a proteção do consumidor", e dá ou
tras prOVidências."
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER
PARECER: pela rejeição.

Vista ao Deputado Casara, em 27/08/2003

PROJETO DE LEI W 660/03 - do Sr. João Herrmann
Neto - que "altera a Lei na 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998, que "dispõe sobre as sanções penais e ad
ministrativas derivadas de condutas e atividades lesi
vasaornE:lio ambiente, e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado R1CARTE DE FREITAS
PARECER: pela aprovação.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 5.400/01 - do Sr. Silas Brasi
leiro.-que "altera a Lei n° 6.360, de 23 de setembro
de 1976, obrigando os produtores de medicamentos

a colocar o respectivo dosador na embalagem do
produto quando este for necessário à administração
da posologia indicada."
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT
PARECER: pelaaprovação.

PROJETO DE LEI. N° 64/03 - do Sr. Dr. Heleno 
que "cria o Subsistema de. Informações sobre Áreas
Degradadas - SIAD -.e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado·EDSON DUARTE
PARECER: pela aprovação, com emenda.

Vista ao Deputado César Medeiros, em 21/05/2003

PROJETO DE LEI N° 123/03 - do Sr. Neuton Lima
que "veda a transmissão a terceiros de dados relati
vos a pessoas naturais e jurídicas."
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 128/03 - do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "determina que os projetos de recu
peração ambiental de áreas degradadas por ativida
des de mineração sejam elaborados de acordo com
normas e parâmetros estabelecidos pelo Departa
mento Nacional de Produção Mineral ~ DNPM:'
RELATOR: Deputado EDSON DUARTE
PARECER: pela aprovação deste.

PROJETO DE LEI N° 143/03 - do Sr. Luciano Castro
- que "disciplina a captação de recursos financeiros
para projetos ambientaIs e dá outras providências."
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE
PARECER: pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados César Medeiros e Ha
milton Casara, em 04/06/2003

PROJETO DE LEI N° 2.22103 - do Sr. Pompeo de Mat
tos - que '10rna obrigatória a adição de álcool etílico
carburante ao óleo diesel e dá outras providências."
RELATOR: DeputadOPAES LANDIM
PARECER: pela rejeição.
Vista conjunta aos Deputados César Medeiros,Julio
Lopes e Renato Cozzolino, em 21/05/2003
O Deputado César ME:ldeiros apresentou voto em
separado em 04/06/2003

PROJETO DE LEI NI) 844/03 - do Sr. Pastor Fran
cisco Olímpio - que "dá nova redação ao inciso VI
do art. 4° da Lei na 10.257, de 10 de julho de 2001."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 887/03- do Sr. Mário Negro
monte - que "cria as Zonas de Exclusão para o



COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.585/03 - do Sr. Welinton Fa
gundes - que "dispõe sobre o atendimento aos
usuários do transporte público rodoviário de passa
geiros, na hipótese de atraso ou interrupção da via
gem."
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plantio de plantas transgênicas, e dá outras provi- Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

dências." (Apensado: PL 940/2003) PROJETO DE LEI N° 7.074/02 - do Poder Executivo
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS _ que "autoriza o Instituto Nacional do Seguro Soci-
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 940/2003, ai-INSS a receber em dação em pagamento o imó-
apensado. vel que especifica:'

PROJETO DE LEI N° 1.151/03 -do Sr. Carlos Sou- RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI
za - que "dispÕe sobre as brigadas indígenas de PROJETO DE LEI N° 228/03 - do Sr. Moisés Lipnik
combate a incêndios florestais:' _ que "estabelece o percentual de 25% para a re-
RELATOR: Deputado ANSELMO serva florestal legal das propriedades rurais localiza-
PARECER: pela aprovação. das na Amazônia Legal."

LOCAL: PlenárioOa do Anexo 11 RELATORA: Deputada JANETE CAPIBERIBE

HORÁRIO: 11h Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
AUDIÊNCIA PÚBLICA RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
A - Audiência Pública: MEMBROS DESTA COMISSÃO

COMISSÃO DAS INSTITUiÇÕES BANCÁRIAS PROJETO DE LEI N° 237/99 - do Sr. Ricardo Ber-
EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DE RESTRiÇÕES zoini - que "estabelece sanções administrativas às

DETERMINADAS POR LEI AOS EMITENTES instituições financeiras que pratiquem abusos ou in-
DE CHEQUES SEM FUNDOS fraçÕes no atendimento ao usuário de serviços ban-

EXPOSITORES cários." (Apensados: PL 359212000, PL 4558/2001 e
PL 88212003)

Representante do Ministério da Fazenda RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
Representante do Banco Central do Brasil DECURSO: sa SESSÃO
GABRIEL JORGE FERREIRA, Presidente da Febra- ÚLTIMA SESSÃO: 03-09-03
ban
CÁSSIO CASSEB LIMA, Presidente do Banco do
Brasil
EMILSON ALONSO, Presidente do HSBC
PEDRO MOREIRA SALLES, Presidente do Uniban
co
GABRIEL JARAMILHO, Presidente do Banco
SANTANDEWBANESPA
MÁRCIO ARTHUR LAURELLI CIPRIANO, Presiden
te do Banco BRADESCO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.846/01 - do Sr. Sílas Câma
ra - que "acrescenta o inciso XIII ao art. 30 da Lei na
9472, de 16 de julho de 1997."
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATIO
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-09-03

LOCAL: Plenário 14 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO
A- Debate:
Tema:
"LINHA DE FINANCIAMENTO PARA POlÍTICAS
PÚBLICAS"
Convidado:

Dr. JORGE EDUARDO MATIOSO - Presidente da
Caixa Econômica Federal.

LOCAL: Plenário 14 do Anexo 11
HORÁRIO: 11 h
REUNIÃO ORDINÁRIA
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A-Eleição:
ELEiÇÃO DO 1° E 2° VICE-PRESIDENTES
LOCAL: Plenário 14 do Anexo 11
HORÁRIO: 12h
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 54/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "solicita seja convidado o Senhor Presi
dente da Câmara Brasileira da Indústria da Constru
ção -CBIC, a comparecer perante esta Comissão
para fazer· exposição sobre questões ligadas a in
dústria da construção e a sua representação no se
tor habitacional brasileiro."

REQUERIMENTO N° 55/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "solicita seja convidado o Senhor Presi
dente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos
CBTU -João Luiz da Silva Dias, a comparecer pe
rante esta Comissão para fazer exposição sobre
questões ligadas ao transporte urbano"

REQUERIMENTO N° 56/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "solicita seja convidado o Senhor Presi
dente da Associação Nacional das Empresas de
Transportes Urbanos - NTU,. Otávio Vieira da Cu
nha, a comparecer perante esta Comissão para ex
planar sobre conclusões do Seminário Nacional so
breTransporte Público."

REQUERIMENTO N° 57/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "solicita seja convidado o Senhor Presi
dente da Associação Brasileira de Engenharia Sani
tária Ambiental e o Senhor Presidente da Associa
ção Brasileira de Engenharia Sanitária Ambiental 
Seção Minas Gerais para fazerem exposição sobre
programas de saneamento e engenharia ambiental
e sua importância nas cidades brasileiras."

REQUERIMENTO N° 58/03 Da Sra. Perpétua Almei
da -que "solicita a realização de reuniões de deba
te sobre as emendas ao Plano Plurianual e a Lei
Orçamentária Anual que deverão ser apresentadas
por esta digníssima comissão."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 5.454/01 - do Senado Federal
- (PLS 469/1999) - que "institui dirtetriz a ser obser
vada pela União, pelos Estados e Municípios na im
plementação de programas habitacionais."
RELATOR: Deputado DURVAL ORLATO
PARECER: pela aprovação parcial.

Vista ao Deputado Claudio Cajado, em 30/04/2003

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 384/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "acrescenta parágrafo único ao art. 43 da
Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964."
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO
PARECER: pela rejeição.

Vista à Deputada Perpétua Almeida, em 11/06/2003

O Deputado Rogério Silva apresentou voto em se
parado em 07/07/2003

SEM PRAZO DETERMINADO

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N°
29/00 - do Sr. Alexandre Cardoso - que "propõe
que a ComiSSão de Desenvolvimento Urbano e Inte
rior fiscalize a Companhia Energética do Ceará para
apurar as constantes interrupções no fornecimento
de energia elétrica, oscilação na tensão e outras ir
regularidades comprometedoras da qualidade do
serviço prestado nos centros urbanos e interior; os
aumentos correntes das tarifas de energia; as condi
ções de segurança Ia,boral e o impacto na produtivi
dade decorrente da extinção de postos de trabalho."
RELATORA: Deputada MARIA DO CARMO LARA
PARECER: pela não implementação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N°
60/01 - da Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior - que "propõe que a Comissão de Desenvol
vimento Urbano e Interior fiscalize as atividades que
estão sendo desenvolvidas pela Agência de Desen
volvimento do Nordeste, criada pela Medida Provi
sória 2146-1, em substituição à Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste:'
RELATOR: DeputadoZEZÉU RIBEIRO
PARECER: pela não implementação.

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

LOCAL:· Anexo 11, Plenário 10
HORÁRIO: 14h30l1lin
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 25/03 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que "requer, nos termos regimentais, a realiza
ção de audiência pública, pela Comissão de Direitos
Humanos, para debater com o Senhor Luiz Eduardo
Soares - Secretário Nacional de Segurança Pública
e a Sra. Claúdia Maria de Freitas Chagas - Secretá-
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ria Nacional de Justiça, ambos do Ministério da Jus
tiça, proposta de federalização dos presídios e de
alteração da lei penal que amplia o tempo de confi
namento do detento de alta periculosidade."

REQUERIMENTO W 60/03 Da Sra. Luciana Genro
- que "requer a Promoção de um Seminário com o
Tema" Mulher e Mídia""

REQUERIMENTO N° 79/03 Do Sr. Pastor Reinaldo
- que "requer realização de Audiência Pública com
o primeiro brasileiro a receber o Premio Nobel da
Paz, Sr. Percival Furquim Vaz."

REQUERIMENTO N° 80/03 Do Sr. Eduardo Campos
- que "requer a realização de audiência pública para
debater com o Sr. José Oliveira Silvestre Junior 
Chefe do Grupo de Operações Especiais e outros, o
crime que chocou a sociedade brasileira, no qual fo
ram mortas Maria Eduarda Dourado e Tarcila Gus
mão."

REQUERIMENTO N° 81/03 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que ""Requer a criação de um Grupo de Traba·
lho, no âmbito desta Comissão de Direitos Huma
nos, para acompanhar as investigações sobre o as
sassinato da Jovem Thuani Tabita Pompeo, ocorrida
em 13 de julho do corrente, no município de Panam
bi-RS.'"1

REQUERIMENTO N° 82/03 Da Sra. Neyde Apareci
da - que "requer a designação de membros da Co
missão de Direitos Humanos para investigar denún
cias de maus tratos perpetrados contra internos do
Sanatório Casa de Saúde Eurípedes Barsanulfo e
do Dispensário São Vicente de Paula, em Palmelo,
Goiás."

REQUERIMENTO N° 83/03 Dos Srs. Teima de Sou
za e Jorge Boeira - que "requer que seja convidado
o Senhor Secretário Nacional de Direitos Humanos,
Nilmário Miranda, para reunião conjunta das Comis
sões de Direitos Humanos, Seguridade Social e Fa
mília e Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado para debater com representações da
sociedade civil a violência moral e física praticada
contra crianças em ambientes domésticos e públi
cos"

REQUERIMENTO N° 84/03 Do Sr. Orlando Fantaz
zini - que "requer a realização de Audiência Pública,
com a finalidade de exibir e debater o documentário
"Senorita Extraviada", sobre o assassinato de mais
de trezentas mulheres em Ciudad Juarez, México."

REQUERIMENTO N° 85/03 Do Sr. Fernando Gabei
ra - que "requer a realização de audiência pública

para discutir sobre as condições de funcionamento
do Centro de Atendimento Juvenil Especializado 
CAJE. "

REQUERIMENTO N° 86/03 Do Sr. João Alfredo 
que "requer realização de Audiência Pública conjun
ta com a Comissão de Seguridade Social e Família
a fim de debater denúncias apresentadas contra o
Hospital Psiquiátrico Milton Marinho, no Município
de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte."

REQUERIMENTO N° 87/03 Do Sr. João Alfredo 
que "requer que a Comissão de Direitos Humanos
delibere sobre uma inspeção "in loco" no Hospital
Psiquiátrico Milton Marinho, no Município de Caicó,
Estado do Rio Grande do Norte."

REQUERIMENTO N° 88/03 Do Sr. João Alfredo 
que "requer que a Comissão de Direitos Humanos
delibere sobre uma inspeção "in loco" nas Delegaci
as de Polícia Civil do Estado do Ceará, a fim de veri
ficar a situação de superlotação de presidiários."

REQUERIMENTO N° 89/03 Do Sr. Orlando Fantaz
zini - que "requer, nos termos regimentais, a partici
pação da Comissão de Direitos Humanos em au
diência pública da Comissão de Direitos Humanos
da Assembléia Legislativa de Pernambuco, com o
objetivo de discutir a recente onda de violência con
tra as mulheres na cidade de Recife e, ainda, tratar
da violência perpetrada contra os índios Xucuro, de
pesqueira/PE."

REQUERIMENTO N° 90/03 Da Comissão de Direi
tos Humanos - que "requer, nos termos regimentais,
a realização de audiência pública pela Comissão de
Direitos Humanos, com o objetivo de discutir o Pro
jeto de Lei n° 1.600/2003, que inclui o Código de Éti
ca da Programação Televisiva."

REQUERIMENTO N° 91/03 Do Sr. Daniel Almeida
que "requer a realização de Audiência Pública na
Comissão de Direitos Humanos para discutir a vio
lência contra os profissionais de imprensa, com a
presença de representantes da FENAJ."

REQUERIMENTO N° 92/03 Do Sr. Fernando Gabei
ra - que "requer realização de audiência pública
conjunta com a Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, convidando o Se
nhor Paul Singer, Secretário de Economia Solidária
do Ministério do Trabalho para informar sobre os
programas desenvolvidos pela Secretaria."

REQUERIMENTO N° 93/03 Do Sr. Orlando Fantaz
zini - que "requeiro a participação da Comissão de
Direitos Humanos em reunião de Audiência Pública



COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

LOCAL: Plenário 5 - Professor Roberto Campos
HORÁRIO: 09h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 40/03 - do
Sr. Wilson Santos - que "autoriza o Poder Executivo
a criar a Região Administrativa Integrada de Mato
Grosso / Rondônia é. o Programa Especial de De
senvolvimento do Noroeste de Mato Grosso e Cone
Sul de Rondônia e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RICARTE DE FREITAS
PARECER: pela aprovação.

Vista conjunta. aos Deputados Bernardo Ariston e
Rubens Otoni, em 27/08/2003

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI. N° 835/03 - do Sr. Paulo Marinho
- que "cria Área de.Uvre Comércio no Município de
Caxias, no Estado do Maranhão, e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 1.050/03 - do Sr. André Luiz 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade da oferta de
utensílios descartáveis pelo comércio de alimenta
ção e bebidas e dá outras providências."
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 5.503/01 - do Sr. Neuton Lima
- que "dispõe sobre a padronização de embalagens
de produtos de consumo por volume ou peso."
RELATOR: Deputado RONALDO OlMA8

REQUERIMENTO N° 95/03 Do Sr. Henrique Afonso
- que "requer a designação do Presidente da Sub
comissão Especial, criada para tratar sobre o tema
"Moradores de Rua", para participar de visitas e pa
lestras junto a entidades governamentais e não-go
vernamentais que realizam projetos e programas de
atendimento a pessoas em situação de rua de Belo
Horizonte/MG, rios dias 10 e 11 de setembro, aten
dendo assim convite da entidade Visão Mundial."

REQUERIMENTO N° 96/03 Do Sr. Orlando Fantaz
zini - que "requer a realização, pela Comissão de
Direitos Humanos, de Seminário Internacional sobre
Segqridade •Cidadã, em parceria com a Secretaria
Especialge Direitos Humanos, Ministério das Rela
ções Exteriores, Parlamento Latino-Americano e o
Instituto Interamericano de Direitos Humanos."

REQUERIMENTO N° 97/03 Do Sr. Leonardo Mattos
- que "requer a realização de Audiência Pública
corTloS~nhor Ministro da. Saúde e Presidente do
Conselh? Nacional de Saúde ~CNS-;coma Senhora
Coordenadora de Saúde da Pessoa Portadora de
Defiqiêllcia do Ministério da Saúde; com o Senhor
Presidente do Conselho.Nacional de Defesa dos Di
reitos das Pessoas Portadoras de Deficiência 
CONA-[J)E .... '. da Senhora .Coordenadora da
CORDEI$EDHlPR, de representante de movimento
de ~lten~o aos direitos dos deficientes, para deba
ter as questões relativas à saúde da pessoa porta
dora de defieiência no·país"

REQUERIMENTO N° 98/03 Dos Srs. Maria do Ro
sário elara.Hernardi -que "requer a realização de
Seminári(), pela Comissão de Direitos Humanos, em
parceria. com a Subcomissão Permanente dos Direi
tos daiMulher, da Criança. ~ do Adolescente e a
Banca,da ... F€ffi1inina do Congresso Nacional, para
apresentação do relat?rio do comitê CEDAW - Con
vençãos()bre Eliminação de. Todas as Formas de
Discriminação Contra a Mulher."

REQUERIMENTO N° 94/03 Do Sr. Enio Bacci - que
"requer que este órgão técnico aprove a instiuição e
o lançamento, nas principais capitais do País, da
"Cruzada. Nacional dos Direitos Humanos pela Saú
de Pública"."
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a realizar-se no município de Nova Ubiratã, Estado REQUERIMENTO N° 99/03 Do Sr. Luiz Couto - que
de Mato Grosso, para debater a situação dos agri- "requer, nos termos regimentais, a realização de au-
cultores da Gleba Rio Ferro e da Gleba Sackmann, diência pública, pela Comissão de Direitos Huma-
que estão há vinte anos sem titulação de suas ter- nos, em parceria com a Subcomissão Permanente
ras, apesar de as terem comprado de boa-fé e com do Sistema Penitenciário, Tortura, Grupos de Exter-
seus próprios recursos." mínio e Trabalho Forçado, com a finalidade de ouvir

integrantes da Polícia Federal da Superintendência
do Rio de Janeiro; o Diretor do Presídio Ary Franco,
Senhor Luiz Gustavo Matias e o Diretor do Hospital
Salgado Filho, sobre a prisão e internação do co
merciante Chinês, Chan Kim Chang."



PROJETO DE LEI N° 365/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "altera o caput do art. 4° da Lei n° 7.827, de
27 de setembro de 1989, que "regulamenta o art.
159, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal, ins
titui o Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financia
mento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional
de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e dá ou
tras providências"."
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI W 425/03 - do Sr. Paes Landim
que "fixa período e limites para reajustamento de
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PARECER: pela aprovação, com substitutivo. preços, tributos, taxas, contribuições, salários, venci-

PROJETO DE LEI N° 6.467/02 _ do Sr. Roberto mentos, proventos e pensões de qualquer natureza
Pessoa - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de os e de multa, juros e correção monetária."
hotéis, pousadas, pensões e similares não utiliza- RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
rem carpete e utilizarem cortinas com material antia- PARECER: pela rejeição.

lérgico em 20% dos seus aposentos." PROJETO DE LEI N° 441/03 - do Sr. Moisés Lipnik
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON - que "proíbe a comercialização de vales-alimenta-
PARECER: pela rejeição. ção e de vales-refeição pelas empresas de capital

PROJETO DE LEI N° 6.672/02 - da Sra. Vanessa estrangeiro."
Grazziotin - que "cria o rastreamento da produção e RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI
consumo de medicamentos através do controle ele- PARECER: pela rejeição.

trônico por códigos de barra." PROJETO DE LEI N° 580/03 - do Sr. Feu Rosa -
RELATOR: Deputado MÚCIO SÁ que "altera a Lei n° 8.245, de 18 de outubro de
PARECER: pela aprovação. 1991, que "Dispõe sobre as locações dos imóveis

PROJETO DE LEI N° 7.038/02 - do Sr. Feu Rosa _ urbanos e os procedimentos a elas pertinentes"."
que "altera o art. 12, inciso 111, da Lei n° 8.934, de 18 (Apensado: PL 681/2003)
de novembro de 1994, que "Dispõe sobre o Registro RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS

Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e PARECER: pela aprovação deste, e do PL
dá outras providências"." 681/2003, apensado, com substitutivo.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela rejeição. PROJETO DE LEI N° 701/03 - do Sr. Pompeo de Mat-

tos - que "dispõe sobre procedimentos legais para can-
PROJETO DE LEI N° 7.140/02 - do Sr. Lincoln Por- celamento de registro de micro e pequenas empresas:'
tela - que "altera o Código de Defesa do Consumi- RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS
dor de forma a garantir o acesso gratuito dos consu- PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
midores aos serviços de atendimento." (Apensados:
PL 518/2003 e PL 743/2003) PROJETO DE LEI N° 994/03 - do Sr. Júlio Redecker
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI - que "dispõe sobre o Programa de Modernização
PARECER: pela aprovação deste, do PL 518/2003, de Máquinas (Modermáquina) para a Indústria Cai-
e do PL 743/2003, apensados, com substitutivo. çadista, Indústria de Curtumes e Indústria de Com-

ponentes para Calçados e afins."
PROJETO DE LEI N° 25/03 - do Sr. Roberto Gouveia RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
- que "estabelece a obrigatoriedade de instalação de PARECER: pela aprovação, com emendas.
"air-bag" em automóveis." (Apensado: PL 225/2003)
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS PROJETO DE LEI N° 1.034/03 - do Sr. Ricardo Izar
PARECER: pela aprovação deste, e do PL - que "dispõe sobre a implantação de norma técnica
225/2003, apensado, com substitutivo. que regule a fabricação e a comercialização de do

ces e chocolates com brinquedos acondicionados
em seu interior e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 1.040/03 - do Sr. Ricardo Izar
- que "acrescenta parágrafo ao art. 34 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, para isentar de mui
tas e juros o pagamento de débito previdenciário de
pequenas empresas em processo de falência."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 1.081/03 - do Sr. Mendes Ri
beiro Filho - que "cria a Área Comum de Livre Co-
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mércio no Município de Jaguarão, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 1.427/03 - do Sr. Lobbe Neto
- que "acrescenta os incisos VI e VII, ao art. 1°, da
Lei nO 5.614, de 5 de outubro de 1970 e os incisos
IV e V, ao art. 32 da Lei nO 8.934, de 18 de novem
bro de 1994."
RELATOR: Deputado BISMARCK MAIA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 22/03 - do Sr. Roberto Gouve
ia - que "inclui a invenção de medicamento para
prevenção e tratamento da Síndrome de Imunodefi
ciência Adquirida - SIDA / AIDS e de seu processo
de obtenção como matérias não patenteáveis:'
RELATOR: Deputado ALCESTE ALMEIDA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 87/03 - do Sr. Zé Geraldo 
que "proíbe a instalação, em todo o território nacio
nal, de caixas operadas pelo próprio consumidor
(tipo auto-atendimento) nos supermercados e esta
belecimentos afins." (Apensados: PL 201/2003, PL
89/2003 e PL 131/2003)
HELATOR:Deputado ALCESTE ALMEIDA
PARECER: pela rejeição deste, do PL 89/2003, do
PL 131/2003, edo PL201/2003, apensados.

PROJETO DE LEI N° 130/03 - do Sr. Pastor Fran
cisco Olímpio -que "dá nova redação ao § 1° do art.
105 da Lei n° 5.764 de 16 de dezembro de 1971,
garantindoãs representações da OCB nos Estados,
Territórios e Distrito Federal as mesmas característi
cas das organizações nacionais:'
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI ND 422/03 - do Sr. José Pimentel 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de dispositivo "bi
voltagem" nos aparelhos elétricos e eletrônicos de uso
doméstico comercializados no Território nacionaL"
RELATOR: Deputado CARLOS EDUARDO
CADOCA
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. Carlos Eduardo Cadoca, pela rejeição.
PROJETO DE LEI N° 1.071/03 - do Sr. Luciano Zica
- que "altera a Lei n° 10.334, de 19 de dezembro de
2001, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de fabri
cação e comercialização de lâmpadas incandescen
tes para uso em tensões de valor igualou superior

ao da tensão nominal da rede de distribuição, e dá
outras providências.""
RELATOR: Deputado ENIO TAllCO
PARECER: pela aprovação.

LOCAL: Plenário Professor Roberto Campos nO 5
HORÁRIO: 11h

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:
Com a Participação da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
Tema:

PERDA TOTAL DE AUTOMÓVEIS: FRAUDE DAS
SEGURADORAS
Requerimento n° 67/03 do Sr. Giacobo
Convidados:
AILTON BRASILlENSE PIRES - Diretor do Departa
mento Nacional de Trânsito -DENATRAN; e
RICARDO DE SÁ A. XAVIER - Diretor-Executivo
Federação das Empresas de Seguros Privados e de
Capitalização - FENASEG.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

4-9-2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.660/03 - do Sr. Luciano Lei
toa - que "cria a Zona Franca de São Luís, no Esta
do do Maranhão, e dá outras providências."

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.859/00 - do Sr. Coriolano
Sales - que "dispõe sobre o empregado de corres
pondente bancário."

RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-09-03
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.777/01 - do Sr. Jovair Aran
tes - que "dispõe sobre a proibição, em todo o terri
tório nacional, da produção, do uso e comercializa
ção de fibras à base de acetato de polivinila - PVA,
destinadas ao fabrico de fibrocimento, ou o seu uso
como isolantes acústicos e térmicos." (Apensado: PL
4884/2001)
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA

PROJETO DE LEI N° 1.509/03 - do Sr. Carlos Sam
paio - que "altera o artigo 140, inciso I do Decre
to-Lei n° 7.661 / 45, adaptando-o ao atual Código
Civil." (Apensados: PL 151 0/2003, PL 1511/2003, PL
1513/2003, PL 1514/2003, PL 1515/2003, PL
1516/2003, PL 1517/2003, PL 1519/2003, PL
1520/2003, PL 1521/2003 e PL 1518/2003)
RELATOR: Deputado BISMARCK MAIA

PROJETO DE LEI N° 1.607/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "proíbe a fabricação e comercialização de pro
dutos de qualquer natureza, destinados ao público in
fantil, reproduzindo a forma de cigarro e similares."
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI
DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 104/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "altera os art. 32, 33 e 36 da Lei Fede
ral nO 7.357, de 02 de setembro de 1985, estabele
cendo normas para a circulação de cheque com
vencimento pré-determinado e para o pagamento de
cheque sem suficiente provisão de fundos."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLl

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

LOCAL: Plenário 10 do Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 58/03 Da Sra. Professora Raquel
Teixeira - que "solicita informações ao Senhor Ministro
de Estado da Educação, relativas ao recolhimento pe
las empresas da contribuição social do salário-educa
ção (§ 5° do art. 212 da Constituição Federal)."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 2.629/96 - do Senado Federal
- (PLS 102/1996) - que "dispõe sobre a exibição de

filmes brasileiros de curta-metragem e dá outras
providências." (Apensados: PL 1314/1999, PL
3585/2000, PL 4703/2001 e PL 6730/2002)
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: pela rejeição deste, do PL 1314/1999,
do PL 3585/2000, do PL 4703/2001, e do PL
6730/2002, apensados.

Vista ao Deputado Paulo Rubem Santiago, em
27/08/2003

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 157/00 
do Sr. Eduardo Campos - que "cria Reserva Especi
al do FPM - REPHAN para os Municípios que pos
suem acervo tombado pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional."
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 5.546/01 - dos Srs. Nilmário
Miranda e Nelson Pellegrino - que "estabelece me
didas de prevenção e regras para a persecução pe
nai das práticas delituosas previstas na Lei n° 9455,
de 07 de abril de 1997, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado DA. FRANCISCO
GONÇALVES
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 723/03 - do Sr. Onyx Lorenzo
ni - que "institui a Bolsa-Universidade, que permite
dedução no imposto de renda às pessoas físicas e
jurídicas, e dá outras providências." (Apensado: PL
845/2003)
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e
pela rejeição do PL 845/2003, apensado.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 6.630/02 - do Senado Federal
(PLS 212/2001)- que "dá nova redação ao § 1° do
art. 19 da Lei n° 10.260, de 12 de julho de 2001 (dis
põe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do
Ensino Superior), para atribuir prioridade absoluta aos
alunos afrodescendentes e ameríndios."
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: pela aprovação.

Vista à Deputada Fátima Bezerra, em 20/08/2003

PROJETO DE LEI N° 6.866/02 - do Senado Federal
- (PLS 251/2001) - que "inclui parágrafo único no
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art. 44 da Lei na 9.394, de 20 de dezembro de 1996
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
acerca do acesso aos cursos de graduação da edu
cação superior."
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 739/03 - do Senado Federal
que "altera os arts. 50 e 18 da Lei na 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, para atualizar a. denominação
das fontes de recursos para.o Fundo Nacional da
Cultura (FNC) e estender à realização de mostras e
festivais audiovisuais a fruição de incentivo fiscal."
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
PARECER:. pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 7.026/02 - do Senado Federal
- (PLS 8212002) - que· "denomina Viaduto Ovídio
J.osé dos Santos o viaduto localizado no km 620 da
rodovia 8R7153, no Município de Morrinhos, no
Estadode Goiás."
RELATOR: D~putado LUIZ BIITENCOURT
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 7.194/02 - do Senado Federal
- (PLS 73/2002) - que "declara o Município de Ca
pinzal, no Estado de Santa Catarina, Capital Brasile
ira do Chaster."
RELATOR: Deputado JOÃO MÀTOS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LErN° 7.510/02 - do Senado Federal
- que "denomina "Aeroporto de Joinville - Lauro
Carneiro .. de Loyola" o Aeroporto de Joinville, no
Esta.do de Santa. Catarina."
RELATOR: Deputa.do JOÃO MATOS
PARECER: pelaaprovaçãódeste, e do SBT 1 CVT.

PROJETO DE LEI·N° 5.911/01 - do Senado Federal
- (PLS 17()/2001) - que "denomina "Ponte Nossa
Senhora do Pantanal" a ponte sobre o Rio Paraguai,
situadanp,I;JR-262, no Município de Corumbá, Esta
do d6Mato Grosso do Sul." (Apensado: PL
5334/2001)
REL,lHOR: Deputado CARLOS ABICALlL
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do
PL 9334/2001, apensado.

PROJETO DE LEI W 6.023/01 - do Senado Federal
- (PLS1E;i8/2001) - que "denomina "Rodovia Depu
tado FI~yiClDer~i" trecho da rodovia 8R-158."
RE~AT()R:DeputadoANTÔNIO CARLOS BIFFI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.867/02 - do Senado Federal
- (PLS 270/2001) - que "denomina "Plácido de Cas
tro" o Aeroporto Internacional de Rio Branco, no
Estado do Acre."
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO

PARECER: pela aprovação deste,. e do SBT 1 CVT.

PROJETO DE LEI N° 6.905/02 -,. do Senado Federal
- (PLS 46/2002) - que "denomina "Ponte João Mon
teiro Barbosa Filho" a ponte transposta sobre o Rio
Tacutu, na BR-401 , Km 133, nos Municípios de Bon
fim e Normandia, no Estado de Rora.ima."
RELATORA: Deputada SUELY CAMPOS
PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI W4.110/01 - do Sr. Marcus Vi
cente - que "denQ;ffiina"Aeroporto de Vitória - Euri
co de Aguiar Salles" o aeroporto da cidade de Vitó
ria-ES."
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JUNIOR
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.511/02 - do Sr. Osmar Ser
raglio - que "denomina "Ponte Ilha Grande" a ponte
rodoviária sobre o Rio Paraná, entre os Estados de
Mato Grosso do Sul e Paraná."
RELATOR: Deputado COLOMBO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.949/02 - do Sr. Romeu Que
iroz - que "denomina " Rodovia Celso Murta "o tre
cho da rodovia BR-367,.entre as cidades de Araçuaí
e Salinas, no Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO
MOREIRA
PARECER: Parecer Reformulado, Dep. Márcio Rei
naldo Moreira, pela aprovação deste, e da EMR
1/2()03 CVT.

PROJETO DE LEI N° 892/03 - do Sr. Zico Bronzea
do - que "a BR-317 fica denominada "RODOVIA
WILSON PINHEIRO"."
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 954/03 - do Sr. Elimar Máximo
Damasceno - que "inscreve o nome do Brigadeiro 
Honorário do Exército José Vieira Couto de Maga
lhães no Livro dos Heróis da Pátria."
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI N° 1.138/03 - da Sra. Marinha RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
Raupp - que "acrescenta o nome do Professor Mil- PARECER: pela aprovação.
ton Santos à atual denominação do Instituto Brasilei-
ro de Geografia Estatística -IBGE." PROJETO DE LEI N° 759/03 - da Sra. Maria do Ro-
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI sário - que "institui o Dia Nacional da Cultura de

Paz nas escolas públicas e privadas, e dá outras
PARECER: pela aprovação. providências."

PROJETO DE LEI W 4.099/01 - do Sr. Salvador RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
Zimbaldi - que "institui a proclamação de São To- PARECER: pela aprovação.
más Moro como Patrono dos governantes e políticos
brasileiros:' PROJETO DE LEI N° 807/03 - do Sr. Feu Rosa -
RELATOR: Deputado PAULO LIMA que "institui o Dia Nacional do Escrivão de Polícia."
PARECER: pela aprovação, com emenda. RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO

MOREIRA
O Deputado Costa Ferreira apresentou voto em se- PARECER: pela aprovação.
parado em 16/10/2001

PROJETO DE LEI N° 856/03 - do Sr. Roberto Gou-
PROJETO DE LEI N° 6.864/02 - do Sr.José Priante veia - que "institui o Dia Nacional em Memária das
- que "denomina "Aeroporto de Santarém - Maestro Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho."
Wilson Fonseca" o aeroporto da cidade de Santa- RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR
rém - PA." (Apensado: PL 6900/2002) PARECER: pela aprovação.
RELATOR: Deputado ZÉ LIMA
PARECER: pela aprovação deste, e do PL PROJETO DE LEI N° 1.112/03 - do Sr. Eduardo
6900/2002, apensado, com substitutivo. Campos - que "institui o dia 9 de dezembro como o

"Dia Nacional do Frevo"."
PROJETO DE LEI N° 163/03 - do Sr. Inocêncio Oli- RELATORA: Deputada JANETE CAPIBERIBE
veira - que "dá denominação a viadutos da BR-232, PARECER: pela aprovação.
localizados no perímetro urbano da cidade de Be-
zerros, no Estado de Pernambuco." PROJETO DE LEI N° 7.397/02 - do Sr. Moacir Mi-
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO cheletto - que "acrescenta parágrafo ao art. 20 da
PARECER: pela aprovação. Lei na 5194, de 24 de dezembro de 1966"

RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PROJETO DE LEI W 392/03 - do Sr. Murilo Zauith - PARECER: pela rejeição.
que "denomina "Rodovia Alfeo Almeida Velozo" o
trecho da rodovia BR - 376 entre o entroncamento PROJETO DE LEI N° 172/03 - do Sr. Salvador Zim-
com a rodovia BR - 163 e a cidade de Fátima do baldi - que "institui o dia 12 de Outubro de cada
Sul, Estado do Mato Grosso do Sul." ano, dia de Nossa Senhora Aparecida, como "Dia da
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO Padroeira do Brasil" , feriado nacional."
PARECER: pela aprovação. RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

PROJETO DE LEI N° 1.108/03 - do Sr. Inaldo Leitão PARECER: pela rejeição.
- que "denomina " Desembargador Simão Fernan- Vista à Deputada Marinha Raupp, em 28/05/2003

des Cardoso Cananéa "o Núcleo de Apoio Técnico PROJETO DE LEI N° 7.081/02 - do Sr. Ronaldo
às Urnas Eletrônicas de João Pessoa - NATU I."

Vasconcellos - que "concede benefício fiscal do im-
RELATOR: Deputado ROGÉRIO TEÓFILO posto de renda na alienação de imóvel tombado
PARECER: pela aprovação. pelo patrimônio histórico e artístico nacional, com
PROJETO DE LEI N° 3.168/00 - da Sra. Laura Car- perda de valOr venal decorrente do tombamento:'
neiro - que "dispõe sobre o dia do Profissional de RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
Educação Física." PARECER: Relator, Dep. Átila Lira, acata parecer do
RELATOR: Deputado CARLOS NADER relator anterior, Dep. Átila Lira, pela rejeição.

PARECER: pela aprovação. PROJETO DE LEI W 77/03 - do Sr. Bernardo Aris-
PROJETO DE LEI N° 6.676/02 - do Sr. Nelson Pel- ton - que "autoriza o Poder Executivo a criar o Pro-
legrino - que "institui o dia 16 de maio como o Dia grama de Cultura Familiar (PCF) e dá outras provi-
Nacional dos Trabalhadores de Limpeza." dências."

~~--------~ ---
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RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 85/03 - do Sr. Roberto Maga
lhães - que "altera a Lei no 8.313, de 23 de dezem
bro de 1991."
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 2.312/00 - do Sr. Ricardo No
ronha - que "acrescenta inciso ao art. 20 da Lei n°
8.036, de 11 de maio de 1990, dispondo sobre a
permissão de saque· pelo trabalhador na conta do
FGTS para pagamento de anuidade escolar." (Apen
sados: PL 2388/2000, PL 2490/2000, PL 3165/2000,
PL 3437/2000, PL 3570/2000, PL 3671/2000, PL
3760/2()00, PL 3761/2000, PL 4044/2001, PL
4225/2001, PL 4630/2001, PL 4657/2001, PL
4727/2001, PL 4948/2001, PL 565212001, PL
5992/2001, PL 6215/2002, PL 6611/2002, PL
6889/2002, PL 690212002, PL 7114/2002, PL
7373/2002, PL 7465/2002, PL 485/2003, PL
697/2003, PL 825/2003, PL 1023/2003 e PL
1465/2003)
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
PARECER: pela rejeição deste, do PL 2388/2000,
do PL 2490/2000, do PL 3165/2000, do PL
3437/2000, do PL3570/2000, do Pl 3671/2000, do
PL 3760/2000, do PL 3761/2000, do PL 4044/2001,
do PL 4225/2001, do PL 4630/2001, do PL
4657/2001, do PL 4727/2001, do PL 4948/2001, do
PL 5652/2001, do PL 599212001 , do PL 6215/2002,
do PL 6611/2002, do PL 6889/2002, do PL
6902/2002, do PL 7114/2002, do PL 7373/2002, do
PL 7465/2002, do PL 485/2003, do PL 697/2003, do
PL 825/2003, do PL 1023/2003, e do PL 1465/2003,
apensados.

Vista conjunta aos Deputados Alice Portugal, Carlos
Abicalil· e Severiano Alves, em 09/04/2003

PROJETO DE LEI N° 4.628/01 - do Sr. Inácio Arru
da - que "dispõe sobre o Programa Especial de Trei
namento - PET e dá outras providências."
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela aprovação deste, e do SBT 1
CCTCI.

PROJETO DE LEI N° 4.776/01 - do Sr. Nelson Meu
rer...;.. que "altera o art. 2° e acrescenta dispositivos à
Lei nO 9.766, de 18 de dezembro de 1998, que modi
fica a legislação que rege o salário-educação e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA

PARECER: pela aprovação, com emenda.

Vista conjunta aos Deputados Lobbe Neto, Suely
Campos e Valdenor Guedes, em 25/06/2003

Os Deputados Suely Campos e Valdenor Guedes
apresentaram votos em separado

PROJETO DE LEI N° 30/03 - do Sr. Bismarck Maia
-que "institui o Fundo de Aquisição de Livros para
as Universidades Públicas."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 817/03 - do Sr. Sandes Júnior
- que "obriga as mantenedoras de instituições priva
das de ensino superior, a aplicar, no mínimo, 5% de
seu faturamento líquido anual na execução de bol
sas de estudos a estudantes carentes:'
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.403/01 - do Sr. Ivan Valente
- que "dispõe sobre a autorização e o funcionamen
to de cursos superiores de Farmácia e/ou de Farmá
cia-Bioquímicá e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE
MATOS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 336/03 - do Sr. Paes Landim 
que "altera a redação do art. 45 da Lei n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
PARECER: pela rejeição,

PROJETO DE LEI N° 340/03 - do Sr. Paes Landim
que "altera a redação do §1° do art. 9° da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela rejeição.

Vista à Deputada Celcita Pinheiro, em 25/06/2003

A Deputada Celcita Pinheiro apresentou voto em se
parado em 06/08/2003

PROJETO DE LEI N° 786/03 - do Sr. Odair - que
"dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 8.958, de 20
de janeiro de 1994 que dispõe sobre as relações en
tre as instituições federais de ensino superior e de
pesquisa científica e tecnológica e as 'fundações de
apoio, e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI N° 1.007/03 - do Sr. Dimas Ra- A Deputada Professora Raquel Teixeira apresentou
malho - que "permite ao contribuinte do imposto de voto em separado em 13/06/2003

renda deduzir do imposto devido parte das doações PROJETO DE LEI N° 335/03 _ do Sr. Paes Landim _
feitas a entidades de ensino público superior."

que "estabelece normas para registro, validação, ar-
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI quivamento e expedição de documentos escolares e
PARECER: pela aprovação. cria instância administrativa para solução de confli-
PROJETO DE LEI N° 433/03 - da Sra. Mariângela tos decorrentes."
Duarte - que "altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezem- RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL
bro de 1996, modificada pela Lei n° 10.639, de 09 de TEIXEIRA
janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases PARECER: pela rejeição.

~: ~~~:ç:~ ~~~~~~I':~:ri~Z:~~~~~d~~~u~~r:~: Vista à Deputada Celcita Pinheiro, em 25/06/2003

"Hístória e Cultura Afro-Brasileira e Indígena"." A Deputada Celcita Pinheiro apresentou voto em se-
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA parado em 06/08/2003

PARECER: pela aprovação. PROJETO DE LEI N° 1.101/03 - do Sr. Paes Landim
PROJETO DE LEI N° 659/03 - do Sr. Milton Monti - - que "dispõe sobre diplomas, certificados e registro
que "dá nova redação ao § 5° do art. 26 da Lei n° para exercício de profissões regulamentadas por lei."
9.394, de 20 de dezembro de 1996." (Apensado: PL 1346/2003)
RELATOR: Deputado PAULO KOBAYASHI RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela rejeição. PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e

PROJETO DE LEI N° 99/03 _ do Sr. Romel Anizio _ pela rejeição do PL 1346/2003, apensado.

que "dispõe sobre a garantia de alimentação escolar PROJETO DE LEI N° 653/03 - do Sr. Luciano Zica-
nos períodos de férias escolares." que "dispõe sobre a distribuição de materiais esco-
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR lares e equipamentos de informática compatíveis
PARECER: pela aprovação. com a atividade escolar declarados abandonados ou

objeto de pena deperdimento."
PROJETO DE LEI N° 706/03 - do Sr. Elimar Máximo RELATOR: Deputado CARLOS ABICALlL
Damasceno - que "acrescenta parágrafo único ao PARECER: pela aprovação.
art. 4° da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que "estabelece as Diretrizes e Bases da Educação PROJETO DE LEI N° 3.638/00 - do Sr. Paulo Paim
Nacional"." - que "institui o Estatuto do Portador de Necessida-
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO des Especiais e dá outras providências." (Apensado:
PARECER: pela aprovação. PL 5439/2001)

RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
Vista ao Deputado Lobbe Neto, em 25/06/2003 PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do

PROJETO DE LEI N° 4.283/01 - do Sr. Paulo Lima - PL-5439/2001, apensado.

que "dispõe sobre o atendimento a crianças de zero a PROJETO DE LEI N° 604/03 - do Sr. Carlos Nader
três anos em regime de colaboração entre a União, _ que "acrescenta dispositivos à Lei n° 7.853, de 24
Estados e Municípios e dá outras providências." de outubro de 1989, de modo a incluir o desporto
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA nas ações de apoio às pessoas portadoras de defi-
PARECER: pela rejeição. ciência."

PROJETO DE LEI N° 7.250/02 - do Sr. Léo Alcântara RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
- que "modifica o § 3° do art. 48 da Lei n° 9.394, de 20 PARECER: pela aprovação.

de dezembro de 1996 e dá outras providências" PROJETO DE LEI N° 3.142/00 - da Sra. Marinha
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA Raupp _ que "dispõe sobre o percentual mínimo de
PARECER: pela aprovação, com emenda. recursos destinados para a educação indígena."

Vista conjunta aos Deputados Alice Portugal, Carlos RELATORA: Deputada JANETE CAPIBERIBE
Abicalil e Professora Raquel Teixeira, em PARECER: pela aprovação deste, e do SBT 1
21/05/2003 CDCMAM.

.-- - - ---_ .. _---- ----------- --_._. __._-,~---------_ .._-----_._- --- ----_.__ ..__ .._-~._---------_._._,--_ .. _--_.,._._---,-
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PROJETO DE LEI N° 3.080/00 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "altera a Lei n° 6.932, de 07 de julho de
1981, que dispõe sobre as atividades do médico re
sidente e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 5.221/01 - dos Srs. Paulo Ro
cha e Professor Luizinho - que "altera o § 1° do art.
48 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado LOBBE NETO
PARECER: pela aprovação deste, da EMC 1/2003
CECD, da EMC 2/2003 CECD, e da EMC 312003
CECD, apensados, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 7.414/02 - do Sr. Jovair Aran
tes - que "dispõe sobre o trabalho escolar de estu
dantes de nível superior que participem periodica
mente de competições desportivas ou exerçam ativi
dades artísticas itinerantes."
RELATOR: Deputado ROGÉRIO TEÓFILO
PARECER: pela aprovação deste, da EMC 1/2003
CEC e da EMC 2/2003 CEC.

PROJETO DE LEI N° 154/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "dispõe sobre o desconto de cinqüenta
por cento para estudantes do ensino médio e supe
rior no transporte público coletivo rodoviário interes
tadual de passageiros."
RELATOR: Deputado HUMBERTO MICHILES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 566103 - do Sr. Rogério Silva
- que "dá nova redação ao artigo 2° da Lei n° 9.870,
de 23 de novembro de 1999, obrigando o estabele
cimento de ensino a divulgar a lista de material es
colar quarenta e cinco dias antes da data final para
matrícula."
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 775/03 - do Sr. Eduardo Cu
nha - que ''tornar obrigatório a veiculação de men
sagens educativas nas capas e contracapas dos ca
demos escolares adquiridos pela rede pública em
todo o País , proibindo a veiculação de mensagens
promocionais de realizações governamentais."
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 850/03 - do Sr. Elimar Máximo
Damasceno - que "proíbe o uso de publicidade em
livros didáticos e material escolar."

RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL
TEIXEIRA
PARECER: pela aprovação deste, da EMC 1/2003
CEC, e da EMC 2/2003 CEC, apensados, com subs
titutivo.

PROJETO DE LEI N° 997/03 - do Sr. Vittorio Medioli
- que "cria a obrigatoriedade de impressão do Hino
Nacional nos cadernos escolares:'
RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES
PARECER: pela aprovação deste, da EMC 1/2003
CEC, e da EMC 2/2003 CEC, com substitutivo, e

pela rejeição da EMC 3/2003 CEC.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-09-03

Substitutivo (Art. 119, "e §1O)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERAo EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 451/03 - da Sra. Laura Carne
iro - que "altera a Lei n°. 4.375/64 (Lei do Serviço
Militar), estabelecendo a obrigatoriedade de alfabeti
zação dos conscritos analfabetos:'
RELATOR: Deputado COLOMBO
DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.544/03 - do Sr. Dr. Rosinha
- que "altera a Lei nO 8.313, de 23 de dezembro de
1991, dispondo sobre a criação do Fundo Estatal de
Cultura (FEC) e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO

PROJETO DE LEI N° 1.579/03 - da Sra. Veda Crusi
us - que "institui o Dia Nacional do Acemista."
RELATOR: Deputado LOBBE NETO

PROJETO DE LEI N° 1.601/03 - do Sr. Zico Bronze
ado - que "dispõe sobre o aproveitamento de vagas
em Instituições Públicas de Ensino Superior."

PROJETO DE LEI N° 1.604103 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "inscreve o nome de Vital
Brazil no Livro dos Heróis da Pátria."
RELATORA: Deputada SUELV CAMPOS



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 352/02 - do
Senado Federal - que "altera a Lei Complementar n°
87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o
imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre Ope
rações Relativas à Circulação de Mercadorias e so
bre Prestações de Serviços de Transporte Interesta
dual e Intermunicipal e de Comunicação, e dá outras
providências." (Apensado: PLP 315/2002)
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação do Projeto e do PLP 315/02, apensado.
Vista ao Deputado Luiz Carlos Hauly, em
27/08/2003

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 31/03 - do
Sr. Lupércio Ramos - que "introduz modificações na
Lei Complementar n° 101/2000:'
RELATOR: Deputado WASNV DE ROURE
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária, e, no mérito, pela
aprovação.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 45/03 - do
Sr. Nelson Bornier - que "altera o Decreto-Lei n° 406,
de 31 de dezembro de 1968, redação dada pela Lei
Complementar n° 56, de 15 de dezembro de 1987 e a
Lei Complementar n° 100, de 22 de dezembro de 1999.
Item 96 da Lista de Serviços (Instituições Financeiras
Autorizadas a Funcionar Pelo Banco Central):'
RELATOR: Deputado CARLOS WILLlAN
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária, e, no mérito, pela
aprovação, com Substitutivo.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 38/03 - do
Sr. Nelson Bornier - que "altera o Decreto-Lei n°

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
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PROJETO DE LEI W 1.623/03 - do Sr. Moacir Mi- PL 1678/1999, PL 1896/1999, PL 2086/1999 e PL
cheletto - que "institui o Dia Nacional da Câmara Jú- 1397/2003))
nior." RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANN

PROJETO DE LEI N° 1.637/03 - do Sr. José Borba PARECER: pela adequação financeira e orçamentá-
_ que "institui o Dia Nacional do Serígrafo." ria do Projeto, dos PL's nOs 674/99, 1.678/99,

1.896/99 e 1.397/03, apensados, e do Substitutivo
da CTASp, com emendas, e pela inadequação finan
ceira e orçamentária do PL n° 2.086/99, apensado.

LOCAL: Plenário 04 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA ART. 155 RI

PROJETO DE LEI N° 6.423/02 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "estabelece as taxas de juros a serem co
bradas nas transações financeiras, comerciais, con
tratuais, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária, e, no mérito, pela
rejeição.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI W 2.728/89 - do Senado Federal
- (PLS 23/1989) - que "estabelece normas para pri
vatização das empresas públicas e de economia
mista e dá outras providências" (Apensados: PL
15/1991, PL 170/1995, PL 915/1999, PL 968/1999,
PL 1019/1999, PL 2463/1989, PL 2464/1989, PL
5977/1990 e PL 6078/1990)
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
do Projeto, dos PL.:s nOs 2.464/89, 2.465/89, 5.977/90,
6.078/90, 15/91, 170195, 1.019/99, 968/99 e 915/99,
apensados, e do Substitutivo da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, e pela inadequação financei
ra e orçamentária do PL n° 2.463/89, apensado, e, no
mérito, pela aprovação do Projeto e dos PL's nOs
2.464/89,6.078/90 e 15/91, apensados, com Substituti
vo, e pela rejeição dos PL.:s nOs 2.465/89, 5.977/90,
170195,915/99,968199 e 1.019/99, apensados.

Vista conjunta aos Deputados Luiz Carlos Hauly e
Wasny de Roure, em 27/08/2003

PROJETO DE LEI N° 6.953/02 - do Senado Federal
- (PLS 439/1999) - que "dispõe sobre a proteção e
defesa do usuário dos serviços públicos, prestados
pela administração direta, indireta e os delegados
pela União." (Apensado: PL 674/1999 (Apensados:



RELATOR: Deputado CARLOS WILLlAN
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária, e, no mérito, pela
aprovação, com Substitutivo.

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:
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406, de 31 de dezembro de 1968 , a Lei Comple- PROJETO DE LEI N° 881/03 - do Sr. Eduardo Cu-
mentar n° 56, de 15 de dezembro de 1987 e a Lei nha - que "determina aos estabelecimentos bancári-
Complementar n° 100, de 22 de dezembro de 1999, os situados em todo Território Nacional a instalação
para acrescentar a atividade de "Administradora de de assentos para os usuários que estiverem no
Cartões de Créditos" corno Prestadora de Serviço, aguardo da vez de serem atendidos pelo caixa."
sujeito ao Imposto sobre Serviço de Qualquer Natu- RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY
reza ."

PARECER VENCEDOR: Parecer Vencedor, Dep.
Luiz Carlos Hauly, pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da despe
sa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária, e, no mérito,
pela rejeição.

Vista ao Deputado Luiz Carlos Hauly, em
06/08/2003

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 197/99 - do Senado Fecleral
(PLS 126/1998) - que "dá nova redação ao art. 52
da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dis
põe sobre a política agrícola."
RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANN
PARECER: pela adequação financeira e orçamentá
ria e, no mérito, pela aprovação do Projeto e da
emenda da Comissão de Agricultura e Política Ru
ral, com emenda.

Vista ao Deputado Carlito Merss, em 27/08/2003

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 5.576/01 - do Sr. Romel Ani
zio - que "dá nova redação ao inciso 111, do art. 5°,
da Lei 7827, de 1989, que "regulamenta o art. 159,
inciso I, alínea "c", da Constituição Federal, institui o
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE, e o Fundo Constitucional de Finan
ciamento do Centro-Oeste - FCO, e dá outras provi
dências"."
RELATOR: Deputado WASNY DE ROURE

PARECER VENCEDOR: Parecer Vencedor, Dep.
Wasny de Roure, pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da despe
sa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária, e, no mérito,
pela rejeição.

Vista conjunta aos Deputados Roberto Balestra e
Wasny de Roure, em 06/08/2003

Os Deputados Roberto Balestra e Wasny de Roure
apresentaram votos em separado

O Deputado Luiz Carlos Hauly apresentou voto em
separado em 27/08/2003

PROJETO DE LEI N° 399/03 - do Sr. Carlos Alberto
Leréia - que "altera o art. 3°, § 1°, da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993."
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação.

Vista ao Deputado Vignatti, em 13/08/2003

PROJETO DE LEI N° 631/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "acrescenta alínea, no inciso 11 do Art.
8° da Lei nO 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in
cluindo as despesas com pedágio nas deduções re
lativas ao Imposto de Renda."
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.828/00 - do Sr. Antonio Car
los Biscaia - que "acrescenta parágrafo único ao art.
1° da Lei nO 7.102, de 20 de junho de 1983, dispon-



COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

LOCAL: Anexo 11 - Plenário 3
HORÁRIO: 14h
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Sugestões:

SUGESTÃO N° 64/02 - do Conselho Administrativo
Municipal de Grupiara - que "dispõe sobre a otimi
zação do processo legislativo"
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE
CARVALHO
PARECER: pela rejeição.

SUGESTÃO W 80/02 - da Associação dos Advoga
dos de São Paulo - que "altera as Leis n° 4.737, de
15 de julho de 1965 (institui o Código Eleitoral ) e
9.099, de 26 de setembro de 1995 (dispõe sobre os
juizados especiais cíveis e criminais e dá outras pro
vidências):'
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE
CARVALHO
PARECER: pela aprovação.
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do sobre o acesso de pessoas portadoras de defi- bre os atos praticados pela Prefeitura Municipal de
ciência nos estabelecimentos financeiros." Porto de Moz / PA"
RELATOR: Deputado JOVINO CÂNDIDO RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça- RELATÓRIO PRÉVIO: pelo acolhimento da proposta.
LOCAL Plenário 16 do Anexo II

mentária (art. 54): HORÁRIO: 14h30min

PROJETO DE LEI N° 7.457/02 - do Sr. Eni Voltolini REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO ESPECIAL
- que "altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de TEMA:
1997, que "institui o Código de Trânsito Brasileiro"." "DENÚNCIAS SOBRE A FORMAÇÃO DE CARTEL
RELATOR: Deputado CARLOS WILLlAN ENTRE AS DISTRIBUIDORAS DE GÁS

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA LIQUEFEITO DE PETRÓLEO NO PAís".
E CONTROLE EXPOSITORES:

LAURO MARCOS MUNIZ BARRETTO COTTA 
Presidente do Sindicato Nacional das Empresas
Distribuidoras de Gás Liqüefeito de Petróleo 
SINDIGÁS;
CELSO SIMÕES VINHAS - Diretor do Sindicato
Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Li
qüefeito de Petróleo - SINDIGÁS; e
ANTÔNIO CARLOS TURQUETO - Diretor do Sindi
cato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás
Liqüefeito de Petróleo - SINDIGÁS.
Secretário da Comissão: Edilson Saraiva Alencar
CFFC: Anexo 11- sala 161/A (Ala Superior)
Fones: (061)318-6887/6888/8254 - Fax: 318-2176
e-mail: cffc@camara.gov.br
homepage: www.camara.gov.br

LOCAL: Plenário 15 do Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 118/03 Dos Srs. Alexandre
Cardoso e Almerinda de Carvalho - que "solicita às
operadoras de telefonia móvel do país que prestem
esclarecimentos sobre os procedimentos de reabili
tação de aparelhos de celular usados."

REQUERIMENTO W 119/03 Dos Srs. Alexandre
Cardoso e Almerinda de Carvalho - que "solicita
aos Secretários de Segurança dos Estados de São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais que prestem
esclarecimentos sobre reabilitação de aparelhos de
celular usados."

REQUERIMENTO N° 127/03 Do Sr. Rogério Silva
que "solicita a realização de diligência para verificar
as condições precárias em que se encontram as ro
dovias federais no Mato Grosso."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N°
22/99 - do Sr. Ayrton Xerêz - que "propõe que a
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle fis
calize a operação de venda de 20 por cento das
ações da EMBRAER, realizada entre o grupo con
trolador e o consórcio francês adquirente."
RELATOR: Deputado ANíBAL GOMES

RELATÓRIO FINAL: pelo arquivamento por ter al
cançado seus objetivos.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N°
14/03 - do Sr. Zé Geraldo - que "propõe que a Co
missão de Fiscalização Financeira e Controle realize
ato de fiscalização e controle, por meio do TCU, so-



Audiência Pública com a presença do advogado
americano, Sr. Bruce zagaris para falar sobre o cri
me da "lavagem de dinheiro" e outros crimes inter
nacionais, em atendimento ao Requerimento n°
66/03, de autoria da Deputada Zulaiê Cobra.
(CREDN) e Requerimento nO 121/03, de autoria do
Deputado Alberto Fraga (CSPCCOVN)

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO,

VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

ORDEM 00 DIA
Em 3 de setembro de 2003
LOCAL: Plenário 03 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL
A - Audiência Pública:

Audiência Pública com a presença do advogado
americano, Sr. Bruce zagaris para falar sobre o cri
me da "lavagem de dinheiro" e outros crimes inter
nacionais, em atendimento ao Requerimento n°
66/03, de autoria da Deputada Zulaiê Cobra.
(CREDN) e Requerimento n° 121/03, de autoria do
Deputado Alberto Fraga (CSPCCOVN)

LOCAL: Plenário 6, Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 123/03 Da Sra. Perpétua
Almeida - que "solicita a realização de reuniões de
debate sobre as emendas ao Plano Plurianual e a
Lei Orçamentária Anual que deverão ser apresenta
das por esta digníssima comissão."

REQUERIMENTO N° 124/03 Do Sr. Rubinelli - que
"requer informações sobre instalação de CPI na
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SUGESTÃO ~ 21/03 - do Conselho Administrativo COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Municipal de Grupiara - que "estabelece normas E DE DEFESA NACIONAL

para o acesso à justiça" LOCAL: Plenário 03 do Anexo 11
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE HORÁRIO: 10h

CARVALHO REUNIÃO ORDINÁRIA
PARECER: pela rejeição. AUDI~NCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA

SUGESTÃO N° 6/03 - do Conselho Administrativo COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
Municipal de Grupiara - que "regulamenta a função COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, VIOL~NCIA
de juiz leigo prevista no art. 98, I, da Constituição E NARCOTRÁFICO
Federaf' A - Audiência Pública:
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO
PARECER: pela rejeição.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

LOCAL: Plenário 16, do Anexo 11.

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 990/03 - do Sr. Edson Duarte
e outros - que "revoga o artigo 27 da Lei nO 6.453 /
77, extinguindo a pena de reclusão para quem se
manifesta contra atividades nucleares."
RELATORA: Deputada ROSE DE FREITAS
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Marcello Siqueira, em
27/08/2003

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI ~ 1.598103 - do Sr. André Luiz 
que "dispõe sobre a proteção dos direitos dos consu
midores de combustíveis e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ

PROJETO DE LEI N° 1.618/03 - do Sr. Mauro Pas
sos - que "regulamenta a distribuição dos recursos
financeiros provenientes da compensação financeira
pela exploração de petróleo ou gás natural na plata
forma continental." (Apensado: PL 1636/2003)
RELATOR: Deputado NELSON MEURER
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Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, para
apurar assassinato do deputado estadual Joaldo
Barbosa."

REQUERIMENTO N° 125/03 Do Sr. Rubinelli - que
"requer seja solicitada à Rede Globo de Televisão
cópia das fitas "Carros Salvados", editadas nos dias
10 e 17 de agosto p.p., no Programa Fantástico."

REQUERIMENTO N° 126/03 Do Sr. Rubinelli - que
"requer à Secretaria de Segurança Pública do Esta
do de Aracaju-SE, através do Dr. João Eloy, informa
ções sobre quais as providências adotadas para
averiguação do assassinato do deputado estadual
Joaldo Barbosa."

REQUERIMENTO N° 127/03 Do Sr. Rubinelli - que
"requer ao Departamento de Polícia Federal de Ara
caju - SE, relatório das investigações do assassina
to do deputado estadual Joaldo Barbosa."

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

Data: 03 de setembro de 2003
Horário: Das 9 horas às 18 horas
Local: Auditório do Espaço Cultural "Zumbi dos
Palmares" - Câmara dos Deputados

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
04/09/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1j

PROJETO DE LEI N° 1.592/03 - do Sr. Carlos Abi
calil - que "estabelece os princípios e as diretrizes
dos planos de carreira para os profissionais da edu
cação básica pública."

PROJETO DE LEI N° 1.679/03 - do Sr. Luciano Lei
toa - que "faculta a implantação de postos de Varas
da Infância e Juventude em aeroportos internacio
nais, acrescentando dispositivo à Lei n° 8.069, de 13
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adoles
cente."

PROJETO DE LEI N° 1.697/03 - do Sr. Geraldo Re
sende - que "altera a Lei n.o 9.263, de 12 de janeiro
de 1996, que "regula o § 7° do art. 226 da Constitui
ção Federal, que trata do planejamento familiar, es
tabelece penalidades e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 1.699/03 - do Sr. Geraldo Re
sende - que "institui a Política de Prevenção e Con
tro�e dos Distúrbios Nutricionais e das Doenças

Associadas à Alimentação e Nutrição no Sistema
Educacional Brasileiro."

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 688/99 - do Sr. Freire Júnior
que "dispõe sobre o Contrato de Trabalho da Tercei
ra Idade." (Apensados: PL 725/1999, PL 913/1999,
PL 2694/2000, PL 3968/2000, PL 4892/2001, PL
5993/2001 (Apensados: PL 6424/2002 (Apensado:
PL 843/2003), PL 6443/2002 e PL 1127/2003), PL
6804/2002, PL 7108/2002, PL 838/2003, PL
956/2003 e PL 1147/2003)
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 214/03 - do Sr. José Divino 
que "cria o projeto ambulância sobre duas rodas em
todo território nacional e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.564/03 - da Sra. Angela Gu
adagnin - que "altera a Lei nO 9.787, de 10 de feve
reiro de 1999, dispondo sobre a prescrição de medi
camentos pela denominação genérica nos serviços
de saúde não financiados pelo Sistema Único de
Saúde e sobre as penalidades aos infratores."
RELATOR: Deputado ATHOS AVELlNO

PROJETO DE LEI N° 1.599/03 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "dispõe sobre o fornecimento gratu
ito de medicação para o tratamento de pessoas por
tadoras de transtornos mentais e com dependência
e/ou uso prejudicial de álcool e outras drogas e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado ROMMEL FEIJÓ

PROJETO DE LEI N° 1.606/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "altera as Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas de
24 de julho de 1991, para assegurar o direito aos
benefícios previdenciários para os aposentados pelo
Regime Geral de Previdência Social que permane
cem em atividade ou a ela retornam."



REQUERIMENTO N° 38/03 Da Sra. Laura Carneiro
- que "solicita a realização do Seminário: "Trabalho:
Direito da Mulher", a se concretizar no corrente ano,
para debater a situação da mulher no mercado de
trabalho, levando-se em conta as mudanças atuais
no mundo do trabalho, as lutas e conquistas em
busca da igualdade entre homens e mulheres e as
discriminações de que é vítima a metade feminina
da população."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 41/03 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional - (MSC 1124/2002) - que "aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República de EI Salvador
sobre o Exercício Regular de Atividades Remunera
das por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomá
tico, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado
em São Salvador, em 21 de agosto de 2002:'
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES
PARECER: pela aprovação.

URGÊNCIA ART. 155 RI

PROJETO DE LEI N° 7.136/02 - do Supremo Tribu
nal Federal - que "transforma os cargos de Auxiliar
Judiciário, criados pela Lei n° 9607, de 18 de fevere
iro de 1998, do Quadro de Pessoal da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal."
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: pela aprovação.

URGÊNCIA

PROJETO DE LEI N° 7.441/02 - do Sr. Antonio Car
los Pannunzio - que "dispõe sobre a criação de uma
universidade federal na cidade de Sorocaba, Estado
de São Paulo" (Apensado: PL 116/2003)
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA
PARECER: pela aprovação deste.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI W 7.364/02 - da Comissão de
Legislação Participativa - (SUG 65/2002) - que
"obriga as unidades de trabalho mantidas, direta ou
indiretamente, com recursos do erário ou cujo pro
prietário seja pessoa jurídica de direito público inter-
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RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLlA ças e Adolescentes (Cecria), para prestarem infor-

PROJETO DE LEI N° 1.635/03 _ do Sr. Edison mações sobre o trabalho doméstico infantil e a ex-
ploração sexual comercial de crianças no Brasil. "

Andrino - que "acrescenta §14 ao art. 22 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, para permitir a dedu
ção dos valores que menciona de parcela da contri
buição previdenciária devida pelas associações des
portivas que mantêm equipe de futebol profissional."
RELATOR: Deputado DA. ROSINHA

PROJETO DE LEI N° 1.639/03 - do Sr. Eliseu Padi
lha - que "institui o Programa de Estímulo ao Tercei
ro Setor, o Fundo Nacional de Estímulo ao Terceiro
Setor e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado DR. RIBAMAR ALVES

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

LOCAL: Plenário 12, Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 31/03 Da Sra. Dra. Clair - que
"requer sejam convidados, para comparecerem a
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, representantes do "Sistema S" (SENAI,
SENAC, SESI, SEBRAE, SENAR) para apresenta
rem dados sobre a arrecadação e aplicação de re
cursos, bem como os programas existentes."

REQUERIMENTO N° 32/03 Dos Srs. Paulo Rocha e
Eduardo Valverde - que "solicita sejam convidados
a Secretária de Fiscalização do Ministério do Traba
lho e o Coordenador do Grupo Móvel de Combate
ao Trabalho Escravo para comparecer em Audiência
Pública e prestar informações sobre denúncias e re
latos concretos sobre a ocorrência recente de casos
de trabalho escravo."

REQUERIMENTO N° 33/03 Do Sr. Luciano Castro
que "requer realização de audiência pública para dis
cussão do cooperativismo no País, em virtude da co
memoração do Dia Internacional do Cooperativismo:'

REQUERIMENTO N° 36/03 Do Sr. José Múcio Mon
teiro - que "requer realização de reunião de audiên
cia pública para debater problemas que envolvam
trabalhos terceirizados e outros."

REQUERIMENTO N° 37/03 Da Sra. Laura Carneiro
- que "solicito sejam convidados representantes da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), Fundo
das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do
Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crian-



PROJETO DE LEI N° 6.777/02 - Tribunal Superior
do Trabalho...:.. que "dispõe sobre a criação de cargos
de provimento efetivo no Quadro de Pessoal do Tri
bunal Regional do Trabalho da 12a. Região e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado LUIZANTONIO FLEURY
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.778/02 - TST - que "dispõe
sobre a transformação e criação de funções comis
sionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 12a. Região e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.914/02 - do Senado Federal
- (PLS 68/2000) - que "dispõe sobre a concessão
de seguro-desemprego ao trabalhador extrativista
vegetal e ao beneficiador de produtos das florestas
durante o período em que estiver impedido de exer
cer sua atividade e dá outras providências:' (Apen
sado: PL 677/2003)
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: pela aprovação deste, e do PL
677/2003, apensado, com substitutivo.
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no, a exibirem quadro relacionando as informações RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
que discrimina, e dá outras providências." PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
RELATORA: Deputada ANN PONTES
PARECER: pela rejeição. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N0 7.367/02 _ da Comissão de PROJETO DE LEI N° 4.521/01 - do Sr. Paulo Delga-
Legislação Participativa _ (SUG 35/2002) _ que "al- do - que "acrescenta dispositivo à Lei na 8.666, de
tera o parágrafo único do art. 14 da CLT, a fim de 21 de junho de 1993, com a finalidade de proibir a
permitir que as entidades representativas de traba- celebração de contratos que contenham cláusula na
Ihadores emitam a Carteira de Trabalho e Previdên- qual esteja previsto que a remuneração do contrata-
cia Sociat:' do vincula-se à receita auferida pela Administração

RELATORA: Deputada MARIA HELENA Pública."
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. RELATORA: Deputada DRA. CLAIR

PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 305/02 -
do Sr. Aloizio Mercadante _ que "altera a Lei Com- PROJETO DE LEI N° 5.082/01 - do Sr. Rodrigo
plementar na 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras Maia - que "dispõe sobre crimes contra o patrimônio
providências." (Apensado: PLP 327/2002) do Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras pro-

RELATOR: Deputado HOMERO BARRETO vidências."
PARECER: pela rejeição deste e pela aprovação, RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
com substitutivo, do PLP 327/2002, apensado. PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 323/02 _ C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi-
do Sr. Bispo Wanderval - que "introduz dispositivo va pelas Comissões:
na Lei Complementar n.o 101/00, tornando obrigató- PRIORIDADE
ria a ação de regresso por parte do Poder Público
nos casos de dolo ou culpa."
RELATOR: Deputado MILTON CARDIAS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 29/03 - da
Sra. Janete Capiberibe - que "acrescenta dispositivos
à Lei Complementar na 101, de 4 de maio de 2000,
que estabelece normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências, a fim de determinar a disponibilização,
em tempo real, de informações pormenorizadas sobre
a execução orçamentária e financeira da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:'
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: pela aprovação, com emenda

PROJETO DE LEI N° 1.354/03 da
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA - que
"dispõe sobre a criação de cargos de Membro, cria
ção de Cargos Efetivos, criação e transformação de
Funções Comissionadas no âmbito do Ministério
Público da União, a criação e transformação de Pro
curadorias da República em Muncfpios no âmbito do
Ministério Público Federal, e a criação de Ofícios no
âmbito do Ministério Público do Trabalho, e dá ou
tras providências:'



PROJETO DE LEI N° 7.405/02 - TRIBUNAL
SUPERIORDO TRABALHO - (OF 578/2002) - que
"dispõe ..5l:>bre a ?riação de funções comissionadas
no.Quadr() de Pessoal do Tribunal Regional do Tra
balho da 248

•Região e dá outras providências."

PROJETO DE LEI N° 7.404/02 - TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO - (OF 577/2002) - que
"dispõe sobre a criaçãO de funções comissionadas
na Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Tra
balhq da 21à.. Região edá outras providências."
RElj\TQFl:Deputado LU!Z ANTONIO FLEURY
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 6.999/02 - TST - (OF
312/2002) - que "dispõe sobre a criação de funções
comissionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal
Regional do Trabalho da 15a. Região e dá· outras
provid~ncias."

RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 7.068/02 - - (OF 339/2002) 
que "dispõe sobre a transformação de funções co
missionadasem cargos em comissãono Quadro de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior do Tra
balho e dá outras providências:'
RELATORA: Deputada ORA. CLAIR
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 7.213/02 - do PODER
EXECUTIVO - (MSC 833/2002) - que "altera dispo
sitivos da Lei nO 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
que dispõe sobre a c~ntratação por tempo determi
nado para atender a. necessidade temporária de ex
cepciona� interesse público, nos termos do inciso IX
do art. 37da Constituição:'
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARgCER:pela aprovação deste, e da EMC 1/2003
CTASP

PROJETO DE LEI N° 7.219/02 - SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTiÇA - que "dispõe sobre a cria
ção de cargos efetivos, cargos em comissão e fun"
ções comissionadas no Quadro de Pessoal do Su
perior Tribunal de Justiça e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado LUIZANTONIO FLEURY
PARECER.: parecer Reformulado, Dep. Luiz Antonio
Fleury, pela aprovação, com emenda.

Vista ao Deputado Jovair Arantes, em 23/04/2003
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Vista ao Deputado Rodrigo Maia, em 07/05/2003 RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 7.493/02 .- TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL - que "cria e transforma
cargos e funções nos Quadros de PE,ssoal dos Tri
bunais Regionais Eleitorais, destinados às Zonas
Eleitorais."
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e
pela n~jeição da EMC 1/2003 CTASP e da EMC
2/2003 CTASR

PROJETO DE LEI N° 258/03 - do Senado Federal
que "autoriza o Poder Executivo a doar imóveis que
menciona."
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO
PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° .2.079/96 - do Sr. Marcelo
Deda -que "dispõe sobre a publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanha dos órgãos
e entidades públicas da administração direta e indi
reta." (Apensados: PL 767/1999, PL 1805/1999, PL
2467/2000 (Apensado: PL 5094/2001), PL
355511997e PL 4263/2001)
RELATORA: Deputada ORA. CLAIR
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e
pela rejeição do PL76!/1999,do PL 1805/1999, do
PL 2467/2QOO,do PL 3555/1997, do PL 4263/2001,
e do PL 5094/2001 , apensados.

PROJETO DE LEI NO 388/99 - do Sr. Milton Monti 
que "regulamenta a. realização de rodeiios, similares
e dá providências ··correlatas." (Apl:msados: PL
1679/1999 e PL 3560/2000)
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO
PARECER: pela rejeição deste, do PL 1679/1999, e
do PL 3560/2000, apensados.

PROJETO. DE LEI N° 1.667/99 - do Sr. Dr. Rosinha
- que "instituI a carta de fiança para locação de imó
vel residencial por servidores civis e militares da
União."
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRAO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI NO 2.382/00 - do Sr. João Caldas
- que "dispÕê sobre a quitação dos bens imóveis re
sidenciais alienados por força dos dispositivos da
Lei n° 8.025, de 1990."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
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PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 2.839/00 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "dá nova redação ao inciso 11 do art. 1°
da Lei na 7.670, de 8 de setembro de 1988, autori
zando o saque do saldo das contas do Programa de
Integração Social - PIS e do Programa de Forma
ção do Patrimônio do Servidor Público - PASEp, pe
los respectivos titulares, quando qualquer de seus
dependentes apresentar a Síndrome da Imunodefi
ciência Adquirida."
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI N° 3.374/00 - do Sr. Jaime Mar
tins - que "autoriza a reversão ao Município de Ma
teus Leme, no Estado de Minas Gerais, do imóvel
que menciona:'
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 3.581/00 - da Sra. Almerinda de
Carvalho - que "altera a Lei na 8.987, de 13 de fevere
iro de 1995, e a Lei na 9.472, de 16 de julho de 1997:'
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.140/01 - da Sra. Jandira
Feghali - que "acrescenta inciso ao § 1° da Lei na
8.691, de 28 de julho de 1993:'
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: pela aprovação deste, e da EMR 1
CCTCI, com emenda, e pela rejeição da EMR 2
CCTCI.

PROJETO DE LEI N° 4.227/01 - do Sr. Antonio
Cambraia - que "dispõe sobre a alienação de bens
da Rede Ferroviária Federal S.A:'
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI NO 4.469/01 - do Sr. Henrique
Fontana - que "altera a Lei na 9.656, de 3 de junho
de 1998, que "dispõe sobre os planos seguros priva
dos de assistência à saúde", instituindo o credencia
mento universal de profissionais de saúde."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.542/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que '1ixa condições para a movimenta
ção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
dá outras providências." (Apensados: PL 4552/2001,
PL 5045/2001 e PL 5148/2001)
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO

PARECER: pela rejeição deste, do PL 4552/2001 e
do PL 5045/2001, apensados, e pela aprovação do
PL 5148/2001, apensado.

PROJETO DE LEI N° 4.878/01 - do Sr. Átila Lins 
que "altera a Redação do art. 41 da Lei na 8.443, de
16 de julho de 1992."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.426/01 - do Sr. Ney Lopes
que "acrescenta parágrafo ao art. 43 da Lei na 8666,
de 21 de junho de 1993:'
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.945/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "acrescenta parágrafo único ao
art. 70 dà Lei na 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
que "dispõe sobre o regime de concessão e permis
são de serviços públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras providências", de
terminando a entrega de cópia das leituras de con
sumo de serviços públicos."
RELATOR: Deputado MEDEIROS
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 6.347/02 - do Sr. Walter Pi
nheiro - que "veda a cobrança de tarifa mínima por
empresas públicas ou privadas, a qualquer título, al
terando a lei que dispõe sobre o regime de conces
são e permissão de serviços públicos."
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do
SBT 1 CDCMAM.

PROJETO DE LEI N° 7.423/02 - do Sr. Medeiros
que "dispõe sobre a modificação do § 1° do art. 58
da Lei 8.213/91, a fim de incluir o técnico de segu
rança do trabalho no rol dos profissionais autoriza
dos a elaborar o laudo técnico de condições ambi
entais do trabalho."
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 37/03 - do Sr. Bismarck Maia
- que "autoriza a criação dos Conselhos Federal e
Regionais de Guias de Turismo e dá outras provi
dências."
RELATORA: Deputada MARIA HELENA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 94/03 - do Sr. Paulo Rocha 
que "acrescenta ao art. 13 da Lei na 5.889, de 28 de



PROJETO DE LEI N° 750/03 - do Sr. José Divino 
que "dispõe sobre a Certidão Nacional de Adimplên
cia, a ser expedida pelas •• empresas que prestam
serviços públicos a cidadãos residentes em todo o
Território Nacional."
RELATOR: Deputado MILTON CARDIAS
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 864/03 - do Sr. Chico Alencar
- que "dispõe sobre a prestação de contas mensal
das empresas que exploram serviços de pedágio
nas rodovias da União."
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO
PARECER: pela rejeição.
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junho de 1973, parágrafo único, dispondo sobre o PROJETO DE LEI N° 377/03 - da Sra. Laura Carne-
uso de escadas nas atividades rurais" iro - que "permite a criação de Comissão Interna de
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI Empregados no âmbito das empresas."
PARECER: pela aprovação. RELATORA: Deputada DRA. CLAIR

PROJETO DE LEI N° 110/03 - do Sr. Alexandre PARECER: pela rejeição.
Cardoso - que "inclui entidades da sociedade ci- PROJETO DE LEI N° 405/03 - do Sr. Carlos Nader
vil como usuários dos Sistemas de consulta, fis- - que "modifica o inciso 11 do art. 20 da Lei n° 8.036,
calização e acompanhamento orçamentário, ad- de 11 de maio de 1990:'
ministrativo, fiscal e monetário das Administra- RELATORA:Deputada LAURA CARNEIRO
ções Públicas Federal, Estadual e Municipal, di- PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

reta e indireta." PROJETO DE LEI N° 459/03 - do Sr. Ronaldo Vas-
RELATORA: Deputada MARIA HELENA concellos - que "dispõe sobre a movimentação da
PARECER: favorável, com emendas. conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garan-
PROJETO DE LEI N° 196103 _ da Sra. Maninha _ tia do Tempo de Serviço (FGTS) para garantir o pa

gamento do valor do aluguel residencial."
que "dispõe sobre a participação dos empregados RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
nos Conselhos das empresas públicas, sociedades

PARECER: pela rejeição.
de economia mista, autarquias e fundações:'
RELATORA: Deputada ORA. CLAIR PROJETO DE LEI N° 483/03 - do Sr. Carlos Nader
PARECER: pela aprovação. - que "altera o art. 588 da Consolidação das Leis do

Trabalho - CLT."
PROJETO DE LEI NO 199/03 - do Sr. Medeiros - RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
que "altera o art. 195 da Consolidação das Leis do PARECER: pela aprovação.
Trabalho, para permitir a elaboração de laudo perici-
al de insalubridade e periculosidade pelo Técnico de PROJETO DE LEI N° 657/03 - do Sr. Babá - que
Segurança do Trabalho." "autoriza o Poder Executivo a instituir a Universida-
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO de Federal do Oeste do Estado do Pará e dá outras
PARECER: pela aprovação. providências."

RELATOR: Deputado ANTONIO NOGUEIRA
PROJETO DE LEI N° 218/03 - do Sr. Reginaldo Lo- PARECER: pela aprovação.
pes - que "dispõe sobre a vedação da realização de

PROJETO DE LEI N° 722/03 - do Sr. Mário Herinprovas de línguas estrangeiras em concursos públi-
ger - que "estabelece o direito de sindicalização

cos para ocupação de cargos na Administração Pú-
para o empregado de entidade sindical."

blica Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
União, ressalvados aqueles cujo desempenho exija PARECER: pela aprovação.
o seu domínio."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 263/03 - do Sr. Dr. Heleno 
que "suspende o pagamento das prestações da
casa própria de mutuários desempregados do Siste
ma Financeiroda Habitação."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 278/03 - do Sr. Léo Alcântara
- que "cria a notificação pública de perda ou afasta
mento do cargo."
RELATOR: Deputado ANTONIO NOGUEIRA
PARECER: pela aprovação, com emenda.
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-09-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 j

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 658/03 - do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "dá nova redação ao art. 193
da CLT para conceder adicional de periculosidade
àqueles que trabalham expostos a radiações ioni
zantes ou a substâncias radioativas." (Apensados:
PL 1294/2003 e PL 1248/2003)
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

PROJETO DE LEI N° 777/03 - do Sr. Eduardo Cu
nha - que "isenta de pagamento da taxa de inscri
ção para concurso público realizado em qualquer
área do Território Nacional a pessoa comprovada
mente desempregada e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-09-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 1.597/99 - do Sr. Marcelo Bar
bieri - que "cria o Conselho Federal dos Técnicos
de Segurança do Trabalho - CONFETEST -e os
Conselhos Regionais dos Técnicos de Segurança
do Trabalho - CORETEST e dá outras providências"
(Apensados: PL 5083/2001 e PL 7443/2002)
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO

PROJETO DE LEI N° 2.552/00 - da Sra. Marinha
Raupp - que "altera a Lei n° 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, que "dispõe sobre o regime jurídico
dos servidores públicos civis da União, das autarqui
as e das fundações públicas federais", acrescentan
do critérios para a remoção de ofício do servidor pú
blico."
RELATORA: Deputada MARIA HELENA

PROJETO DE LEI N° 3.744/00 - do Poder Executivo
- (MSC 1658/2000) - que "institui o Conselho de
Gestão Fiscal e dispõe sobre sua composição e for-

ma de funcionamento, nos termos do art. 67 da Lei
Complementar n° 101 , de 4 de maio de 2000."
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

PROJETO DE LEI W 421/03 - do Sr. José Pimentel
- que "acrescenta dispositivos à Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, para descaracterizar a su
cessão de empregador no caso que menciona e dá
outras providências." (Apensado: PL 1192/2003)
RELATOR: Deputado HOMERO BARRETO

PROJETO DE LEI N° 598/03 - do Sr. Walter Feld
man - que "institui o Gatilho Desemprego"
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI W 273/03 - do Sr. Tadeu Filippelli
- que "altera a Lei 9.615, de 24 de março de 1998."
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

PROJETO DE LEI W 1.426/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "institui o ano de 2005 como "Ano do Turis
mo"."
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PROJETO DE LEI N° 1.593/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "altera a constituição do Fundo Geral de
Turismo - FUNGETUR, criado pelo Decreto-Lei n°
1.191, de 27 de outubro de 1971."
RELATOR: Deputado ALCESTE ALMEIDA

PROJETO DE LEI N° 1.633/03 - do Sr. Joaquim
Francisco - que "modifica o prazo de financiamento
pelo Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR para a
construção de hotéis de turismo:'
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES

PROJETO DE LEI N° 1.634/03 - do Sr. Joaquim
Francisco - que "dispõe sobre a concessão para a
abertura de Agências de Viagens."
RELATOR: Deputado PAULO KOBAYASHI

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
LOCAL: Plenário 11 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Requerimentos:
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REQUERIMENTO N° 47/03 Do Sr. Beto Albuquer
que - que "requer a realização de Conferência so
bre o Código de Trânsito Brasileiro, no dia 24 de se
tembro do corrente ano, no auditório do Espaço Cul
tural."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.651/00 - do Sr. José Egydio
- que "altera os arts. 133 e 159 do Código de Trânsi
to Brasileiro, para permitir o uso de cópia autentica
da do Certificado de Licenciamento Anual. e da Car
teira Nacional de Habilitação." (Apensado: PL
4390/2001)
RELATOR: Deputado CLEUBER CARNEIRO
PARECEH:pela aprovação deste, com substitutivo,
e pela rejeição do PL 4390/2001, apensado.
Vista ao Deputado Mauro Lopes, em 11/06/2003

PROJETO DE LEI N° 4.033/01 - da Sra. Teima de
Souza - que "altera a Lei na 9.503, de 23 de setem
bro de 1997, que Institui o Código de Trânsito Brasi
leiro." (Apensado: PL 4831/2001)
RELATOR:Dêp~tadoANTONIO NOGUEIRA
PARECER: pela aprovação deste, e do PL
4831/2001, apensado, com substitutivo.

PROJETO DELEI N° 4.524/01 - do Sr. Helenildo
Ribeiro - que "altera a Lei na 9.503, de 23 de se
tembróde 1997, que "institui o Código de Trânsito
Brasileirou

, para dispor sobre placas de veículos
oficiais."
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Mauro Lopes e Phile
mon Rodrigues, em 11/06/2003

PROJETO DE LEI N° 5.056/01 - do Sr. Gilberto
Kassab - que "proíbe a utilização de fumo no interi
or de veículo automotor, quando em movimento, em
todo o território nacional." (Apensado: PL
5057/2001) .

RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 5057/2001,
apensado.

PROJETO DE LEI N° 6.990/02 - do Sr.. João Magno
-que "altera a Lei na 9.503, de 23 de setembro de
1997, que "institui o Código de Trânsito Brasileiroll

."

RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 7.454/02 - do Sr. Eni Voltolini 
que "dispõe sobre a implantação do Programa de
Trânsito Aluno-Guia nas eSC<)las de educação básica:'
RELATOR: Deputado ELlSEU PADILHA

PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Leônidas Cristino, em 20/08/2003

O Deputado Leônidas Cristino apresentou voto em
separado em 28/08/2003

PROJETO DE LEI W 357/03 - da Sra.· Zelinda No
vaes - que "acrescenta ao artigo 146 da Lei na
9..503/97 (Código deTrânsito Brasileiro) dispositivo
obrigando a realização do exame de polissonografia
para condutores de ônibus interestaduais, intermuni
cipais, internacionais e de turismo."
RELATOR: Deputado CLEUBER CARNEIRO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado Chico da Princesa, em 13/08/2003

O Deputado Chico da Princesa apresentou voto em
separado em 28/08/2003

PROJETO DE LEI N° 539/03 - do Sr. André Luiz 
que "determina a afixação em veículos de transporte
coletivo e de carga de aviso sóbre a· indenização de
passageiros ou não que sejam vítimas de acidentes
e dá outras providências,"
RELATORA: Deputada IHINY LOPES
PARECER: pela aprovação.
Vista ao DeputadO Chico da Princesa, em 20/08/2003

O Deputado Chico da Princesa apresentou voto em
separado em 28/08/2003

PROJETO DE LEI N° 540/03 - do Sr. André Luiz 
que "cancela as multas por avanço de sinal aplica
das por fiscalização eletrônica no período compre
endido entre as vinte e três e cinco horas, em todo o
Território Nacional."

RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES

FILHO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 617/03 - do Sr. Murilo Zauith
que "altera dispositivos da Lei na 7.418, de 16 de de
zembro de 1985, que institui o vale-transporte, de
terminando que este seja pago em dinheiro ao tra-
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balhador." (Apensados: PL 1119/2003 e PL
1173/2003)

RELATOR: Deputado CLEUBER CARNEIRO
PARECER: pela aprovação deste, do PL
1119/2003, e do PL 1173/2003, apensados, com
substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 869/03 - do Sr. Ivan Ranzolin
- que ''''Altera os artigos 227 e 234 da Lei n° 7.565,
de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre Códi
go Brasileiro de Aeronáutica. "li

RELATORA: Deputada IRINY LOPES
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI W 1.005/03 - do Sr. Feu Rosa 
que·"dá nova redação ao inciso I do art. 40 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui o
Código de Trânsito Brasileiro"."
RELATOR: Deputado OSVALDO REIS

PARECER: pela aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 1.162/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "acrescenta dispositivo ao art. 158 do Códi
go de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatória a
aprendizagem noturna."

RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

PARECER: pela aprovação.

AVISOS

PROPOSIÇÓES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-09-03

Substitutivo (Art. 119,11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 673/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "acrescenta dispositivo ao art. 105 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, estabelecendo
como equipamento obrigatório dos veículos de car
ga, as barras laterais de proteção." (Apensado: PL
1026/2003)
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES
DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.638/03 - do Sr. Eliseu Padi
lha - que "denomina "Rodovia Deputado Wilson
Mattos Branco" a rodovia BR-392, desde o municí
pio de Pelotas até o de Rio Grande, no Estado do
Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 544-A, DE 2002,
QUE "CRIA OS TRIBUNAIS REGIONAIS
FEDERAIS DA 68

, 7a
, 8a E 9a REGiÕES"

LOCAL: Plenário 13 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA

Apresentação de minuta do parecer do relator.
RELATOR: Deputado EDUARDO SCIARRA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO ND 574-A,
DE 2002, QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO ART. 29-A DA CONSTITUiÇÃO FEDERAl",
ESTABELECENDO QUE O TOTAL DE DESPESA

DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR OS

PERCENTUAIS JÁ FIXADOS RELATIVOS
À RECEITA CORRENTE LíQUIDA DO MUNiCípIO,

DEFINIDA EM LEI COMPLEMENTAR

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-09-03

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3")

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
574/02 - do Senado Federal- (PEC 55/2001) - que
"altera a redação do art. 29-A da Constituição Fede
raL"
RELATOR: Deputado MARCELO CASTRO



LOCAL: Plenário 7 do anexo"
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA

A) Definição do novo roteiro de trabalho da Comis
são;
B) Votação de requerimentos;
C) Eleição dos 2° e 3° Vice-Presidentes.

B - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 69/03 Do Sr. José Chaves - que
"requer à Comissão Especial de Reforma trabalhista a
realização de Audiências de Coleta de Sugestões, in
loco, nas capitais brasileias que especifica."

REQUERIMENTO N° 70/03 Do Sr. José Chaves 
que "requer à Comissão Especial de Reforma traba
lhista a realização de um Seminário Internacional

AVISO

Propostade Emenda à Constituição (Art. 202, §~)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
92/95 - do Sr. Nicias Ribeiro - que "dá nova reda
ção ao artigo ·1 01 da Constituição Federal:'
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR
ESTUDO EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM

TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO TEMA ABRANJA
A REFORMA DO JUDICIÁRIO.

Item I - Debate sobre o Esboço da Lei Complemen
tar que disporá sobre o Estatuto da Magistratura Na
ciona� apresentado pelo Relator, Deputado Ibrahim
Abi-Ackel;

Item 11 - Deliberação dos seguintes requerimentos:

REQUERIMENTO N° 26/03 Do Sr. Jairo Carneiro 
que "solicita convidar o Dr. Antônio Augusto Catão
Alves, Presidente do Tribunal Regional Federal da 1a

Região para participar de audiência pública na Co
missão Especial da Reforma do Judiciário."

REQUERIMENTO N° 27/03 Do Sr. IIdeu Araujo 
que "solicita sejam convidados os Senhores Grijalbo
Fernandes Couninho e José Carlos Cosenzo:'

LOCAL: Plenário 15 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-09-03
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR REQUERIMENTO W 28/03 Do Sr. Carlos Mota -
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA que "solicita sejam convidados representantes de

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO entidades de classe da Advocacia Pública a compa-
N° 92-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO recerem a esta Comissão, pois por serem entidades
AO ART. 101 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL", de funções essenciais àjustiça, poderão contribuir

DETERMINANDO QUE OS MEMBROS no debate da reforma do judiciário."
DO STF SERÃO ESCOLHIDOS DENTRE RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR
QUE INTEGREM A CARREIRA ESTUDO EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS

DA MAGISTRATURA, MENORES DE SESSENTA EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO TEMA
E CINCO ANOS DE IDADE, INDICADOS '

EM LISTA TRíPLICE PELO PRÓPRIO TRIBUNAL, ABRANJA A REFORMA POLITICA.

COM NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE LOCAL: Plenário 05 do Anexo"
DA REPÚBLICA E APROVAÇÃO HORÁRIO: 14h30min

DO SENADO FEDERAL. REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Audiência Pública com os seguintes convidados:
Deputado JOSÉ CARLOS DE CASTRO MARTINEZ
- Presidente Nacional do PTB;
Sr. JOSÉ GENOíNO NETO - Presidente Nacional
doPT;
Sra. ZULEIDE FARIA DE MELO - Presidente Nacio
naldo PCB;

Sr. JOSE MARIA DE ALMEIDA - Presidente Nacio
nal do PSTU; e

Sr. OSCAR NORONHA FILHO - Presidente Nacio
nal do PMN (a confirmar).
RELATOR: Deputado RONALDO CAIADO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR
ESTUDO EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS

EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CU"JO TEMA
ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
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sobre Direito do trabalho no período e sob a justifi
cativa que especifica."
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR

OPERAÇÕES NO SETOR DE COMBUSTíVEIS,
RELACIONADAS COM A SONEGAÇÃO

DOS TRIBUTOS, MÁFIA, ADULTERAÇÃO
E SUPOSTA INDÚSTRIA DE LIMINARES.

LOCAL: Plenário 4 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A - Audiência Pública:

Tomada de depoimentos dos Senhores:

DIRCEU DE OLIVEIRA, proprietário da Empresa
GOLFO; e

EDSON DAGMAR GROSSKLAUSS, Proprietário da
Empresa Fórmula Brasil Petróleo Ltda.

111- COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO.MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (2 DIAS ÚTEIS)

DECURSO: 1° Dia
ÚLTIMO DIA: 04/09/2003

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO referente
ao Aviso n° 059/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão n° 966, de
2003-TCU (Plenario), bem como dos respectivos
Relatório e Proposta de Decisão que o fundamen
tam, referente ao Levantamento de Auditoria realiza
do pela Secex/GO, no período de 22/05 a
04/06/2003, objetivando verificar a execução das
obras de construção do Hospital de Santo Antônio
do Descoberto/GO (TC - n° 008.188/2003-6)"
RELATOR: Senador JONAS PINHEIRO

IV COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS
COMISSÕES

EM 02/09/2003:

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática:

PROJETO DE LEI N° 1.617/2003
PROJETO DE LEI N° 1.644/2003
PROJETO DE LEI N° 1.650/2003
PROJETO DE LEI N° 1.705/2003

Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
553/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
554/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
555/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
556/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
557/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
558/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
559/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
560/2003
PROJETO DE.. DECRETO LEGISLATIVO N°
561/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
562/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
563/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
564/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
565/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
566/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
567/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
568/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
569/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
570/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
571/2003

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



PROJETO DE LEI W 1.660/2003

Comissão de Educação e Cultura:

Comissão de Viação e Transportes:

Comissão de Finanças e Tributação:

(Encerra-se a sessão às 21 horas e 55
minutos.)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
574/2002

Comissão Especial destinada a apreciar e pro
ferir parecer à Proposta de Emenda à Consti
tuição n° 574-A, de 2002, que "altera a redação
do art. 29-A da Constituição Federal", estabe
lecendo que o total de despesa d·o Poder le
gislativo Municipal não poderá ultrapassar os
percentuais já fixados relativos à receita cor
rente líquida do Município, definida em lei
complementar.:

PROJETO DE LEI W 1.656/2003
PROJETO DE LEI N° 1.668/2003
PROJETO DE LEI N° 1.676/2003
PROJETO DE LEI N° 1.703/2003

~

PROJETO DE LEI N° 2.308/2000
PROJETO DE LEI N° 1.682/2003
PROJETO DE LEI N° 1.685/2003

PROJETO DE LEI N° 1.692/2003

Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público:

PROJETO DE LEI N° 1.592/2003
PROJETO DE LEI N° 1.679/2003
PROJETO DE LEI N° 1.697/2003
PROJETO DE LEI N° 1.699/2003

PROJETO DE LEI N° 1.584/2003
PROJETO DE LEI N° 1.629/2003
PROJETO DE LEI N° 1.671/2003

PROJETO DE LEI N° 1.640/2003
PROJETO DE LEI N° 1.661/2003

Comissão de Seguridade Social e Família:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° Comissão de Economia, Indústria e Comércio:
572/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
573/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
574/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
575/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
576/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
577/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
578/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
579/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
580/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
581/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
582/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
583/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
584/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
585/2093
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
586/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
587/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
588/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
589/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
590/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
59112003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
592/2003
PROJETO DE LEI N° 463/1995
PROJETO DE LEI N° 2.308/2000
PROJETO DE LEI N° 1.840/2003
PROJETO DE LEI COMPLEMENTARN° 83/2003
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
13212003
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
134/2003
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ATO DA PRESIDÊNCIA

Setembro de 2003

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no
uso de suas atribuições,

DECIDE

alterar o Ato da Presidência, datado de 29 de julho de
2003, que criou Comissão Especial destinada a "efetuar estudo de projetos e
ações com vistas à integração e revitalização das bacias hfdricas do Nordeste",
para determinar que a Comissão em apreço passe, doravante, a "efetuar
estudo de projetos e ações com vistas à transposição e à integração das
bacias hidrográficas para a região do Semi-Árido", atendendo aos
requerimentos dos Senhores Deputados Leônidas Cristina e Marcondes
Gadelha.

\, ,

Brasília, <), de 'setembro d..e 2003.

\. .J

,,--) \
JOÃO PAULO CUNHA

Presidente

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 41971

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205,
de 28 de junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo
35, item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de
1990, CLAUDIA REGINA SILVA DIE CASTRO, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo - atribuição Taquígrafo Legislativo, Classe
Especial, Padrão 45, ponto n° 5.186, da função co
missionada de Revisor de Pronunciamento, FC-05,
do Quadro de· Pessoal da Câmara dos Deputados,
que ~xercianaCoordenação deRevisão, do Departa
mento de Taquigrafia, Revisão e Redação, a partir de
18 de agosto do corrente ano.

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo
35, item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de
1990, WANESSA DE MELO FRANCO SILVA, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo - atribuiçãoTaquígrafo Legislativo, Classe
Especial, Padrão 45, ponto nO 5.201, da função co
missionada de Chefe do Serviço de Revisão e Rese
nha, FC-06, dQ Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exercia na Coordenação de Revisão,
do Departamento de Taquigrafia,· Revisão e Redação,
a partir de 18de agosto do corrente ano.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS,no usodas atribuições que lhe confere
o artigo 1°, item. I, .alínea "a", do Ato da Mesa nO 205,
de 28 dejunho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112,
de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item
11, da Lei n° 8.11.2, citada, MARCELO IUNES DOS
SANTOS p~raexercer,no Gabinete do Líder do Parti
do Trabalhista Brasileiro, o cargo de Assistente Técni
co de Gabinete Adjunto D, •CNE-15, do Quadro de
Pessoal da Câmélrados Deputados, transformado
pelo artigo 3° doAto de Mesan° 15, de 26 de maio de
1987, combinado com o parágrafo único do artigo 1°
do Ato da Mesa nO OJ, de 24 de fevereiro de 1999.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no usodas atribuições que lhe confere
o artiglj 1°, itemJ,alín~a "a", do Ato da Mesa n° 205,
de 28de junho de 1990,eo artigo 6° da Lei n° 8.112,
de .11 de deze.mbrode 1990,

RESOLVEdesigl1ar por acesso, na forma do ar
tigo l~daHesolução n() 21, de 4 de novembro de
1992,. CLAUDIAijEGINASILVA DE CASTRO, ocu
pantedecargoda Categoria Funcional de Analista
Legislativo - atribuição Taquígrafo Legislativo, Classe

Especial, Padrão 45, ponto nO 5.186, para exercer, a
partir de 18 de agosto do corrente ano, na Coordena
ção de Revisão, do Departamento de Taquigrafia, Re
visão e Redação, a função comissionada de Chefe do
Serviço de Revisão e Resenha, FC-06, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, transformada
pelo artigo 4° do Ato da Mesa n° 15, de 26 de maio de
1987, combinada com o artigo 55 da Resolução n° 21,
de 04 de novembro de 1992.n

RESOLVE designar por acesso, na forma do ar
tigo 13 da Resolução n° 21 ,. de 4 de novembro de
1992, EGIO ALMEIDA ANDRADEl ocupante de car
go da Categoria Funcional de Técnioo. Legislativo 
atribuição Agente de Serviços Legislativos, Classe
Especial, Padrão 30, ponto n° 4.846, para exercer, a
partir de 1° de setembro do corrente ano, no Gabinete
do Líder do Partido dos Trabalhadores, a função co
missionada d~ Assistente de Gabinete, FC-05, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, trans
formada pelo artigo3° do Ato da Mesa n° 15, de 26 de
maio de 1987, combinado com o artigo 55 da Resolu
ção 21, de 04 de novembro de 1992n.

RESOLVE designar por acesso, na forma do ar
tigo 13 da ResolUção n° 21 , de 4 de novembro de
1992, WANESSA DE MELO FRANCO SILVA, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo- atribuição Taql,JígrafoLegislativo, Classe
Especial ,Padrão 45, ponto n° 5.201, para exercer, a
partir de 18 de agosto do corrente anO,·na Coordena
ção de Revisão, do Departamento de Taql,Jigrafia, Re
visão e Redação, a função comission<;l,da de Revisor
de Pronunciamento, FC-OS, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados,transformadapeloartigo 1°
da Resolução n? 49,de 26 deagostod~1993.n

RESOLVE designarANDERSONDE O.uVEIRA
NORONHA,ocUp~ntede cargo da Categoria Funcional
de Analista Legislativo. - atribuição. Técnica Legislativa,
Classe B, Padrão $9, ponto nO .6.493,2? substituto da
Chefe da Seção de Elabbração de Contratos, FC-05, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deput~dos,naCoor
denação de Contratos, do Depa.rtamento de Material e
Patrimônio, em seus impedimentos eventuais, a partir de
27 de agosto dq correntea,no.

RESOLVE design.ar ETSUKO KAJIOKA
NARDON, ocupantede cargo da Categpria Funcional
de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislati
va, Classe Especial, Padrão 45, ponto n° 4~205, 2a

substituta da Chefe da. Seção de AcomP<;l,nhamento
de Contratos, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, na Coordenação de Contratos,
do Departamento de Material e Patrímônio,em seus
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impedimentos eventuais, a partir de 27 de agosto do
corrente ano.

RESOLVE designar MARCIA MIKIKO
MURAKAMI, ocupante de cargo da Categoria Funci
onai de Analista Legislativo - atribuição Analista de
Informática Legislativa, Classe Especial, Padrão 42,
ponto n° 6.396, 2a substituta do Chefe da Seção de
Administração de Bancos de Dados, FC-05, do Qua
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, na Coor
denação do Sistema Eletrônico de Votação, do Cen
tro de Informática, em seus impedimentos eventuais,
a partir de 04 de agosto do corrente ano.

RESOLVE designar MARCOS RAMOS
PARANHOS, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Técnico Legislativo - atribuição Assistente Admi
nistrativo, Classe Especial, Padrão 29, ponto n° 5.817,
2° substituto do Chefe da Seção de Fiscalização,
FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputa
dos, na Coordenação de Patrimônio, do Departamento
de Material e Patrimônio, em seus impedimentos even
tuais, a partir de 27 de agosto do corrente ano.

RESOLVE designar NEIVALDO PEREIRA DA
SILVA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Técnico Legislativo - atribuição Operador de Máqui
nas, Classe Especial, Padrão 30, ponto n° 5.454, 1°
substituto do Chefe da Seção de Normas e Jurispru
dência, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, na Coordenação de Seguridade Parla
mentar,do Departamento de Pessoal, no período de
30 de junho a 15 de julho do corrente ano.

RESOLVE designar ROBSON SILVEIRA
CARVALHO, ocupante de cargo da Categoria Funci
onai de Analista Legislativo - atribuição Técnico em
Material e Patrimônio, Classe Especial, Padrão 45,
ponto n° 4.288, 2° substituto do Chefe do Serviço de
Administração, FC-06, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, na Coordenação de Apoio
Administrativo, do Departamento Médico, em seus
impedimentos eventuais, a partir de 20 de agosto do
corrente ano.

RESOLVE designar VERA LÚCIA SILVA, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo - atribuição Agente de Serviços Legislati
vos, Classe Especial, Padrão 30, ponto n° 3.816, 1a

Substituta do Chefe da Seção de Normas e Jurispru
dência, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, na Coordenação de Seguridade Parla
mentar, do Departamento de Pessoal, no período de
11 a 19 de agosto do corrente ano.

Camara dos Deputados, 2 de setembro de
2203. - João Paulo Cunha, Presidente.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES COMISSÃO

DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

528 Legislatura _1 8 Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 138 Reunião Ordinária de Audiência
Pública, realizada em 28 de maio de 2003.

Às dez horas e trinta e quatro minutos do dia vin
te e oito de abril de dois mil e três, reuniu-se a Comis
são de Finanças e Tributação, no Plenário 04 do Ane
xo 11 da Câmara dos Deputados, sob a presidência al
ternadamente dos Deputados Eliseu Resende e Pau
lo Bernardo. Registraram presença os Deputados Fá
bio Souto e Enivaldo Ribeiro, Vice-Presidentes; Anto
nio Cambraia, Carlito Merss, Carlos Willian, Cezar
Schirmer, Colbert Martins, Coriolano Sales, Félix
Mendonça, Henrique Afonso, Itamar Serpa, João
Correia, João Leão, José Militão, José Pimentel, Jovi
no Cândido, Luiz Carlos Hauly, Luiz Carreira, Manato,
Max Rosenmann, Onyx Lorenzoni, Pauderney Aveli
no, Paulo Afonso, Pedro Novais, Professor Irapuan
Teixeira, Promotor Afonso Gil, Roberto Brant, Vignat
ti, Wasny de Houre e Veda Crusius (Titulares); Bis
marck Maia, Carlos Eduardo Cadoca, Feu Rosa,
Francisco Dornelles, Giacobo, José Carlos Elias, Lu
ciano Castro, Paulo Rubem Santiago, Reinaldo Be
tão, Roberto Balestra, Rodrigo Maia e Virgílio Guima
rães (Suplentes); e os não-membros Deputados Dra.
Clair, Eduardo Valverde, Júlio Cesar, Maria Helena,
Nelson Marquezelli e Serafim Venzon. Deixaram de
comparecer os Deputados Antonio Carlos Mendes
Thame, Armando Monteiro, Gonzaga Mota, Mussa
Demes e Raul Jungmann. Abertos os trabalhos, o
Presidente informou que a audiência pública, requeri
da pelos Deputados Rodrigo Maia, Pauderney Aveli
no e Luiz Carlos Hauly, visava a obter esclarecimen
tos sobre a autonomia do Banco Central, a reestrutu
ração daquele estabelecimento e a questão dos spre
ads bancários e das taxas de juros praticados no
País. Em seguida, convidou, para integrarem a Mesa,
os Srs. Henrique Meirelles e João Antônio Fleury, Pre
sidente e Diretor de Administração do Banco Central
do Brasil, respectivamente. Logo após, concedeu a
palavraao Sr. Henrique Meirelles. Finda a exposição,
manifestaram-se os Deputados Rodrigo Maia, Pau
derney Avelino, Francisco Dornelles, Wasny de Rou
re, Pedro Novais, Paulo Bernardo, Félix Mendonça,
Fábio Souto, Paulo Afonso, Luiz Carlos Hauly, Corio
lano Sales, Paulo Rubem Santiago, Virgílio Félix Men
donça, Maria Helena, João Leão e Eduardo Valverde,
cujas interpelações foram respondidas pelos exposi-
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tores. O inteiro teor da reunião foi gravado, devendo
seI' transcrito para posterior publicação, passando a
integrar esta Ata. ENCERRAMENTO~ Nada mais ha
vendo a tratar, o Presidente, Deputado Paulo Bernar
do, agradeceu a.participação do convidado e dos de
mais presentes, encerrando os trabalhos às treze ho
ras equarenta e três minutos. E, para constar, eu, Ma
ria Linda Magalhães, Secretária, lavrei. a presente
Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente e encaminhada à.publicação no Diá
rio da Câmara dos Deputados. Deputado Eliseu Re
sende, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado I;liseu Resen
de) - Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da presente re~niãodestinada a obter es
clarecimentos sobre a autonomia e reestruturação do
Banco Central ea redução dos spreads bancários e
das taxas de juros praticados no País.

Convido pata tomarem assento à mesa os Srs.
Henrique de Campos Meirelles, Presidente doBanco
Central do Brasil, e João Antônio Fleury, Diretor de
Administração do Banco Central.

Sãóautores(ios requ~rimentos,para a presente
exposição, oS Deputados Rodrigo Maia, Pauderney
Avelino .~. LUiz Carl.os blauly.

E~c1areço a()s Pa~larnentares que a reunião está
sendo gravada para posterior transcrição. Por isso, 50

IicitoajOd?squ~f~lemaomicrofone, identificando-se
ao inici~r asinterp~laçÕes. Para melhor ordenamento
dos trabalhos,a9o~aremosos seguintes critérios: o ex
positor.trrá20 rnin9t?S, prorrogáveis por mais 5, para
sua exposição. Após a e~posiçãodo convidado, passa
remos. aod?bate. <:)s geputados terã() o tempo de 5
minutosparainterpelaç~es. ~erão permitidas a réplica
e a tréplig~p~lo .prazo d~.3 minutos. Para responder a
cada int!3rpelaç~o,o ?~positorterá o mesmo tempo.
Serãoauto~iza~l:ls~si'1$Criç?es com os seguintes cri
térios depreferência: prirni:3iro, os autores dos requeri
mentos;se~~nd?, os rn6rnbr<?sdEl- Comissão; e, haven
do tempo, outrosparlamentares.

Passo a palavra ao Sr. Henrique de Campos
Meirêl/ês.

O$R. HENRIQUE MEIRELLES - Muito obriga
do, St.Presidente. É .umaenorme honra estar nesta
Comissão para abordar temas tão. importantes hoje
no Brasil,quEiis sejam: taxas de juros, spread bancá
rio e Eiut?nomia(j0Banco Central. Acredito que uma
das funçeses mais importantes do representante do
Banco Central é justamente prestar. contas ao Con
gresso Nacional, que representa a população de fato.

Quero conceituar alguns aspectos técnicos, que
nos dará base para discutir o assunto mais à frente.

Em primeiro lugar, vou referir-me à taxa de juros
real.Há intensa discussão sobre a taxa de juros nomi
nal, isto é,a taxa de jurosbase dEI- SELlC, fixada pelo
Banco Central em 26,5%. Chamo a atenção de
V.Exas., citando o exemplo de determinado país cuja
taxa de juros nominal seja de 30%. Pergunto: essa
taxa é alta ou baixa? Diria que dependerá do índice
de inflação desse país.

Porexemplo, um país com taxa de juros nominal
de 30% e inflação de 25% terá taxa de juros real de
5%. Sea taxa de juros nominal fosse de 30% e a da
inflação de apenas 18%, esse país teria taxa de juros
real maior, ou seja, de 12%.

Portanto, para discutirmos taxa de juros real, te
mos de le",aremconta que ela é resultado não ape
nas da taxa. de juros nominal total, mas também do
percentual de· inflação.

O Brasil vive hoje momento importante visto que
a inflação acumulada dos últimos 12 meses foi bas
tante elevada, enquanto a taxa projetada para o futuro
deverá ser mais bEl-ixa. Isso gera certa controvérsia
sobre a taxa de juros teal da economia. Retornarei a
esse assunto niais adiante.

Em segundo lugar, menciono a taxa de juros de
equilíbrio, conceito muito importante para o Brasil.

Sr. Presidente, imaginemos, por exemplo, um
país com inflação estável de 5%, há muitos anos, e
taxa de juros nórni~al de 9%. Esse país tera, durante
vários anos, taxade juros real de 4%. C()mo a inflação
não está sendo afetada pela taxa de juros, essa é a
chamada taxade jurpsdéequilíbrio. Isto é, a taxa que
não influenciaainfla9ãonem par<:l cima nempara bai
xo. Por exemplo, se o Banco Central dessepaís deci
dir por taxa de juro~delO%,visando fazercom que a
inflação caia, esse 1% extra é ataxa de juros de políti
ca monetária.

Estou definindo os 3 componentEls básicos da
taxa de juros para que depois possamos usá-los
como parâmetro: a taxa de juros resultadO da infla
ção, componente inflacionário; a taxa de juros real na
economia, de equilíbrio; e a taxa de juros resultado da
política monetária. Em resumo, fica claro que o Banco
Central não terá totalIiberdade para fixar essa taxa de
juros em 1O%,uma vez que, neste País, a inflação e a
taxa de juros de equilíbrio são componentes estrutu
rais da economia,. vão muito além das decisÕes do
Banco·Central.a curto prazo.

Outro ponto importante: discute-se muito no
Brasil se a taxa de juros.e realmente o mecanismo
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mais adequado para trazer a inflação a patamares
mais aceitáveis. Inicialmente, diversos estudos feitos
pelo Banco Central mostram que sim. Na medida em
que a taxa de juros sobe, a inflação tende a cair, e
vice-versa. Experiências similares de outros países
confirmam isso.

No Brasil, já foram usados diversos meios visan
do combater a inflação: tablitas, na década de 80;
congelamento de preços; controle dos fluxos de capi
tal; confisco de poupança. Mas nada funcionou - e
em outros países também não. Depois, vários Bancos
Centrais usaram outros métodos, como o controle da
taxa de câmbio. A Argentina e o Brasil adotaram tal
política, entre 1994 e 1998, mas tiveram de abando
ná-Ia em virtude das crises cambiais acarretadas.

Sr. Presidente, outra metodologia é o chamado
monetarismo, o controle dos agregados monetários,
que também foi abandonado pela maioria dos Bancos
Centrais. Hoje, no mundo, a taxa de juros é o meca
nismo básico de controle da inflação. No Brasil, estu
dos de economistas reputados confirmam o impacto
da taxa de juros no nível de atividade, e, por conse
guinte, na inflação.

É importante mencionar que a inflação no Bra
sil, principalmente em função da depreciação do real
em 2002, teve um componente de aceleração muito
rápido no final do ano passado, chegando hoje ao pa
tamar de 17% ao ano. A inflação acumulada dos últi
mos 12 meses atingiu taxa relativamente elevada.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nenhum
país, nas últimas décadas, alcançou crescimento
sustentado, por períodos prolongados, com taxas de
inflação altas. Ou seja, os países que tiveram taxas
mais elevadas de crescimento econômico o fizeram
com inflação baixa.

Precisamos ser realistas. Temos de trazer a in
fiação para um patamar aceitável e assim dar condi
ções ao País de começar a crescer. Além disso, é im
portante lembrar que as classes menos favorecidas,
as de rendimento mais baixo, são as que mais têm a
perder com a inflação.

Portanto, a missão básica do Banco Central é
trazer a inflação para patamares mais eficazes, aque
les definidos nas metas do Conselho Monetário Naci
onal. É importante não perdermos esse foco.

Para os próximos 12 meses, a expectativa de in
flação é de queda - 13%, no início do ano, caindo
para cerca de 8%. Essa queda é muito importante,
pois mostra a eficácia da política monetária aplicada
pelo Banco Central do Brasil. A inflação corrente tam
bém vem caindo, mesmo que moderadamente.

É importante mencionar que isso são projeções.
A inflação acumulada dos últimos 12 meses ainda
está bastante elevada e a inflação corrente, como
mostram os índices recentes, ainda não foi dominada.
Ela está caindo, estamos na direção certa, mas é ne
cessário ainda muito cuidado, muita atenção da auto
ridade monetária.

Resumindo, os aspectos mais importantes rela
cionados à taxa de juros são os seguintes: primeiro, é
considerada o mecanismo mais importante e eficaz
para se combater a inflação - e talvez seja o único
hoje utilizado por todos os Bancos Centrais; segundo,
possui diversos componentes: inflacionário, de equilí
brio e de política monetária.

O Banco Central não pode aumentar ou baixar a
taxa de juros por simples vontade. Nos últimos anos,
a economia brasileira tem operado com taxas de juros
reais relativamente elevadas. Há expectativa de que
da, a longo prazo. E isso está muito relacionado ao
Risco País - quanto mais o Risco País for caindo, ma
iores condições teremos de trabalhar com taxas de
equilíbrio mais baixas, num prazo maior.

Como disse, a inflação acumulada dos últimos
12 meses ainda está num patamar relativamente ele
vado. Há expectativa de inflação mais baixa, mas te
mos ainda de ter muito cuidado no manejo da política
monetária, visando patamares mais aceitáveis, que
permitam ao País crescer.

Passo a abordar o tema spreadbancário, que, no
Brasil, ainda ébastante elevado. Quero analisar o por
quê disso, mencionando 4 componentes principais.

Em primeiro lugar, refiro-me à absorção da pou
pança privada pelo setor público. Nos últimos anos 
talvez décadas -, tem crescido o endividamento do
setor público brasileiro. Isso faz com que o setor públi
co absorva mais poupança do setor privado, fazendo
com que haja menos recursos disponíveis para o fi
nanciamento do setor privado - isso inclui os depósi
tos compulsórios.

O caminho para conseguirmos maior disponibili
dade de recursos para o setor privado, para a socie
dade como um todo, é através da disciplina fiscal - o
superávit primário anunciado pelo Ministro Palocci.
Só dessa forma haverá queda na relação Dívida PÚ
blica/Produto Nacional Bruto, o que resultará em mais
recursos para o setor privado. Na questão fiscal, os
impostos que incidem nas operações bancárias, a
perda de crédito, a inadimplência, a insegurança jurí
dica na recuperação das garantias, o custo adminis
trativo das instituições e a margem líquida dos inter
mediários financeiros.



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 41975

o volume de crédito da economia brasileira é
menor do que em outros países. Temos no Brasil o fe
nômeno do crédito informal, aquele que a loja conce
de ao cliente por meio de cheques pré-datados ou
crédito fornecedor ao comprador, mas tudo isso não é
computado nas estatísticas.

Como podemos resolver esse problema? Essa
é uma questão histórica no Brasil. O crédito total,
como percentagem do produto, tem caído nos últimos
anos, e o spread bancário, que estava num patamar
muito elevado, caiu em 2001 , voltou a subir um pouco
e está hoje hum patamar mais baixo do que alguns
anos atrás, mas ainda mais alto do que no ano de
2001.

Se abrirmos a composição dos spreads, vere
mos que o spread para pessoa jurídica está na faixa
de 15%, e o para pessoa física está bem mais alto, na
faixa de31 %.

Um dos pontos importantes que mencionei é a
inadimplência bancária, que, no Brasil, é muito alta
para pessoa jurídica e para pessoa física. Como
V.Exas. podem perceber, esse é um componente im
portante nos novos créditos bancários. O que pode
mos fazer? Mencionei a expansão do crédito, que virá
com a diminuição da relação dívida/produto. No mo
mento em que os governos tomam menos recursos
emprestados da sociedade, esta terá mais recursos
para investir. Segundo experiências de outros países,
isso deve levar à diminuição do spread.

Não me cabe discutir aqui questão fiscal, assun
to que será discutido por V.Exas. no âmbito da refor
ma tributária.

A inadimplência e os custos de recebimento de
garantias têm de ser tratados no âmbito da reforma
das relações entre credores, devedores e o restante
da sociedade. Um projeto de .Iei será discutido nesta
Casa. A nova Lei de Falências, a redução do risco le
gai parecem-me caminhos muito importantes para di
minuição do spreadbancário. Existem outros projetos
aqui, co.l1'1O aGédula deGrédito Bancário, que po.dem
dar maior agilidade no trânsito judicial e a ampliação
do escopo. da alienação. fiduciária em garantia. Em re
sumo, tudo aquilo que possa minorar o inadimple
mento pode levar à queda do spread.

Há alguns itens que estão no âmbito administra
tivo' e não legislativo. Por exemplo, a melhora na qua
lidade .de informações sobre tomadores de crédito. É
importante, e se está trabalhando na nova central de
risco de crédito, quevai começar a operar em julho e
pooe ajudar nesse aspecto.

Um aspecto que deve estar na mente de V.Exas.
é a concorrência. Quanto mais concorrência existir no
sistema, mais tendência há para se baixar o crédito.

Quanto à transparência nas informações de cré
dito, estamos trabalhando para que se tenha mais
transparência, para que o consumidor possa ver o
que está sendo cobrado pelas diversas instituições.
Isso é muito importante. A concorrência é fundamen
tai para que se consiga a longo prazo a diminuição.

Relativamente aos novos canais de crédito, es
tamos trabalhando com microcrédito, cooperativas de
crédito e correspondentes bancários. É importante
que se aumente a concorrência do sistema, visando à
queda do spread bancário.

Em resumo, são medidas legislativas, medidas
administrativas e um ponto fundamental: o. total de re
cursos colocados à disposição da sociedade por in
termédio de menor captação de recursosdo setor pú
blico ao longo. do tempo por meio do superávit primá
rio e da diminuição da relação.dívida/prooutb.

Em relação à autonomia do Banco Central do
Brasil, devo dizer que é projeto doGovmno, anuncia
do pelo Ministro da Fazenqa e endossado pelo Presi
dente da República. Por ter analisado. o assunto em
reuniões com outros Bancos Centrais, na Basiléia, na
América Latina e em outros lugares e por minha expe
riência anterior, quero mostrar que existe uma corre
lação entre elevadas t$(as de inflação l:l" crescimento
reduzido. Esse é Um dado importante. COmo mencio
nei, é importante que a inflação caia para que o cres
cimento possa aumentar.

Baseado na experiência internacional, a atua
ção do Banco Central é importante. Experiências
mostram que o Banco Central, que tem autonomia em
diversos países, em média leva a se ter inflação e
taxa de juros mais baixas. A tendência é de autono
mia de Bancos Centrais - nos anos 80, começando
pelo Chile e pela Nova Zelândia, por exemplo, e em
outros países na década de 90. É uma tendência
mundial. Em muitos países, não se discute mais o as
sunto.

Já está resolvido que Bancos Centrais autôno
mos, como outros órgãos de gestão econômica e do
Judiciário, têm um mínimo grau de autonomia técnica.
A experiência mostra que Bancos Centrais autôno
mos têm levado a maior estabilidade de preços nos
diversos países.

Ao observar alguns dados de outros países,
comparando o Brasil com outros países que têm Ban
co Central autônomo, como Coréia, Chile, África do
Sul, Reino Unido, Nova Zelândia e Canadá, e com a
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cidade de Hong Kong, verificaremos que têm taxas de
inflação menores doque o Brasil em média e têm tido
taxas de crescimento maiores. Não é a única razão,
mas é importante mencionar que Banco Central autô
nomo tem, segundo a experiência, sido um fator nos
países que têm tido taxas de crescimento maiores e
inflação menor.

Em relação à autonomia do Banco Central no
Brasil, quero mencionar uma diferença importante: al
guns países têm Banco Central independente. Não é
o que se discute no Brasil. O Banco Central indepen
dente é aquele que define a meta de inflação, de polí
tica monetária e a executa. Um Banco Central autôno
mo, como existe em alguns países, é diferente, por
que há autonomia operacional para implementação
da meta apenas, porque quem define a meta é o Go
verno. Isto é, o Governo, por intermédio do Conselho
Monetário Nacional, define a meta de inflação e as
metas de crescimento. Compete apenas ao Banco
Central essa autonomia, visando à implementação da
política definida para o Banco Central pelo Conselho
Monetário Nacional. O Governo democraticamente
eleito define a meta de crescimento, e o Banco Cen
trai apenas vai seguir a meta definida pelo Governo. O
Presidente do Banco Central e os Diretores, aprova
dos e sabatinados pelo Congresso Nacional, têm
mandatos fixos escalonados, que poderão ser inter
rompidos em outras circunstâncias. Esse é um mode
lo em discussão e que prevalece em alguns países.

Evidentemente, o modelo do Brasil vai ser obje
to de discussão nesta Casa. Não nos compete opinar
qual é o melhor modelo para o Brasil ou se deve haver
autonomia, porque o projeto será discutido por
V Exas. Essa é decisão soberana da Casa. Estamos
aqui na condição de funcionários públicos para traba
lhar de acordo com as normas definidas por V.Exas.

Portanto, o Banco Central autônomo é uma ex
periência que garante gestão de política monetária
transparente, em que o Banco Central do Brasil pres~
ta contas à sociedade, por meio da prestação de con
tas ao Congresso Nacional.

Em resumo, essa é minha visão sobre a autono
mia do Banco Central do Brasil, com base em expe
riências de outros países. Enfatizo que esse não é
projeto do Banco Central do Brasil, mas do Governo,
e não nos compete propor nenhum tipo de modelo a
esse respeito. Não temos, de fato, nenhuma proposta
específica.

Acredito ter sido claro ao abordar os temas taxa
de juros e spreadbancário.

Terei satisfação em debater o assunto com
VExas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu Resen

de) - Encerrada a exposição, passaremos ao debate.
Concedo a palavra ao Deputado Rodrigo Maia,

que disporá de 5 minutos.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELlNO 

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
Não me inscrevi, mas, como co-autor do reque

rimento, acredito que possa argüir o Presidente do
Banco Central.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu Resen
de) - Deputado Pauderney Avelino, VExa. será o pró
ximo debatedor.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo
Maia.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presi
dente, parabenizo o Presidente Henrique Meirelles.
Esta é a segunda exposição de que participo, e, como
sempre, S.Sa. foi muito eficiente.

Primeiramente, vou referir-me aos investimen
tos diretos no Brasil. Pelas informações que tenho re
cebido e lido na imprensa, tem havido grande troca
nos últimos meses da entrada de recursos de investi
mentos diretos. A projeção do mercado era em torno
de 13 bilhões de dólares, e hoje não passa de 8 bi
lhões de dólares. Por suavez, há grande aumento da
entrada de recursos que o PT chamava no passado
de "capital motel".

Questiono se o Banco Central não se preocupa
com o fato de o Brasil abrir mão de investimentos dire
tos. Na minha opinião, a forma clara e desastrosa com
que alguns Ministros têm tratado a situação das agên
cias reguladoras inibe a vontade do investidor estran
geiro de continuar colocando recursos no Brasil. V.Sa.
mesmo, Sr. Presidente do Banco Central, baixou as
projeções a respeito desse capital, com priorização
do capital que o PT - não eu, mas o PT - sempre cha
mou de "capital motel".

Além disso, registro alguns pontos que conside
ro importantes. Ontem, em sua entrevista à Folha de
S.Paulo, o economista Mendonça de Barros tratou de
forma muito correta que a incoerência não pode ser
monopólio do PI. Registro aqui algumas frases do
Presidente da República em campanha, que conside
ro importantes até para que ações do Presidente do
Banco Central, não no momento atual, pois sei que
não é possível, mas no futuro, possam convergir para
as promessas de campanha do Presidente da Repú
blica.

O jornal O Estado de S.Paulo, no dia 18de outu
bro, disse:
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"O candidato do PTà Presidência, Luiz
Inácio Lula da Silva, abandonou ontem de
uma vez por todas o estilo Lulinha paz e
amor e partiu para o confronto com o gover
no. ·Chamou a equipe econômica de 'cega',
disse que o aumento da taxa de juros de
18% para 21% significa 'mais retração e
mais desemprego' (. ..)".

Em seguida, diz:
"O Brasil continua numa política cega, de uma

equipe econômica que. não enxerga a produção 
seja na agricultura, seja na indústria - como única
possibilidade de. o Pals· sair dessa encalacrada em
que está metido" - afirmou Lula,

Segue mais abaixo:
"Diante da fisionomia de curiosidade dos pre

sentes, o pre$idenciávelperguntou: 'E vocês sabem o
que vaiacontec~rTEle mesmo respondeu: Juros
mais altos equivalem a dinheiro proibido para oem
presário epara o ponsumidor. É importante que vocês
saibam que é ledo. engano dizer que é preciso au
mentarjuros par~contera inflação"'.

Vall10s 90ntinuar, para que fique registrado na
Comissão de Finanças:

"Estamos em uma encalacrada não
por. contadas pesquisas, não porque Lula
está. em. primeiro •. lugar. Em vez de oferecer
aos investidores estrangeiros infra-estrutura,
mercado e mão-de-obra qualificada,ofere
cem o patrimônio público e juros altos".

Eu poderia seguiraquI tratando de várias incoe
rências, mas aperguntaé:quando asaçõesdo Presi
dente do Banco Central. vão.poder convergir para as
promessas de campanha do Presidente da República
e ele vai começar a trabalhar com taxas de juros mais
palatáveis para a economia brasileira?

O terceir?ponto. é .. sobre a autonomia do Banco
Central. Emrelação ao aSsunto, pelo menos pela exposi
ção feita, não temos nenhuma divergência. O PFl apre
sentou eassin~i junto com o Deputado Roberto Brant
uma propos~de.autonomIa. Mas já tínhamos uma rela
ção do ex-Presidente doBanco Centra', Arminio Fraga,
que exerceu o .mandato anterior. Na época, tínhamos
conversas periócf~ascoll1 a equipe do Banco Central e
apresentamdSUm~proposta. Não que o PFl queira que
essa sejaa.prop<;>sta aprovada, nemtem essa pretensão,
mas quePosSél.rnos.introduzir o assunto.

Nafase finaldesuêl exposição, V.Sa. cita de for
ma nítidao c~s9.cJalnglaterra,de como aquele país
aprovou sua autonomia e viu a taxa de juros cair, pois

isso garantiu ao investidor que há uma blindagem a
respeito do Banco Central. Essa é a discussão que o
PFl quer trazer a esta Casa, embora haja no quadro
do PTquem pense não ser este o momento.

Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o Pre
sidente lula disse que tratará da autonomia somente
após as reformas.

Não vejo nenhuma incoerência E~m discutir na
Comissão de Finanças o projeto do PFl, do PT, do
PSB, todos os projetos, porque uma matéria pode tra
mitar independentemente de outra. Duas Comissões
Especiais serão constituídas após a aprovação dos
projetos das reformas na CCJ. QUe possamos, até
com efetiva participação do Banco Central, começar
a discutir a autonomia do Banco Central, porque pelo
menos oPFl tem muitavontade e fará todo o esforço
para que tenhamos um Banco Central autônomo e, a
partir daí, trabalhemos com taxas de juros menores.
Tenh() certeza deque.esseéointeresse de todos os
Parlamentares e do Banco Central também.

O$R. PRI;SIPEN,.E (Deputado Eliseu. Resen
de) - Com a palavrao Sr. Henrique Meirelles, Presi
dente do Banco Central.

OSR.HENRiqUE MEIRELlEs- Primeiramente,
quero afirmar a. V.Exa. ql.Je o. Banco Central emmomen
to algum consi(lier<;t a possibilidade de abrir mão dos in
vestimentosdiret()s,funcl~mentaispara o País.

Oinvestirnentadireto estrangeiro, além do nacio
nal, é o que, em últirnaan~lise, vai. gerar crescimento e
emprego. É evidente que o financiamento também per
mite cre~cimentol?emprego. Mas não há. dúvida de que
investim~nt() direto é uma. forma de transferência de
poupança para inv~stirnento de. forma saudável e é
compon~nte importante do crescimento do País.

Dito isso,quero mencionar que osinvestimentos
têm caído em toQPpmunQo. A retração da.economia
mundial fez comque f:)<ipti~~eexcessode capacidade
na maiorpartedasindlJstriasem todoo.mundo, na
medida em que houv~ excesso de investimento, pro
duto de. longo ciclo de cresciment9 da economia na
década de 90. Então,ofenômen9qLJe está ocorrendo
no Brasil é o mesmoqueel3tá ocorrendo nosEstados
Unidos, na Europa, no Ja.pão,et9' De maneira geral,
os investimentosdireJ?septão mais baiixos.

Em relaçã9à.PPlSsibilidade de retomada do
crescimento, vai Qepel)df:r mu~on~osÓ daretomada
da economia brasileira,masta!ll?ém da retomada da
economia mundi~l,naJlledidaern 9uehaja aumento
geral de. demand<;teq~e acap~cid~Qeinstalada co
mece a se esgotar eissocomece a Qemandar investi-
mentos adicionais. ." "
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Em relação aos prazos dos empréstimos e das
aplicações financeiras no Brasil, de longo, médio ou
curto prazo, não há dúvida de que o que se retraiu no
País no ano passado não foram apenas os investi
mentos de longo prazo, mas todos os investimentos.
O Brasil perdeu quase 30 bilhões de dólares no ano
passado de linhas em geral, sejam comerciais, sejam
bônus. Portanto, houve retração generalizada nos in
vestimentos do Brasil quando o risco Brasil chegou a
2.400 pontos sobre a taxa-base do Tesouro america
no. Em resumo, é uma taxa muito elevada e de fato
compromete alongo prazo o crescimento.

A situação está voltando à normalidade. Hoje já
estamos na faixa de 800 pontos. Quando um país vol
ta à normalidade, começa a readquirir a confiança do
mercado e dos investidores de todo o mundo, inclusi
ve brasileiros. É normal que os capitais de curto prazo
venham em primeiro lugar, em seguida os de médio
prazo e, depois, os de longo prazo. Seria inusitado
que, no momento de retomada de confiança, de volta
aos mercados, os investimentos de longo prazo che
gassem primeiro, antes dos investimentos de curto
prazo. Não há muitos registros de movimento desse
tipo. Portanto, é um fenômeno absolutamente normal.
Os prazos começam a se alongar, e os dados que te
mos mostram que existe alongamento gradual de pra
zos. Portanto, estamos na direção correta.

V.Exa. perguntou quando vamos convergir para
as promessas de campanha do na época candidato e
hoje Presidente da República. Eu diria que, como te
mos enfatizado em várias ocasiões, vai depender pri
meiramente do movimento e da convergência das ta
xas de inflação para as metas de inflação fixadas pelo
Conselho Monetário Nacional. No momento em que
conseguirmos de forma consistente trazer essa infla
ção para a convergência de metas - já estamos nes
sa direção -, inflação essa gerada pelo chamado
choque de oferta do ano passado, produto da crise,
da desvalorização acentuada do real, que gerou um
processo de inércia na economia, vamos ter possibili
dades de ter taxas de juros convergindo e maiores
possibilidades de crescimento.

Aspecto muito importante é não só olharmos
para a taxa de juros, mas também para a inflação e
para o mecanismo de formação de preços no Brasil.
Países que têm inflações que convergem para metas,
inflações que, de fato, se mantêm em patamares acei
táveis são aqueles em que os formadores de preço
normalmente olham a inflação futura para fazer a fixa
ção de preços. Países que estão em inércia inflacio
nária grande tendem a olhar a inflação passada. Esta
mos vivendo no Brasil um fenômeno em que a maior

parte dos formadores de preços estão olhando a infla
ção passada.

É fundamental que a sociedade como um todo
esteja consciente disso, assim como é importante
olharmos os preços, que devem começar a se formar
com base na expectativa de inflação futura, a fim de
que ela possa cair. Caso contrário, vamos viver como
no Brasil de antes: a inflação passada passa a ser
considerada um piso, porque todos os formadores de
preço só olham a inflação passada.

Outro aspecto essencial para retomada do cres
cimento - de forma sustentável o País está crescendo
- que atenda às necessidades nacionais é exatamen
te o prosseguimento da trajetória de superávit primá
rio, de queda da relação dívida pública total líqui
da/produto, para que tenhamos mais recursos dispo
níveis para a sociedade, a fim de que ela possa inves
tir e crescer.

Em relação à última pergunta, relativa à autono
mia, V.Exa. expôs com clareza sua posição. O meca
nismo que normalmente causa impacto na taxa de in
flação, a razão pela qual os Bancos Centrais autôno
mos conseguem inflações mais baixas é que o forma
dor de preços hesita antes de apostar numa inflação
alta, antes de apostar contra o Banco Central, porque
o Banco Central autônomo acredita que terá mais for
ça para perseguir a meta de inflação. Então, o forma
dor de preços tende a não apostar contra o Banco
Central ou contra inflação mais baixa.

A experiência rnostra, portanto, que o Banco
Central autônomo, de fato, tende a trazer inflação
mais baixa, com taxa de juros mais baixa, segundo
experiência de outros países com esse fenômeno.

Acredito que não há, neste momento, grande
controvérsia no mundo a esse respeito.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu Resen

de) - Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELlNO

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Em primeiro lugar, desejo congratular-me com o

Presidente do Banco Central pela firmeza na condu
ção da política monetária do nosso País. Eu o cumpri
mentei ainda há pouco em particular, mas agora o
faço de público.

Lamento que tenhamos de conviver com juros
extremamente elevados, que, a meu ver, são o princi
pal e não o único motivo para a brutal recessão por
que passa o País.

Digo isso por entender que .as propostas do Go
verno e de sua equipe econômica, balizando uma po-
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lítica futura, não condizem com a realidade que esta
mos vivendo, porque pintam um cenário mais
cor-de-rosa e bastante positivo. No entanto, temos ju
ros elevados e superávit primário maior do que pactu
ado com o Fundo Monetário Internacional. Temos um
contingenciamento orçamentário que impede o inves
timento dos recursos públicos, causando também, a
meu ver, recessão.

O fato positivo, Dr. Henrique Meirelles, é a firme
za e a credibilidade que a equipe econômica, nas
pessoas de VExa. e do Ministro Palocci, passam para
os selvagens mercados interno e externo. Na minha
opinião, se há algo de positivo em todo o processo é
essa firmeza.

Vamos aguardar de forma firme que o cenário
que está sendo desenhado para o futuro, de cresci
mento de 4% em 2005, de 3,5% em 2004 e de 4,5%
em 2006, seja efetivamente alcançado pelo Governo,
pois é o que desejamos para a população brasileira.

Na administração anterior, em determinado mo
mento de 200t, fui autor de projeto de decreto legisla
tivoque sustava a reestruturação do Banco Central,
por entender que a forma como ela estava sendo feita
era perniciosa para a instituição. Enfim, criamos uma
Comissão para discutir com a Diretoria do Banco
Central - alguns Parlamentares presentes fizeram
parte dela, como()s Deputados Rodrigo Maia, José
Pimentel, Roberto l3rant e muitos outros -, e, na opor
tunidade, o Presidente Arminio Fraga. fez o que quis. E
acabamos sendo~ngolfadospelo dia-a-dia da políti
ca. E oque temos hoje, a meu ver, é uma fiscalização
que contempla apenas o risco sistêmico do sistema fi
nanceiro.

N&o temos hoje no Banco Central uma fiscaliza
ção adequada. O auditor deve ir até o banco e fiscali·
zar a contabilidade bancária, mas atualmente está
sendo feita uma fiscalização teleguiada, a partir de
denúncias. O Banco Central não possui departamen
to que possa atender ao consumidor, ao correntista
que tenha sido lesado por um banco ou por uma insti
tuiçãofioanceira.

Outro assunto que desejo abordar é a autono
mia, anteriormente tratada pelo Deputado Rodrigo
Maia. Temos idéia própria a respeito disso, e já vi que
V.Exa. não tem, pelo menos não expõe aqui para nós,
pois já lhe perguntei uma vez, e VExa. foi extrema
mente evasivo e competente ao responder. Não vou,
portanto,aprofundar-rne na questão. A proposta que
faço sobre ela é em relação ao Poder Executivo, ao
sistema financeiro, ao mercado financeiro. Mas o
Banco Cerltral deverá obedecer à sociedade civil, re
presentada pelo Congresso Nacional. Pretendemos,

dessa forma, trazer esse modelo de autonomia do
Banco Central por meio de proposta.

Concluindo, iniciei minhas consideraçõeselogi
ando VExa. e vou terminá-Ias parabenizando-o pela
redução do Risco Lula, a ação que o Banco Central
perpetrou segunda-feira ao reduzir a dependência
cambial na rolagem da dívida pública brasileira. Pelo
menos na questão da macroeconomia, a situação
está voltando à normalidade.

Desejamos a VExa. sucesso, para o bem do
povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu Resen
de) - Deputado Pauderney Avelino, fica consignada
sua expressão de que, em matéria de autonomia do
Banco Central, o Presidente dessa instituição é com
petentemente evasivo. (Risos.)

Concedo a palavra ao Presidente do Banco
Central, Sr. Henrique de Campos Meirelles.

O SR. HENRIQUE MEIRELLES - Sr. Deputado,
caso não tivesse sido convidado pelo Presidente Lula
a assumir a Presidência do Banco Central e tivesse
permanecido em meu cargo, no mandato de Deputa
do Federal, certamente teria opinião muito definida a
respeito desse e de outros assuntos, mas, como Pre
sidente do Banco Central, não me cabe posição sobre
a questão da autonomia.

Em relação· à reestruturação do Banco Central,
vamos levar em consideração as observações de
VExa., no que se refere à fiscalização e ao atendimento
ao consumidor. Damos grande. relevância à fiscaliza
ção, aspecto fundamental para a saúde e a boa presta
ção de serviço do sistema financeiro e, em última análi
se, para o bom funcionamento da economia.

Um dos pontos de grande importância é a cen
tralização da fiscalização· versus a fiscalização das re
gionais. Existem questões referentes não só a esse
aspecto de metodologia de organizaç~io e fiscaliza
ção, mas também às limitações orçamentárias do
Banco Central. Estamos, evidentemente, estudando
tudo com a sociedade. ODiretor João Antônio Fleury
Teixeira tem se dedicado a esse assunto, a meu pedi
do, de forma prioritária. Oertamente, quando chegar
mos às nossas conclusões, vamos trazê-Ias a V.Exa.
e ao Congresso Nacional.

A necessidade de melhorarmos ainda mais o
atendimento ao consumidor e de haver melhor avalia
ção por parte desse consumidor dos serviços presta
dos diretamente pelóBancoCentral também é priori
dade, e estamos trabalhando firmemente a esse res
peito. O Banco Central é uma entidade de grandes
qualidades corporativas, possui um corpo de funcio-
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nários muito dedicados à instituição e à prestação do
serviço.

Tenho certeza, portanto, de que esse trabalho
será feito com muita eficácia.

Não sei se o Diretor João Antônio Fleury Teixei
ra teria alguma observação a mais. Considero, então,
esse assunto esgotado. Não participei dos debates
da época a que V.Exa. se referiu, mas certamente va
mos consultar os Anais da Casa, para saber quais os
pontos abordados naquela oportunidade, a fim de nos
inteirarmos a respeito.

Seguindo a sugestão do Diretor João Antônio
Fleury Teixeira, convidamos o Deputado ou uma equi
pe do Congresso Nacional a ir ao BancoCentral, para
debater sobre o tema.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu Resen

de) - Concedo a palavra ao Deputado e ex-Ministro
Francisco Dornelles.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO
DORNELLES - Sr. Presidente do Banco Central,
Henrique Meirelles, cumprimento inicialmente VExa.
pela exposição clara e sucinta que acaba de fazer na
Comissão de Finanças e Tributação. Cumprimento
também VExa. pela competência de sua gestão à
frente do Banco Central. Ainda este mês, o Banco
Central deu grande demonstração de segurança ao
manter a taxa de juros no nível atual. Sem entrar no
mérito da decisão, o Banco Central transmitiu segu
rança, mostrando que não toma suas decisões em
decorrência de pressões externas.

Cumprimento-o ainda pela coerência das metas
anunciadas antes de assumir o Banco Central e to
madas recentemente, como as de anteontem, quan
do VExa. sinalizou claramente a intenção do Banco
Central e do próprio Governo de reduzir seu endivida
mento em papéis indexados ao câmbio. Essa medida
demonstrou muita segurança e que VExa. não se cur
va às pressões do mercado.

Farei uma única questão. V.Exa. mostrou com
muita clareza, na composição da taxa de juros, al
gunsfatores que a compõem: a inflação, a taxa de ju
ros de equilíbrio e a parte de política monetária. No
momento em que o Banco Central, V.Exa. ou sua
equipe, toma a decisão sobre a elevação da taxa de
juros - que tem impacto sobre as dívidas públicas,
sendo hoje responsável pelo déficit nominal do setor
público - e dos níveis do depósito compulsório, que
também tem conseqüência sobre a elevação da taxa
de juros no mercado, como é feita essa opção? Em
outras palavras, as 2 medidas têm impacto sobre a

elevação da taxa de juros, mas uma delas tem impac
to sobre a dívida nominal do setor público, a elevação
da taxa SELlC, e a outra eleva a taxa de juros sem au
mentar o déficit nominal do setor público. Como é feita
essa opção? Seria possível atingir o· mesmo objetivo
com um ou outro desses 2 instrumentos?

O 5R. PRESIDENTE (Deputado Eliseu Resen
de) - Concedo a palavra ao Sr. Henrique de Campos
Meirelles.

O SR. HENRIQUE MEIRELLES - O Sr. Deputa
do também está endereçando um assunto da maior
importância.

As 2 medidas são complementares, na medida·
em que a Taxa SELlC tem impacto mais abrangente
sobre a economia, mais horizontal, atinge todos os
segmentos da intermediação financeira e, portanto,
mais abrangente sobre o nível de atividade, em con
seqüência, sobre a inflação. Por outro lado, o depósito
compulsório, em última análise, vai afetar determina
dos componentes do crédito privado e tem importante
vantagem, conforme mencionada por V.Exa., não tem
impacto direto na dívida pública.

Os 2 mecanismos, portanto, devem ser usados
complementarmente, como o foram. Um não pode,
necessariamente, substituir o outro. Inclusive porque
o depósito compulsório, que incide apenas sobre de
terminados tipos de depósito, não tem, por si só, a
condição de exercer política monetária na sua plenitu
de. É importante que ele seja usado deforma comple
mentar. Se tentássemos usar apenas mecanismos
compulsórios, o Banco Central ficaria sem instrumen
tos suficientes de trabalho, na medida em que o com
pulsório não vai ter o mesmo impacto geral da Taxa
SELlC, pelo fato de incidir apenas sobre determina
dos tipos de depósitos, portanto, sobre determinados
tipos de crédito e também pela própria limitação. Em
certo momento, atingem-se limites superiores, que,
inclusive, começam a afetar a Iiquidez das institui
ções. Assim, o depósito compulsório não tem condi
ções de continuar a ser elevado de forma indefinida.

V.Exa. fez correta observação. Não há dúvida de
que o aumento do compulsório foi um mecanismo adi
cionai importante e teve a grande vantagem de não
influenciar diretamente o custo da dívida pública. De
novo, a questão é saber a limitação do instrumento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu Resen
de) - Concedo a palavra ao Deputado Francisco Dor
nelles, para a réplica.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES
- Sr. Presidente, peço desculpas a VExa., mas agora
vou fazer uma pergunta objetiva, dentro da linha do
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Deputado Pauderney Avelino. S.Sa. pode até não
querer me responder.

V.Exa. disse muito bem que os 2 instrumentos, a
taxa de juros e o compulsório, são complementares,
vivem lado a lado.

Mantendo-se as conseqüências de uma redu
ção de. 2 pontos percentuais na taxa de. juros, seria
possível uma elevaçãoou até ampliação de alguns
pontos do compulsório?

O SR. HENRIQUE MEIRELLES -Deputado, ao
avaliarmos o assunto naquele momento, nós, do Co
mitê de Política Monetária, concluímos que a avalia
çãodo compulsório estava atingindo adequado pata
mar, levando-se em conta a liqüidez das instituições e
os diversos componentes da economia.

No instante em que houverpossibilidade de alí
vio da política monetária e quando se puder optar
pela diminuição nataxa SELlC ou pela diminuição do
compulsório, aí,sim,. essa questão abordada por
V.Exas. será. muito pe~inente. Infelizmente ou feliz~

mente, V.Exa., um dos homensilustres da administra
ção pública no Brasil, sabe que o Comitê de Política
Monetáriado Banco Central tem como norma não an
tecipardecisões,.e () Presidente do Banco Central
tem como normElPolítipa não voluntariar opiniões an
tes das reuniões cuidadosas do Comitê de Política
Monetária.

O~R.PRESIDENTE (Deputado Eliseu Resen
de) - A manifestação do Deputado Francisco Dornel
les e áre~postado Presidente do Banco Central fo
ram de grande importância para o debate.

Pe~guhto se o.Plenário concorda em fazermos
pergun~asem .blocos de 3, uma vez que há muitos
Deputados inscritos?

O SFl.DEPUTADO CORIOLANO SALES - Sr.
Presideme, peçq a palavra pela ordem.

()~R.PR~$IOENTE (Deputado Eliseu Resen
de) - TeITlV.Exa: a palavra.

(.)SR. OEPLJTADO CORIOLANO SALES -' Sr.
Preside.~~, peç~a VExa. que o prazo para formular
as perguptass~j~dilninuídopara 3 minutos.

O~~.PRE~IOENTE (Deputado Eliseu Resen
de) -®p~azo éde 3 minutos, conforme previamente
anunci~do.

Op,timeirobloco é constituído pelos Deputados
Wasnytl~Roure, PedroNovais e Paulo Bernardo.

~olicito a() Presid~nte do Banco Central que
anote q.~perguntas de cada Deputado, a fim de que
responda ao conjunto de 3 debatedores.

Com a palavra o Deputado Wasny de Roure.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr.
Presidente da Comissão, Deputado Eliseu Resende;
Sr. Presidente do Banco Central, Dr. Henrique Meirel
les; Sr.. Diretor do Banco Central, João Antônio Fleury,
concentrarei minha fala no spread bancário. A im
prensa informou recentemente que o banco, normal
mente, tem captado em torno de 27%, e os emprésti
mos foram umpouco mais.de 74%. Verifica-se, por
tanto, um gap, diferença extremamente grande acer
ca do spread, que, numa escala de 1 a 0, chega à fai
xa de 36%;0 imposto, na casa dos 29%; as despesas,
19%, ea inadimplência, 16%.

Observa-se, portanto, no quadro, segmento ex
tremamente concentrado, em que as. taxas de renta
bilidade dps banqueiros são. recordes, atingindo, no
ano de 2002, a casade1°bilhões de reais.

Desejo saberse p Banco Central está disposto a
rediscutir essa questãq da concentração. Inclusive,
na semana Passada, falou-se muito· nesta Comissão
em coml?etição, a CélÍxaEconômica não mencionar o
Banco do Brasil, uma indireta ao próprio banco.

Vejo que .há pressão internacional para que o
País abramão desse segmento de extrema importân
cia para a sociedade.

Pergunto qomo V.Sa. analisa essa excessiva
rentabilidade do setor bancário ese tem visão de
abertura desse segrnento no sentido d€~ torná-lo mais
competitivo ao romper esse alto grau de concentra
ção.

Em recente entrevista na Folha de SPaulo, um
dos pais do chamado Consenso de Washington disse
que trabalhou a questão da entrada decapitaI. Hoje,
baseado nos casos da Malásia e do Chile, situa como
algo preocupante a excessiva .entradaEl saída do ca
pital e a falta totaldecontrole por parte do Banco Cen
traI.

Indago a V.Sa. como analisa essa velocidade
do fluxo de capital e se há alguma preocupação em
desenvolver certo controle. desse recurso vindo do
sistema financeiro internacional.

Dr. Henrique MeireUes,. um grupo de Parlamen
tares desta Casa encaminhou requerimento de infor
mações,.a partir da sua primeira oitiva, sobre a ques
tão do PROER. Desejo saberse V.Sa. dhegou a rece
bê-lo e se há alguma resposta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu Resen
de) - Com a palavra o nobre Deputado Pedro Novais
pelo tempo de 3 minutos.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS- Sr. Pre
sidente, criamos nesta Casa SubcomiSsão sobre o
spread bancário e parece o Deputado Armando Mon-
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teiro, que não se encontra no momento, fez o requeri
mento.

Ainda existe aquela Subcomissão?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu Resen

de) - Sim. Houve várias interpelações e vários convi
dados. O Deputado Delfim Netto foi o primeiro exposi
tor e os 2 seguintes foram o ex-Ministro Mailson da
Nóbrega e o ex-Presidente do Banco Central, Gusta
vo Loyola. Inclusive ontem haveria reunião com o
ex-Presidente do Banco Central, Ibrahim Eris, mas
ele não pôde estar presente.

As reuniões estão se sucedendo às terças-fei
ras, no período da tarde.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - É lamen
tável a ausência do Deputado Armando Monteiro.

Sr. Presidente do Banco Central, cumprimento
V.Sa. pela didática de sua exposição, que considero
muito boa, porque, não sendo grande conhecedor do
assunto, passo a entendê-lo melhor.

Farei minhas perguntas de forma sucinta.
Recebo meu salário pelo Banco do Brasil e dei

xo uma parte lá, porquanto não gasto todo. (Risos.) O
Banco do Brasil, que é oficial, empresta meu salário,
por exemplo, para o Deputado ao meu lado com juros
a 10%, que o saca por meio do crédito especial.

Pergunto: quanto ganha o Banco do Brasil nas
minhas costas ao emprestar o meu salário ao Depu
tado? O Banco Central examina a forma pela qual os
bancos fixam a taxa do crédito especial?

Mencionei o Banco do Brasil, mas a Caixa Eco
nômica, o Banco do Nordeste, enfim, os bancos ofici
ais e os particulares fazem empréstimo.

É um absurdo a taxa anual de um banco que co
bra mensalmente 9% do crédito especial! Nem sei fa
zer esse cálculo.

A segunda pergunta, Dr. Henrique Meirelles - e
como sou uma pessoa por natureza objetiva -, é a se
guinte: diz V.Sa., com relação à autonomia do Banco
Central, que o Governo eleito democraticamente defi
ne as metas de crescimento e inflação com antece
dência. Pergunto, o Banco Central se caracteriza
como autônomo cumprindo apenas essas 2 metas?
Parece-me que não.

Dessa forma, peço a V.Sa. e ao diretor do banco,
se não puderem responder neste momento o que ca
racteriza, por exemplo, o Banco Central do Chile e o
Banco da Inglaterra como independentes, que o fa
çam por escrito. Tenho em mão vários projetos de re
formulação do Banco Central, mas é difícil entender,
pela repetição daquilo que está na lei que criou esse
banco, o que o caracteriza como autônomo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu Resen

de) - Apenas para acrescentar, Deputado Pedro No
vais, já que fez referência à Subcomissão, temos
apreendido nos debates nela havidos - o Presidente
do Banco Central talvez possa confirmar esse dado 
que a margem do sistema financeiro é de cerca de
40% sobre o spread

Com a palavra o Deputado Paulo Bernardo.
O SR. DEPUTADO PAULO BERNARDO - Sr.

Presidente Henrique Meireles, V. Sa., que é autoridade,
deve notar que houve dupla quebra de sigilo. Descobri
mos que o Deputado Pedro Novais tem uma grande bo
Iada de dinheiro.no Banco do Brasil e que o Deputado
Wasny de Roure foi o tomador dele. (Risos.)

Sr. Presidente, brincadeira à parte, cumprimen
to V.Sa. pela sua fala, que nos traz muita tranqüilida
de. Na minha opinião, um dos grandes feitos do Go
verno Lula nestes 5 meses de Governo foi restabele
cer a calma com relação à política macroeconômica.
No que diz respeito àquele vendaval que tivemos na
virada do ano, ainda com muita repercussão, o Gover
no conseguiu assentar a poeira, fazer a calma se es
tabelecer e está passando muita firmeza, muita sere
nidade. Acredito que isso é fundamental.

Aliás, V.Exa. disse que se o Presidente Lula não
tivesse lhe convidado para o Banco Central, estaria
aqui com opiniões muito definidas. Provavelmente,
até em razão do histórico, talvez até estivesse criti
cando a alta taxa de juros, mas sabemos que o jogo
parlamentar possui essas nuanças.

A questão da autonomia do Banco Central é
fundamental. Em 1992, havia debate na Câmara dos
Deputados sobre a autonomia do Banco Central. Na
época, o então Deputado Serra e também o Deputa
do César Maia defendiam a tese da independência do
Banco Central. O Partido dos Trabalhadores e alguns
outros partidos também defendiam a tese da autono~

mia do Banco Central. Chegamos inclusive a apre
sentar projeto de regulamentação do art. 192 da
Constituição, preconizando essa autonomia.

Concordo plenamente com a posição de V.Exa.,
não exatamente sua, mas do Governo. Não podemos
passar por essa turbulência e ter essa contradição na
discussão. Na virada do ano havia pressão sobre o
novo Governo para que firmasse posição em defesa
da autonomia do Banco Central. Agora, às vésperas
da última reunião do COPOM, houve gritaria generali
zada para se redefinir a taxa de juros para baixo.

Acredito que essa decisão deve ser única e ex
clusivamente voltada para o interesse do País, para o
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interesse da defesa da economia e deve ser pautada
por critérios técnicos, claros e definidos de como o
Banco Central pode operar, quais seus limites. Por
isso, é importante que isso seja definido porlei.

Na hora em que o Governo enviar para esta Casa
esse projeto de autonomia do BancoGentral, ao contrá~

rio do que muitos pensam, ele terá grande liberdade. Vai
haver uma limitação, porque qual é a regra que temos
hoje? Até o ano passado tínhamos de confiar no Armí
nio Fraga; agora, temos de confiar no companheiro
Henrique Meirelles.. Essa regra é muito vaga.

Se conseguirmos colocar isso em uma lei e defi
nirmos claramente quais os limites, quais as técnicas
operacionais com que o Banco Central vai trabalhar,
vai operar no CapaM, haverá um avanço democráti
co no País.

Com relação aos juros, vivemos importante mo
mento; existe quase unanimemente o desejo de que a
taxa de juros seja diminuída, mas temos de explorar
um pouco a contradição que vivemos no Brasil.

Por meio da taxa SELlC, hoje estabelecida em
26,5%,0 Governo diz em quanto vai remunerar seus tí
tulos. Agora, no mercado financeiro é muito diferente.
Os juros do cheque especial, por exemplo, chegam a
180%. Pode-se dizerque o cheque especial é emergen
cial, mas, mesmo as operações normais para pessoa fí
sica, está na faixa de 80% ao ano. As empresas pagam
menos, mas ainda assim é muito alto.

Na verdade, o que nos move e nos sensibiliza é
como o Banco Central pode ajudar na questão dos
spreads, das taxas de juros, da Lei de Falência. Evi
dentemente,ele nãopode decretar,não tem comofa
zer isso. Votamos e conseguimos eliminar da Consti
tuição a limitação dos 12% ao ano, algo típico do sé
culo passado. Deve-se tentar obter níveis civilizados,
confotmehemdisse V.Sa.

Chamo a. atenção para um fato importante.
Alguns segmentos no Brasil têm financiamento a ju
ros extremamente diferenciados para os nossos pata
mares, baixos. Por.exemplo, na agricultura, o financia
mento do PRONAF é de 4%. O próprio Governo tem
anunciado a disposição de aumentar algumas linhas,
como Hhhas de microcrédito, alguns financiamentos
doBNDES.

Indago de V.Sa. em que medida não só o Banco
Central, mas o Governo, de maneira geral, pode
avançar para garantir a oferta de crédito, ainda que al
ternativa, no setor produtivo com juros menores. Cer
tamente, há implicações na questão da política mone
tária, a meta de expansão da atividade, mas o raciocí
nio que faço é de quando o Banco Central aumenta

um ponto na taxa básica de juros, evidentemente, au
menta as despesas do Governo previstas para o ano.
Ou seja, podemos combinar isso com aumentar tam
bém a despesÇl, oferecendo linhas de. crédito, por
meio dos bancos oficiais ou até do sistema financeiro,
para alguns segmentos com a diferença das taxas
bancadas pelo Tesouro? Na verdade, o Tesouro vai
gastar da mesma forma, mas isso teria claramente o
condão de ajudar a controlar as taxas de juros prati
cadas no sistema financeiro livremente. Quais são os
~imites? Como issó pode ser conciliado coma política
macroeconômica, com as metas fisc8lis estabeleci
das pelo Governo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu Resen
de) - Aproveito a oportunidade para registrar em ple
nário a presença do Dr. Moacir GuimarãlesMoraes Fi
lho, Subprocurador-Geral da República.

Com a palavra o Presidente do Banco Central
para responder os Deputados Wasny de Roure, Pe
dro Novais e Paulo Bernardo.

O SR. HENRIQUE MEIRELLES - Muito obriga
do. Em primeiro lugar, VOU·· responder ao Deputado
Wasny de Roure sobre a questão da disposição de re
discutir a concentração bancária e a competição.

Não há dúvida de que existe interesse muito
grande da autoridade monetária em aumentar a com
petição e, em conseqüência, a qualidade de serviços,
provocando a queda dos preços.

Como mencionei napalestraanterior, há diVer
sos projetos nesse sentido, inclusive o de microcrédi
to. No momento, estamos éstudando, com o Ministé
rio da Fazenda, outras formas de aumentar a oferta
de microcrédito no País, importante fórmula de au
mento de competição. Um dos primeiros projetos a
serem anunciados e enviados, no âmbito do Executi
vo, seria o crédito de cooperativas. Em seguida, a sua
regulamentação seria discutidano Congresso, depois
a do art. 192 da Constituição, além de outros projetos
relativos à questão da trahsparência e qualidade de
informações para0 consumidor sobre a qualidade do
crédito, visando a queda dqs custos. Para que os De
putados, os consumidores e os depositantes em geral
possam ter melhor viSão sobre esse assunto, voltarei
a falar dele na fÇlse seguinte.

Resumidamente, existe, sim, a disposição do
Banco Central, da maneira mais eficaz possível, na
busca maior de resultado e eficiência, de fazer com
que o sistema possa ser mais competitivo e aberto
possível. Diversas formas de aumento da competição
estão sendo discutidas, mas no devido tempo serão
implementadas, seja no âmbito administrativo do
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Banco Central, seja por meio de resoluções do Con
selho Monetário Nacional ou de mudanças legislati
vas pelo Congresso Nacional.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Se
V.Exa. me permite, só desejo ponderar que, na reali
dade, tem-se passado a imagem que tão-somente a
Taxa SELlC define o nível da taxa de juros no País, o
que não é verdade. Há um conjunto de fatores, não
tão perceptível à grande sociedade, porém com papel
decisivo no nível da taxa de juros.

O SR. HENRIQUE MEIRELLES - Corretíssimo.
Além da questão da ihadimplência, ou seja, o nível
geral de perdas, as garantias, etc., que são fatores im
portantes, existe a questão fiscal, também importan
te, que será discutida no âmbito da reforma tributária,
e certamente existe a questão da competição, motivo
da nossa discussão. Quanto maior a competição, mai
or será a possibilidade de caírem os spreads. Além do
mais, conforme mencionei anteriormente, existe a
questão da disponibilidade de recursos para o setor
privado.

Na medida em que a relação do total da dívida
do setor público com o produto baixe, como estápre
visto baixar para o patamar de 40% nos próximos 8
anos - hoje está em torno de 54%,55%, já esteve em
mais de 62% -, aí, sim, teremos maior disponibilidade
de recursos para o setor privado. Isso, portanto, será
mais importante. Além do mais, o próprio compulsó
rio, como mencionamos, é outro fator fundamental.
Na medida em houver queda de inflação, com a redu
ção do compulsório, haverá influência direta no crédi
to bancário e no custo total. Também voltarei a abor
dar esse assunto posteriormente, por ser relevante.

Relativamente à velocidade dos fluxos financei
ros e à preocupação quanto ao controle sobre os fun
dos financeiros, foram mencionadas as experiências
do Chile e da Malásia, que são diferentes. Na expe
riência do Chile, houve basicamente taxação na en
trada de recursos de curto prazo. Diversos estudos
sobre esse assunto foram feitos por economistas e
deputados chilenos, e as conclusões são pouco con
troversas. Enfim, não há definição muito clara de que
essa taxação na entrada de capitais do Chile tenha,
de fato, sido benéfica, porque há vantagens e desvan
tagens. De um lado, bloqueia um pouco a entrada de
capitais de curto prazo, e, de outro, encarece o custo
do crédito interno.

Existe, ainda, a controvérsia se o bloqueio da
entrada do capital de curto prazo no início do proces
so de recuperação não prejudica a entrada do capital
de médio e longo prazos, porque, no momento, vem

em conseqüência da melhora da situação geral pela
entrada inicial dos recursos de curto prazo.

Certamente, é uma situação bastante contro
versa. Em razão disso, estamos realizando trabalho
muito grande visando aumentar a estabilidade da
economia e, portanto, os prazos. Não há interesse e
não se cogita o controle de capitais, porque ele
tem-se mostrado negativo no geral. Inclusive, de acor
do com dados fornecidos pelo Banco Central, temos
informações de que essa experiência já foi aplicada
no Brasil, na década de 80, mas obtivemos resultados
negativos.

A experiência da Malásia é muito específica; a si
tuação era completamente diferente: suas contas públi
cas mostravam superávit muito grande, além de grande
reserva. A Malásia, com ou sem aquelas medidas, a
exemplo dos países vizinhos, teve postura similar.

A resposta, portanto, é que devemos seguir as
normas da melhora dos fundamentos; da situação
econômica do País, da estabilização, e que os capita
is não só brasileiros, mas de todo o mundo, tenham
fluxo normal para o Brasil, conforme a estabilização
da nossa economia.

Em relação ao PROER, o pedido de informação
foi enviado ao Banco Central, já está sendo tratado
na área específica, que está preparando a resposta
para ser encaminhada ao Ministério da Fazenda e, fi
nalmente, a esta Comissão.

Sobre a pergunta do Deputado Pedro Novais
em relação à forma como os bancos definem as ta
xas, existe avaliação do Banco Central que se consti
tui, basicamente, de diversos fatores. Em primeiro lu
gar, é importante levar em conta que no depósito à
vista feito pelo Sr. Deputado, ou seja, sem aplicação,
estará sujeito ao compulsório, que, como vimos, al
cançou patamares relativamente elevados no Brasil.
A maior parte desse depósito é recolhido aos cofres
públicos, sem remuneração. Em última análise, por
tanto, os recursos deixados no banco pelo Deputado
são recolhidos ao Banco Central, porém sem remu
neração. Nesse aspecto, S.Exa. está colaborando
com o financiamento do déficit público, no que diz res
peito a essa parcela do seu depósito.

Relativamente à parcela livre de aplicação da
parte dos bancos, inicialmente deve-se levar em con
ta a possível perda, esperada na concessão do crédi
to. Certamente, não é o caso do nobre Deputado, que
é um pagador pontual.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Em ge
rai, 90% dos funcionários utilizam o crédito do cheque
especial. Nesse caso, não há risco, porque o banco
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recebe o salário, e ali mesmo desconta. Realmente,
não entendo isso. Desculpe-me, mas as taxas dos ju
ros docrédito especial são escandalosas.

O SR. HENRIQUE MEIRELLES- Um ponto im
portante mencionado pelo Deputado é que no crédito
para funcionários, talvez, devesse existir a recomen
dação de·se fazer uma taxa diferenciada, devido ao
risco menor, segmentando o risco de credito. Existe a
questão dos custos administrativos e das próprias
margens da instituição.

Essas seriam as informações principais, nobres
Deputados. No entanto, se a pergunta implica algum
tipo de. ação concreta no Banco Central, na tentativa
de tabelamento ou Controle de taxas de aplicação,
adianto a V.Exa.queas experiências no Brasil e em
outros países com tentativas de tabelamento são mui
to negativas, porque sempre convidam a distorções,
favorecimentos e,eventualmente, .em última análise,
fraudes. O Deputado deve se lembrar das épocas de
reciproçidades no Brasil, em que "tudo bem, a taxa é
mais baixa'" mas o cliente tem de passar ao banco a
responsabilidade.Gom isso, é rTluito importante que
consigamo~ baixar 0.cn3dito, a eX(7mplo dos demais
países; o custo de. crédito de fOrma normal, .isto é,
obedecel'ldo .. as .. regras .de mercado,. ou seja, .pela
cOrnpetiç~o, pela funhea fiscal cai~do, transparência e
maior disponibilidade de recursos. Há sucessos nes
saárea.

A() trabalhar em outros países, tive oportunida
de dever spreadsbancáriosmuitobaixos. Posso as
segurar-lhe que isso existe e que essa linha pode le
var a umaqueda substancial dos spreads bancários.

t;m relação às metas - pergunta muito impor
tante deS.Exa. -, o sistema que funciona hoje na mai
orpartf3dosbancos centrais domundo e no Brasil, in
depenqentemente. da autonomia formal ou não, pos
suiv~rioscomponentes nO crescimento. Não se trata
apenas da inflação, dataxa de juros ou das políticas
monf3tárias. Há vários outros aspectos, como a efi
ciência geral da .economi~,o endividamento do setor
públic9,a disponipilidadederecursos para a aplica
ção pelpsetorprivado, ~ Infra-estrutura e o custo do
País,qu~ntomaispuIllenos.efic:iente é a estrutura fis
cal, enfim, umaenofrne série de f~tores.Há também a
política ~e produtiviqade,por Illeio de investimento
emed~~ção..~m re~umo, o. País cresce ou não por
amplagarTla de. fatores que é, em última análise, um
planogegover~0.

No momento em que o Governo possui um pIa
no de srescimel'ltp,as diversas áreas do Governo irão
atuar nêle.()Ministério da Ciência e Tecnologia, o Mi
nistérioda Educação, oMinistério do Planejamento, o

Ministério dos Transportes, o Ministério da Saúde,
cada qual irá atuar na sua área, a fim de que o País
consiga crescer. E o Banco Central possui área espe
cífica de atuação; ele não vai entrar em setores que
não lhe dizem respeito, como custo de transporte, por
exemplo.

O que o Banco Central faz? No momento em
que o Conselho Monetário Nacional vai definir a meta
de inflação - e exponho isso com c1are:~a-, ele anali
sa o potencial de crescimento do país e, portanto, de
fine a taxa em face desse potencial, pela inflação cor
rente e em quanto vai se prever sua queda.

Por exemplo, a inflação no começo do ano esta
va em patamar elevado, acimade 13% em janeiro. O
Conselho Monetário, por intermédio do Ministro da
Fazenda, acatou asugestão do Banco Central na sua
carta aberta ao Ministrodetrajetóriadl~metas.

O Conselho Monetário faz reuniõ€lsnormalmen
te no mês de junho, •fez no ano passado e fará este
ano, para definir ao Banco Central a mEita de inflação.
Para isso, levará em conta todos os outlrOS fatores, in
clusive a meta de crescimento.

Definido isso,.o Banco Central, que possui ape
nas como instrumento a política monetária, vai perse
guir a meta deinflação.

Por exemplo,nocaso do Banco Central euro
peu, que é de grande porte, a meta de inflação anun
ciada corresponde a2%. Antes, era di'ferente. Havia
inflação menordo que >2%, mas, devido aos riscos de
deflação e aobaixofr(7sclrnento, a meta foi alterada.
Decidiram que nãoserip. menor do que 2%, mas sim
ao redor de 2%.Significaqueeassim se define a equa
ção crescimento e inflação. Mas o BancoCentral do
Brasil e os outros banCos centrais possuem meta es
pecífica de inflÇlção.

O Banco Central americano tem 2 missões bási
cas, mas é independente..Isto a, ele não é um banco
central. com esse mP9e1o.de autonomia que se está
discutindo para o Brasil, onde o Conselho Monetário
Nacional define as tnetasdeinflação baseadasem di
versos fatore~, inclU!~iVéasde crescimento, e o Banco
Central executa. O Banco Central americano define
sua própria meta. ·E:ntão, ele deve levar em conta o
aspecto crescimento.

Se o ConselhO Monetário Nacional, no ano se
guinte, decide mudar esses índices, tem todo o poder
e autonomiapara faz:ê-Io. E vamos ter condições, por
tanto, de enviar ea V.Exa.as características de autono
mia dos outrosba.n~oscentrais como, por exemplo, o
do Chile, o da África do Sul.
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Brevemente, traremos ao Brasil o Presidente do
Banco Central da África do Sul, do Chile e do México
para falarem sobre isso.

Enfim, deixo registrado a diferença entre inde
pendência e autonomia.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Descul
pe-me interromper. Onde esses convidados irão se
apresentar?

O SR. HENRIQUE MEIRELLES - Estamos or
ganizando o programa, mas certamente...

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Seria in
teressante. sermos convidados ou que eles viessem
para cá.

O SR. HENRIQUE MEIRELLES - V.Exa. e os
demais Srs. Deputados certamente serão convidados
a comparecer ao seminário.

Continuando, vou falar da diferença entre auto
nomia e independência. Independência é aquele ban
co central que define a própria meta. Autonomia não.
O Conselho Monetário Nacional define a meta e o
Banco Central tem autonomia para implementá-Ia.

Em relação à pergunta do Deputado Paulo Ber
nardo, de como o Governo pode garantir a oferta de
crédito com juros menores para o setor produtivo, evi
dentemente, isso extrapola muito as decisões do
Banco Central, na medida em que a oferta de créditos
a juros subsidiados e créditos específicos são defini
ções do Conselho Monetário Nacional, na maior par
te, ou, em alguns casos, de outras instituições, como
o próprio BNDES.

Em resumo, isso faz parte de uma política de
Governo, de uma esfera global. A limitação disso, sa
bemos muito bem, no fundo é a questão do Orçamen
to do Poder Público. Isto é, quando se tem um crédito
subsidiado, e uma instituição pública qualquer tem
que captar recursos, emprestando taxa menor do que
essa, há impacto no Orçamento e nos spreads primá
rio, etc. Faz parte, portanto, da discussão do Orça
mento da União e da discussão no âmbito do Conse
lho Monetário Nacional.

A solução desse problema de forma mais sólida
e sustentável, na minha opinião, dar-se-á pela conso
lidação da estabilidade financeira no Brasil nos ter
mos do projeto, hoje, do Presidente Lula, segundo a
proposta do Ministro Palocci. Ou seja, na medida em
que tivermos, de fato, queda da relação dívida públi
ca/Produto Nacional Bruto; na medida em que a infla
ção caia paralelamente, com uma política monetária
rigorosa; na medida em que, com isso, a taxa de juros
em geral caia; na medida em que a necessidade de fi
nanciamento do setor público diminua, teremos mais

disponibilidade de recursos para o setor privado, ta
xas de juros menores.

Então, o acesso do setor produtivo aos meca
nismos de financiamento se dará de forma mais efici
ente e mais abrangente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu Resen
de) - Muito obrigado, Presidente.

O próximo bloco é constituído pelos Deputados
Félix Mendonça, Fábio Souto e Paulo Afonso.

Com a palavra o Deputado Félix Mendonça, que
disporá de 3 minutos.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA - Sr.
Presidente, Sr. Presidente do Banco Central, Sr. Dire
tor do Banco Central, na última fala, o Dr. Henrique
MeireUes definiu bem a política do Banco Central e
também do Governo sobre a eficiência geral da eco
nomia.

Sem dúvida, vamos dispor futuramente de mais
recursos. A nossa preocupação é que isso possa de
morar, quer dizer, os recursos estejam disponíveis
para a atividade· produtiva com certa demora.

Na verdade, a condução do Banco Central tem
sido firme e coerente, dentro da estratégia do Gover
no. Entretanto, chamo a atenção para alguns proble
mas. V.Sa. se referiu à inflação de equilíbrio em 2%
para a América e o Mercado Comum Europeu tam
bém a definiu em torno de 2%; ambas têm relação da
base monetária com o produto. Ou seja, quanto mais
recursos na base monetária maior a inflação. Se fo
rem injetados mais recursos na base monetária, tere
mos 2 fatores. Haveria mais dinheiro na base monetá
ria ou mais produto para compensar.

Dostoievski dizia que na aldeia a gente se uni
versaliza. Vou citar exemplo firme de que não deve
mos atuar somente no problema da base monetária,
dos recursos injetados, mas também no produto.

Na região de Irecê, por exemplo, quando houve
boas condições climáticas e se aumentou a produ
ção, o feijão, que custava 60 reais no mercado brasile
iro, baixou para 20 reais. Isso representa a ação do
produto na inflação. É o segundo fator. O que quer di
zer isso? Se o produto for zero nessa equação, a infla
ção será infinita - está dentro da equação matemáti
ca. E deve haver influência simultânea e imediata na
produção, como o compu Isório, forma utilizada para
retirar dinheiro da base.

O compulsório, em determinada época, foi diri
gido para certas atividades estratégicas do Governo,
a fim de fortalecer o sistema produtivo. Isso foi feito
com sucesso na época. Não o poderíamos dirigir para
pontos da economia atual em que haja estrangula-
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mento - por exemplo, o transporte, possibilitando o
escoamento da grande produção -, de maneira a cri
ar mais emprego?

Outra .forma de garantir recursos são os cartões
de crédito e os cheques especiais. Isso, porém, não aju
da a conter a inflação. A inflação no Brasil tem um viés
diferente. Não podemos diminuir tarifas mediante a
composição de preçospara o futuro ou achando a iner
cial no atrasado, como o senhor disse. A nossa inflação
é composta pelas tarifas de energia, telefonia e por pro
dutos oligopolizados. O cimento, por exemplo. Esse se
tor está ocupando apenas 50% da sua capacidade de
produção. Os preços estão lá em cima. Não podemos
importar o produto, porque o preço do óleo ,está alto.

Portanto, nossa inflação tem outro componente:
as tarifas, que são intocáveis e fazem subir os preços
na composição inflacionária.

Não só os juros influenciam essas condições. O
maior tomador de juros no Brasil é o Governo. Diria
até que 90% dos recursos dos bancos são adquiridos
através do Governo, que emite títulos e enxuga a
base com empréstimos. Tínhamos esperança de que
esses juros caíSSem. Nos 2 primeiros meses do ano,
contabílizamos 32 bilhões em juros - não pagamos,
porque não témoscomo pagar -, ao passo que os
bancos, .no ano passado, contabilizaram 19 bilhões
de lucro e a projeção de.ganho para este ano é bem
maior. Isso tem de ser corrigido.

Nesseponto, perguntoa V.Sa.: podemos corrigir
essa distorção?

OSR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu Resen
de) - Com a palavra o Deputado Fábio Souto.

O SR. DEPUTADO FÁBIO SOUTO - Desejo
cumprimentar o Presidente do Banco Central, Dr.
Henrique Meirelles, pela explanação clara e objetiva
que fez, e o Dr. João Antônio Fleury, Diretor de Admi
nistração do Banco Central.

Sr. Presidente, vou procurar ser objetivo, já que
algumaS indagaçqes que pretendia fazer já foram for
muladas. Além disso, sei que há ainda muitos colegas
que qljerem questionar o Presidente.

Primeiro, reitero essa preocupação com as altas
taxas de juros cobradas no cheque especial, mate
mática essa que não conseguimos entender.

Com base nos dados econômicos disponíveis
até o momento e considerando a taxa futura de infla
ção, qUe entendemos vai ser descendente, é possível
projetar a trajetória dos juros reais dos próximos me
ses, ca.so a Troca SEUC não seja alterada. De acordo
com eSsasprojeções, oBrasil subirá para a sexta po
sição em maio; terceira em agosto; e voltará à primei-

ra posição em setembro. Esse é um 'fator bastante
preocupante. Peço a V.Exa. que exponha sua avalia
çãodocaso.

Sabemos que, embora a taxa de juros venha a
cair no momento em que o Banco Central baixar a
Taxa SEUC i não será de imediato que o setor produti
vo vai voltar a terconfiança e investir no País. Antes,
ele vai querer nova· confirmação. É natural que isso
ocorra. Assim, preocupa-nos também o fator tempo,
importante para que nossa economia. possa voltar a
crescer.

Acredito, Dr. Henrique Meirelles, que seja priori
dade do Presidente Lula reduzir a taxa de juros, pois
ninguém a deseja nos níveis em que está, nem V.Sa.,
tenho certeza. Esperamos que na próxima reunião do
COPOM tenhamos boa notícia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE· (Deputado Eliseu Resen

de) - Com a palavra o Deputado Paulo Afonso.
O SR. DEPUTADO PAULO AFONSO - Sr. Pre

sidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do
Banco Central, conversava hápouco com o Deputado
Cezar Schirmer a respeito da decisão, ontem, da Exe
cutiva do PMDB, de passar a integrar a base do Go
verno, no que estréia hoje - e vejo aqui também o De
putado Pedro Novais. De minha parte, sempre torci
por esse encaminhamento. Nunca escondi que fui
eleitor do Presidente Lula, embora meupartidotives
se posicionamento diferente.

Eu, que sempre fui uma pessoa tranqüila, mo
derada e conciliadora., taivezpela empolgação deste
novo momento, vejo com simpatia a tese dos radicais
que estão no Governo - na verdade, tenho grande es
perança de que o Presidente Lula mude este País,
como deseja a esmagadora maioria da população.
Por isso, vou fazer algumas observações certamente
numa linha um pouco mais radical.

Hoje pela manhã a.ssisti a uma entrevista do Mi
nistro Guido Mantega. Pelo queentencli do contexto,
ele foi à FEBRABAN cobrar a fatura da redução de
ganho e de spreadbancário. Ele disse mais ou menos
o seguinte - até fiquei um pouco impressionado: "Fi
zemos o dever de casa. O Governo fez a sua parte,
agora vocês têmque fazer a de vocês." Pensei se isso
não havia sido previamente combinado, se não houve
um pacto antes, em que o Gdverno decidiu arrochar
ainda mais e ser ainda mais conservador do que vi
nha sendo até então: "vamos elevar os juros, tomar
providências quanto aosuperávitprimário e coisas do
gênero e vocês vão fazer a parte de vocês" - o que
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agora eles não fizeram, porque o Ministro tão-somen
te foi à FEBRABAN cobrar a fatura.

É dessa maneira que funciona a política mone
tária, ou seja, a fórmula matemática. Se tomadas de
terminadas providências, necessariamente levariam
a uma redução dos ganhos dos bancos e dos juros
cobrados das pessoas? É assim ou não?

Talvez, Sr. Presidente, seja necessário arrom
bar essa porta e mexer nessa questão dos bancos
com a mesma vontade política - e vai aqui uma ob
servação crítica - com que se vai taxar os inativos,
com que se pretende elevar a alíquota de Imposto de
Renda para os assalariados.

A minha pergunta: houve esse pacto? Funciona
dessa maneira a política monetária? Os bancos não
estão fazendo sua parte, quando deveriam? E se não
fizerem, o que vai acontecer? Ou isso é matemático?
Essa é uma pergunta muito objetiva e sincera.

A respeito da autonomia do Banco Central - já
conversamos sobre isso na outra vez que V.Sa. este
ve aqui -, aproveito a oportunidade para dizer que fui
um dos 13 Deputados que votaram contra a emenda
constitucional que permite a regulamentação do sis
tema financeiro, e não porque errei de botão. Eu o fiz
consciente da minha posição; eu o fiz exatamente
porque, ao contrário do que se disse, para mim estava
muito claro que aquela mudança constitucional daria
ensejo a um projeto de lei visando dar autonomia ao
Banco Central. Eu não via razão para que aprovásse
mos aquela emenda constitucional, ainda que se dis
sesse algo em sentido contrário.

Sou contra essa autonomia por acreditar em
algo que V.Sa. disse em sua exposição: quanto maior
a certeza dos agentes econômicos quanto à autono
mia da autoridade monetária para perseguir suas me
tas e seu empenho em fazê-lo, menor o custo para as
sociedades.

Esse pessoal do sistema financeiro deve ter
pensado o seguinte: "Em determinado momento es
ses milhões de brasileiros desavisados podem eleger
um líder sindical para Presidente da República e ele
resolver mudar mais o País. Então, vamos blindar o
Banco Central para que isso não ocorra:'

Como disse no meu pronunciamento, o Presi
dente Lula não pode abrir mão disso. Acreditamos po
der conduzir a política, e temos esse direito.

Trago esse meu ponto de vista, mas gostaria de
ouvir a opinião de V.Sa. Sou sincero no meu desejo de
ajudar, o que, aliás, é o que orienta meu mandato, mi
nha disposição de estar em Brasília como Deputado
Federal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu Resen

de) - Tem a palavra o Presidente do Banco Central.
O SR. HENRIQUE MEIRELLES - Em primeiro

lugar, vou responder a pergunta do Deputado Félix
Mendonça quanto às taxas de juros de equilíbrio, à in
flação, ao controle da base monetária como mecanis
mo fundamental de controle da inflação.

O que mencionei foi que temos, nos diversos
bancos centrais, uma meta de inflação. No Brasil,
essa meta é definida pelo Conselho Monetário Nacio
nal e, em alguns outros países, como os Estados Uni
dos, pelo próprio Banco Central. Boa parte dos países
hoje segue o modelo adotado no Brasil, que, na mi
nha opinião, é o mais equilibrado. Fixada essa meta, o
Banco Central vai definir uma taxa de juros nominal
na economia, que vai trazer a inflação para a meta de
finida pelo Conselho Monetário Nacional. É esse o
mecanismo.

A taxa de juros de equilíbrio de longo prazo,
como disse, é aquela que não altera a inflação para
cima ou para baixo. Isto é, considerando uma taxa de
juros de 10%, com uma inflação de 5%, portanto, 5%
seria o componente inflacionário. Naquele país, 4%
seria a taxa de equilíbrio e 1% a taxa monetária.

De fato, essa taxa de juros de equilíbrio tem
sido alta no Brasil nos últimos anos. Varia de 5 a 10%
a taxa de juros real. Nos últimos anos talvez ela esteja
mais próxima de 10%. Ocorre que outros países têm
taxas menores. Nos Estados Unidos ela é cerca de
2,70%, segundo dados. A questão é como fazer com
que essa taxa de juros real de equilíbrio caia.

Como não temos muito tempo, vou apenas dizer
que essa taxa de juros de equilíbrio real no Brasil tem
correlação com a taxa de juros externa, ou seja, com
o Risco Brasil. Portanto, é importante, em última aná
lise, que baixemos o Risco País para que isso tenha
efeito no mercado interno.

O Deputado tem razão quando diz que o contro
le da base monetária, o velho monetarismo, tem sido
abandonado como um mecanismo fundamental de
controle da inflação. Basicamente tem sido usado o
mecanismo de fixação de taxa de juros.

O Deputado mencionou o fato de que as tarifas
influenciam a inflação. É verdade. Não há dúvida de
que as tarifas influenciam diretamente a inflação, e é
por isso que, quando fixou a meta ajustada para as in
flações de 2003 e 2004, o Ministro da Fazenda disse
que, caso as tarifas e os preços monitorados e admi
nistrados subissem acima do previsto, essa meta po
deria até ser ajustada.

---------~-~--- --- - ----------~------- ----------~
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Não éo caso, porque a previsão de aumento
dos preços monitorados e administrados para o ano
de 2003 previsto na carta aberta ao Ministro foi cerca
de 14%. A previsão está perto dos 16% e está voltan
do para um percentual mais próximo de 14%; portan
to, próximo do que está na composição da meta. Mas
o Deputado temrazão ao dizer que as tarifaspúblicas
e os preços monitorados e administrados influenciam
a inflação.

No que se refere à correção dos juros altos da
dívida e ao efeito que isso tem$obre bancos e a dívi
da pública, a taxa de juros nominal vai cair à medida
que a inflação também cair, possibilitando um ajuste
para baixo. A taxa de jurosreal de equiHbriode longo
prazo podecair, conforme o Hisc:o Brasil caia, como
inclusive demonstra essa trajetória descendente.

TUdo iS$o vêli ser resultado do sUperávit primário
sustentável doGovern()e dasreformas fundamentais
em discussão.noGongresS() NacionaL E,em conse
qüência detudoisso, arelaçãot?tal do endividamen
to do setorpúblico versusProdut? NacionalBruto cai
rá, levando aum~maior disponibilidade de recursos
para serem. .emprestados ao público, à queda dos
spreads,entreoutra~coisas, e também à queda da
taxa de •jurosn()minal junto ~m aqueda de risco.
Tudo isso vai levara um círcul.o virtuoso. Em resumo,
é todo um conju!1tode.medid~s.E como disse, isso
aumenta a competitividade bancária. Tudo isso tem
seu fator.

rytasem relação a sua pergunta específica so
bre ?efeito da taxa dejuros base, da SELlC, acho que
de fato ela temtodose$ses componentes que menci
oneili) vai baixaràmedicjaquea inflação caia de uma
forma simples. E evidentemente isso vai ter um im
pacto na dívidapública.

Acredito que a questão do spreadbancário tam
bém está. respondida.

O Deputacjo Fábio Soutomencionou a preocu
pação com o fato de que algumas publicações anun
ciam que o jurorea.l noBrasil vai aumentar no decor
rerdo ano conforme a inflação cair e a SELlC for man
tida.

Essa publicação que o Deputado mencionou
considera algumashipóteses. Em primeiro lugar, ela
pressupõe que la. inflação vai cair - uma hipótese im
portante -, porque é aquela com que a política do
Banco Central está tendo sucesso. Mas, em segundo
lugar,elapressupõequea Taxa SEUC seria mantida
sem mudança até o final do ano.

São essasas2 hipóteses que estão naquele es
tudo mencionado pelo Deputado e que ainda vamos

verificar. O Banco Central, como eu disse, não anteci
pa decisões do COPOM no futuro.

O Deputado disse que o tempo é importante.
Certamente. É importante para o crescimento, mas
também para a inflação. É necessário que não inter
rompamos o processO de ajuste da economia brasile
ira antes da hora, porque pode haver conseqüências
graves seainflação voItara subir. Teremos, aí sim, um
custo muito maior para enfrentá-Ia. Não há dúvida,
porém, de queo tempo é importante.

A respeito das declarações do Ministro Guido
Mantega, reportadas pela imprensa, eu não estava
presente e não tive oportunidade ainda de conversar
com o Ministro. Sugiro, porque seria mais produtivo,
que em outra. oportunidade o Deputado enderece a
questão a S.Exa.. Nãoposs? saber oque exatamente
S.Exa. pretendia dizer naquela entrevista em que fez
menção ao BRADESCO.

Sobre a. autonornia do Bando Central, como
mencionei, o banco não tem posição sobre o debate.
Trata-se de decisão doCongressoNacional e, portan
to, não me compete comentar a opinião expressa pelo
Deputado. EUflpena~exporiaum .aspecto importan
te, quanto ao caso mencionadopelo D1eputado de um
líder sindical ser eleito presidente da República e a
sociedade querer ter oBanco Central direcionado de
acordo com sua dec:isão. Diria ao. Deputado que um lí
der sindical foi elEtito Presidemteda República e no
meou o Presidente doBanco Central segundo a esco
lha dele, refletindo, portanto, suas orientações.

O SR. DEPUTADO PAULO AFONSO- Sr. Pre
sidente, apenas para esclarecer. Urna das perguntas
que fiz dizia respeit?RoCQmpulsório. Desejo ~aber se
ele poderia s~r direcionado para pontos de estrangu
lamento da eConOrnil;l.

O SR. HENRIQUE MEIRELLES - Descul
pe-me, Deputado,V.Exa. tem razão. O compulsório
certamente pode ser direcionado. Mas, fazê-lo signifi
ca direcionar depósitosbancáriosparêl determinadas
aplicações. E a forn"la de se assegurar que as institui
ções sigam o dir~ciopamento é. dizer: caso o direcio
namento não seja o157d~cido,ps.recursos .serão de
positados compuJsoriarnent~noBanco CentraL

Na reaJidade,e~sé n"lecanismo é um pouco dife
rente do que estamos discutindo, quatseja o uso do
compulsório como. irstrymentode política monetária,
de restrição de crfédito, dem~neira a conseguir a que
da na inflação, mec~nismo que se adota com os juros.

Em relação ao direcionamento de depósitos,
isso não tem necessariamente nada a ver com o nível



41990 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

de compulsórios; tem efeito indireto. Na realidade, tra
ta-se de outra questão. É assunto para um grande de
bate. No momento o estamos estudando com muito
cuidado, principalmente em relação a microcrédito,
para sabermos até que ponto isso pode ser feito de
forma eficiente.

Essa prática foi abandonada no Brasil nosúlti
mos anos, em virtude das diversas distorções que se
criou a esse respeito, e as atenções se concentraram
nas instituições oficiais de crédito, como o BNDES e
outras, conforme mencionou o ilustre Deputado. De
qualquer maneira, estamos estudando o assunto com
muita seriedade e deveremos discuti-lo numa das
próximas reuniões do Conselho Monetário Nacional.
Tão logo tenhamos algo mais concreto a respeito, in
formaremos V.Exa.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO -Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu Resen
de) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO -Sr. Presiden
te, gostaria de saber quantos inscritos ainda há.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu Resen
de) - Peço permissão ao Plenário para que passe
mos a distribuir as perguntas em bloco de 4 oradores,
devido o adiantado da hora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Por que não
falam todos de uma vez? Talvez minha pergunta seja
a mesma que fará o Deputado Virgílio. Já são
12h36min.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu Resen
de) - Há 9 debatedores inscritos. Pergunto se pode
mos formar um bloco final com 9 debatedores. Os pró
ximos inscritos são os Deputados: Luiz Carlos Hauly,
Coriolano Sales, Paulo Rubem Santiago, Virgílio Gui
marães, Max Rosenmann, Carlito Merss. Estão em
reunião o Deputado Eduardo Valverde e a Deputada
Maria Helena.

(Intervenção inaudfvel.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eliseu Resen

de) - Passemos então para o próximo bloco. Em de
corrência de reunião mencionada pelo Deputado Vir
gílio Guimarães, terei de me ausentar neste momen
to. Peço, portanto, ao Vice-Presidente, Deputado Pa
ulo Bernardo, que assuma a condução dos trabalhos.

Passo a palavra imediatamente ao primeiro de
batedor do último bloco, Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do
Banco Central, Sr. Diretor de Administração, atuo na
Casa há 12 anos e 5 meses. Evidentemente, no que

diz respeito a espaço e tempo, tenho bastante noção.
Há 5 meses V.Sa. assumiu a Presidência do Banco
Central.

Transcorridos 10% do tempo de mandato do
Presidente Lula, de 48 meses, o Risco Brasil reduziu,
voltou aos patamares anteriores - espero que desça
ainda mais -, a inflação diminuiu. A arrecadação de
impostos do Governo Federal bate recordes, a balan
ça comercial está ótima. Os indicadores são todos po
sitivos, portanto, não é sem razão que a expectativa
geral é de que haja redução na taxa de juros.

O Governo brasileiro sempre honrou os compro
missos com aqueles que compraram seus papéis,
seus títulos. Houve um pequeno senão no Governo
Sarney, com a moratória, que acabou prejudicando
bastante o Brasil. Mas historicamente o País sempre
honrou seus compromissos.

No que se refere à credibilidade do Governo, su
peramos bem essa questão, com a adoção de práti
cas internacionais, a boa prática da administração da
macroeconomia brasileira, da austeridade fiscal. Lula
chegou à mesma conclusão que chegamos há muitos
anos, e reconheceu que nem todos acordam na mes
ma hora - dou as boas-vindas ao despertar para a ne
cessidade das reformas - e envia as reformas ao
Congresso. Há a sinalização positiva de todos os par
tidos, com a vantagem adicional de não haver oposi
ção do seu próprio partido.

Dessa forma, acreditamos que há espaço ne
cessário para a redução da taxa de juros. Não faço
apologia a esse respeito, porque V.Sa., enquanto Pre
sidente do Banco Central, é guardião da nossa moe
da. Mas quero lembrar um episódio que envolveu o
ex-Presidente Gustavo Franco. Em certa ocasião, ele,
teimosamente, contrariando toda uma expectativa
nacional, não reajustou o dólar, que naquela época
estava sob o controle do Banco Central e estava des
valorizado em cerca de 7% ao ano. Tivesse ele eleva
do gradativamente e chegado aos 15% ao ano, não
teríamos tido o prejuízo que tivemos. Mas foi aquela
monstruosidade.

O passado recomenda as condutas do presente
do próprio Banco Central. Sempre tive um "senão"
com esse Presidente exatamente por isto: pelo pres
suposto de uma política, de uma pressão nacional,
elecontrariou a todos. Sei que a conduta de V.Sa. é
avalizada internacionalmente, sei da sUa experiência
e segurança, o que dá ao País tranqüilidade em tê-lo
como Presidente do Banco Central.

Os indicadores da formação do spread também
estão bons.
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No que se refere à questão administrativa, a au
tomação bancária no Brasil foi violenta. Temos de ve
rificar a efetiva redução efetiva dos custos administra
tivos via automação. Quase tudo hoje está automati
zado.

Outro ponto a destacar é o da cunha fiscal.
Estou disposto a ajudar a eliminar a cunha fiscal do
spread bancário. V.Sa. pode conduzir essa negocia
ção. Chame os Deputados e diga-lhes que pretende
zerar o IOF, o PIS, a CONFINS ea CSLLsobre ospre
ad bancário. O importante é a produção. A opção é a
produção. Esse indicador é do Congresso Nacional. A
automação, o custo de captação e o lucro não são
nossos. O Banco Central, a CVM e o mercado têm de
ser rigorosos na apuração do balanço das empresas,
para explicar o lucro.

Fui Presidente de banco publico, o grande ban
co doEstado do Paraná, que anualmente apresenta
va lUcro. A tônica do nosso trabalho era decidir como
fazerpara diminuir o lucro a fim de pagar menos im
postos e menos dividendos.

Posso dizer, com conhecimento de causa, que
há um campo muito grande para aumentar os lucros
reais. Queremos, isto sim, a incidência do Imposto de
Renda sobre oll./cro real dosistema bancário. Ébabo
seira pretender taxar os bancos sobre tudo o mais,
porque todo o Cl,lsto recairá sobre o dinheiro empres
tado. Portanto, vamos taxar o lucro real do banco do
sistema financeiro. Coloco à disposição de V.Sa. o tra
balho desta Comissão, a: nossa permanente preocu
pação·montara estrutura necessária.

Outro ponto que desejoressaltar diz respeito ao
compulsório. Como poder que o Banco Central tem
hoje, mai~ do que em qualquer outro país do mundo,
poderíâm9stranqüHamente dar esse aval. Essa coisa
de faloU,çJeixou de falar, é assim mesmo. No Brasil
todo mundo fala.. Somos um país latino, onde todos
gostamçJe falar muito, de.c1ar palpite em tudo: no fute
bol, na economia, napolftica. É da natureza do País.
Quem está no Poder tem de ter esse discernimento.
Não é mais uma empresa privada. O Brasil todo tem
essa expectativa.

Outra questão. V.Sa. disseque nova central de
risco e crédito substituiria a SERASA, estou certo ou
não? Seria de outra natureza? O papel que ela exerce
é importante na garantia do crédito para diminuir o
custo do dinheiro na taxa de juros.

Era o quetinha a dizer.
OSfl. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernardo)

- Concedo a palavra ao Deputado Coriolano Sales.

o SR. DEPUTADO CORIOLANO SALES 
Dois questionamentos tenho a fazer ao Presidente do
Banco Central.

O primeiro: como S.Sa. vê a participação do Mi
nistério Público Federal no processo de análise dos
atos de concentração das instituições financeiras
para evitar lesões aos investidores e a()iS consumido
res de produtos bancários?

Tramita na Casa o Projeto de Lei Complementar
n° 344. Ele está emperrado. Parece que o Governo
não está interessado em dar-lhe prosseguimento. Qu
ero saber aposição de S.Sa. a esse respeito.

O segundo questionamento não é propriamente
a respeito da concentração bancária; que na minha
opinião tem a ver com oferta de crédito, mas sobre a
expansão bancária no Brasil.

O Brasil tem poucas agências bancárias - em
torno de 19 mil. São 23 mil, somadas às dos bancos
de investimento, contra 75 mil agências na Alemanha,
que tem 82 milhões de habitantes - o fenômeno da
"bancarização" como importante mecanismo destina
do a resolver o problemada oferta de crédito.

Nosso sistema bancário é concElntrador, diria
até elitista, não indutor do desenvolvimento econômi
co. Foi o que enfatizou o Dr. Roberto Setúbal, então
Presidente da Associação deBancos, quando veio à
Comissão Especial do Sistema Financeiro.

A grande modificação que o Pmsidente Lula
pode fazer no Brasil é tornar o sistema bancário flexí
vel, seguindo as Illáximasdosistema fiÍnanceiro dos
países ricos. VoSa. morou muitos anos nos Estados
Unidos e sabe do papel que tem o banco local: pou
pança local, banco local versus desenvolvimento lo
caI. Essa a máxima do sistema bancári.o de países ri
cos: Estados Unidos, JapM, Alemanha, França.

V.Sa. falou no sistema de microcrédito, nas coo
perativas de crédito como instituições tinanceiras. A
nosso ver, as instituições de microcréditos.não são
instituições financeiras. Elas não carre~}am a forma
ção política de poupança local, de banco local e de
desenvolvimento local, embora sejam pequenas
agências de financiamento.

Precisaríamos um sistema bancáriodescon
centrado, expandiçJo, cuja criação fosse facilitada. O
Brasil perdeu a~ características dos bancos locais,
dos bancos regionais indo na contramão da história
do sistema bancário financeiro dos países mais ricos
do mundo.

No Brasil, 7 bancos concentram 62% dos depó
sitos. Num país dotamanho do nosso, com a econo
mia que tem, 30% dos seus Municípios não contam
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com agência bancária! Há algo errado. Como, então,
implementar uma política de desenvolvimento econô
mico e social para o País?

Especificamente com relação ao segundo pon
to, qual a opinião do Presidente do Banco Central so
bre o modelo de banco que vamos ter no Brasil? O
País hoje tem poucos bancos. Não tenho restrição a
banco estrangeiro, mas precisaríamos criar um siste
ma financeiro nacional de vanguarda, que não espe
culasse em bolsa; que fosse genuinamente local, que
promovesse a poupança local para fazer inclusive
parte da política de poupança interna. Ou seja, um
banco local com operações restritas à região, jurisdi
ção limitada e que ajudasse na promoção do desen
volvimento econômico local, como ocorre na Alema
nha, com as Sparkassen, as cooperativas de crédito,
o banco dos Correios; na França, com o Credit Agrico
le, que V.Sa. conhece muito bem, o Credit Mutuel, os
bancos populares; na Espanha, com as caixas de
poupança, que hoje detêm cerca de 50% dos depósi
tos bancários - são apenas 60 caixas de poupança
autônomas, locais, intra-regionais, com 18 mil agênci
as bancárias.

Algo está errado no Brasil. Temos um crédito caro
e pequeno. V.Sa. falou em 15% de crédito livre hoje no
Brasil, mas Maílson da Nóbrega falou em 12%. Convi
vemos com o absurdo de ter financeiras que cobram
320% de juros ao ano. Cobram de quem? Do pessoal
de baixa renda, do pessoal pobre. Além disso, 90% des
sa população não tem conta em banco.

Eu queria saber a sua opinião sobre esses 2
pontos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernar
do) - Obrigado, Deputado Coriolano Sales.

Tem a palavra o Deputado Paulo Rubem Santia
go, Vice-Presidente da Subcomissão que analisa a
questão dos juros e do spread.

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM
SANTIAGO - Sr. Presidente, Deputado Paulo Bernar
do, Sr. Presidente do Banco Central, Henrique Meirel
les, prezado Diretor de Administração do BACEN, Sr.
João Antônio Fleury, Srs. Deputados, nas sessões
anteriores, em que aqui estiveram o Deputado Delfim
Netto, o Ex-Ministro Maílson da Nóbrega e o Ex-Pre
sidente do Banco Central Gustavo Loyola, discutimos
a formação das taxas de juros e dos spreads bancári
os. Na oportunidade, chamou-nos a atenção a objeti
vidade com que esse setor financeiro defende-se dos
riscos, de eventuais indícios de inadimplência e de
outros problemas dessa natureza, como também o
elevado grau de subjetividade dessas instituições, a

pretensão quanto a uma imensa imunidade ou a qual
quer forma de risco e, diria até, a uma forte dose de
especulação.

Na ocasião, tomei a liberdade de fazer uma com
paração e quero hoje repeti-Ia. Imaginem se um planta
dor de algodão, meeiro, que trabalha em terra de alu
guei, além de embutir no preço do produto o aluguel da
terra, o consumo da água, o adubo, as sementes, a
mão-de-obra e os defensivos agrícolas, embutisse tam
bém a expectativa de estiagem no ano seguinte, a velo
cidade e a direção dos ventos, a sazonalidade da inci
dência de fungos e parasitas ou o risco da vo~ado bicu
do na próxima safra. Por quanto não estaria o preço do
algodão? Quanto não se cobraria pelo feijão, pela bata
ta, pela mandioca e pela soja?

Se não houver normas de regulação e sanções,
vamos assistir ao aumento da concentração da impuni
dade no jogo de mercado, da inadimplência e, na ponta,
toda forma de violência, já que é absolutamente desi
gual a maneira como os agentes econômicos convivem
no mercado e estabelecem o preço dos seus serviços e
da remuneração que cobram por eles.

Estamos caminhando para a estabilidade da in
flação e o fortalecimento da moeda, mas creio que es
tamos convivendo ainda com uma brutal situação de
desequilíbrio econômico entre os agentes.

Como a indústria, a agricultura, o trabalhador
assalariado e o prestador de serviços se remuneram
no mercado e como o setor financeiro obtém remune
rações cada vez mais altas, em alguns casos estapa
fúrdias, desconectadas do equilíbrio entre o conjunto
dos agentes?

A minha primeira pergunta é: do ponto de vista
das regras, o que pode ser fazer o Banco Central fren
te a essa desenvoltura desequilibrada e desigual que
têm os bancos no que se refere à remuneração dos
seus serviços, em detrimento dos outros agentes
econômicos, que enfrentam regras as mais diversas,
a concorrência, a incidência tributária, e têm margens
bem menores de remuneração?

Há ainda outra questão que me parece interes
sante. O Presidente do Banco Central referiu-se di
versas vezes às regras de mercado. Desejo citar
como exemplo uma situação recente. Quem define as
regras do Campeonato Brasileiro de Futebol é a CBF.
Entretanto, existe agora o Estatuto do Torcedor, que
não permite mais aos clubes pensar apenas na renda
da transmissão e no patrocínio na camisa dos atletas.
Têm de assegurar ao consumidor do espetáculo es
portivo segurança, harmonia e boa qualidade daque
le produto, o espetáculo esportivo.
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Pergunto: quem faz as regras de mercado? É o
próprio mercado? Sefor, vai prevalecer a lei do mais for
te. O Congresso Nacional é que ditará as regras que de
vem ser respeitadas pelo mercado financeiro? Serão
normas baixadas pelo Banco Central, como portarias e
outras normas administrativas, ou precisamos de fato
que esse mercado seja fortemente regulado? Não digo
para termos tutela estatal, tabelas, tabUtas, limites ou
controles rígidos, mas para que possamostera curto,
médio e longo prazos. uma.economia·equilibrada, uma
vez que hoje o desequilíbrio é brutal.

Por fim, V.Sa.fez referênCia ao papel dos juros
no combate à alta da inflação, à preservação da moe
da e ao fato de não termos f()rmas explosivas de pre
ços.Lembro,.e não é invenção, que outros elementos
também forçam. a alta dos preços e, conseqüente
mente, a precariedade damoeda.

Temos. um caso claro: os cartéis no setor de
combustíveis. H~alguns ~etores econômicos contro
lados por oligopólios empresariais, além de outros fa
tores cambiai~ naind~striaou na agroindústria que
trabalham .~om •comp()nentesiITlPortados..Será que
só vamOS cuidardeco.ibiro aUlTllpnto da inflação com
as taxas~ejuros,cujasconseqüênciassão amargas
e recessivas - mais dlpselTlpregoe aumento da dívida
pública? Ou pOderia haver um consórcio de iniciativas
que envolvessem Juros,. compulsórios, medidas anti
cartelistas,antimonopolistase antioligopolistas que,
ao me~mot~ITlPO' red~zisselTladistância, que se es
peras~jacadavez menoT' entre a nossa moeda e as
estr~n~.eirEls.queinterfer1mpaformação do custo das
mat~rifls-prilTl~sdoprodutoni:1cional?Seráque a va
riáv~1 juro,~nici:1lpex?lusivarT1~nte,é suficiente, com
todi:1sass~as<i:1ll1ar~as.cons~qüências,ou devere
most~r umac~.stéi deiqici~tivlil~, compreensiva não
só d~jur()s'lTlasdetodas a$()utras causas que preju
dicame podem forçar um aumento dos preços?

Obrigad?
O SR.. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernar

do}- Qbriga(:jo,.peputado Paulo Rubem Santiago.
Tel11a padavra o [)eputado Virgílio Guimarães.
O ªR.DEPUTADOVIRGíLlO GUIMARÃES 

Sr. Pn9sidente, [)eputado Pa.ulo Bernardo, Presidente
Henrique Meirelles, tendo em vista o adiantado da
hora, "OllSer.? mais rápido possível, até porque tenho
3 questões básica~pari:1submeter a seus comentári
os. A prim~iri:1diz:respeit() ao papel do Legislativo na
reduçãoqo .spre~dbancário. O senhor falou sobre a
cunhafiscaLpli:1existe:.~matributação malposta inci
dindonacirc~li:1ção,evidentemente,resulta na eleva
ção do preço de qualquer produto e no preço do di-

lEi

nheiro - a taxade juros, o spread, no caso. O aperfei
çoamento do Imposto de Renda, um dos objetivos da
reforma tributária, vem possibilitar uma correção im
portante, uma incidência mais forte e expressiva da
tributação direta no setor financeiro. Trata-se exata
mente daquela não repassada para o custo final do
produto, ou seja, a taxação da pessoa física, inclusive
no setor da intermediação financeira.

O que eu gostaria de saber melhor é qual o pa
pei da cunha fiscal na formação do spread. Que medi
das podem ser tomadas pelo Executívo e quais estari
am ao nosso encargo? Evidentement~ nessa ques
tão a nova/Lei de Falências é importante, assim como
é decisiva a lei que regulamenta o cooperativismo de
crédito. O Banco Central hoje me parece desprepara
do para lidarcom o cooperativismo de crédito. Tra
ta-se de um instrumente> que me parece também um
pouco perdido. Até recentemente estava a cargo do
Ministério da Agricultura, como se cooperativismo
fosse a mesma coisa. E na realidade não é. Temos co
operativaSde trapalhoque em grande parte são uma
falcatrua. Ee> Ministério da~griculturanão está habili
tado para cuidElr dessaqljestãoe muitomenos para a
fiscalização. Não se trata apenas de fiscalizar, mas de
desenvolver o.cooperativismo.

Parece-lTle que, i:1lém da lei, o Banco Central ti
nha de se preparar mt?lhorpara receber de maneira
mais inteira e> cooperativismo decrédlito. No anopas·
sado, em Minas Gerais, o número de fechamento e
abertura de cooperatiyasde crédito foi equivalente,
se não foi ulTl pouco~up~rior. Então, temos de fazer a
legislação também. Essa é a primeira parte da per
gunta que fa.ço.

Sr. Presidente, V.Exa. sinaliza que tenho de ace
lerar, mas eu não poderia deixar de manifestar-me so
brea autoO?ll1ia do Banco CentraL Julgo a. questão
muito importante, até porque, Presidente Meirelles,
provavelment~amanhã teremos a promulgação da
PEC que desbloqueia a.regulamentaçãodo sistema
financeiro. Independentemente de iniciativas do Go
verno, acreditoqueo apensamento daqueles tantos
projetos será revertido e eles voltarão a tramitar nor
malmente.

PrecIsaremos em determinado momento fazer
uma discussão mais específica e direta sobre a rees
truturação do Banco Central. Quais seriam os ele
mentos de autonomia, qual o modelo brasileiro de au
tonomia? Autonomia não é blindagem. PelO contrário,
é ter regras, transparência, estabilidade. É disso que
a sociedade precisa para sair do imediatiSmO da es
peculaçãoe.passara rt?alizarinvestimentos internos.
O mercadonão é sócomposto de vampiros, mas tam-



41994 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

bém de pequenos investidores, que podem investir no imparcial e independente dos mercados que são por
setor produtivo. eles regulamentados e fiscalizados.

Sei que o tempo é implacável, mas não poderia Tenho apenas dois questionamentos a fazer ao
deixar de registrar que esse tema será lançado a par- Presidente do Banco Central. No seu entender, que
tirda semana que vem, independentemente da inicia- órgão fiscalizará o Banco Central, sendo ele autôno-
tiva do Governo, e o Governo não vai ter iniciativa ne- mo? A quem o Banco Central vai prestar contas? E
nhuma antes das reformas, é verdade, até por ques- como conciliar o conflito entre as promessas de cam-
tão de política e de acerto com sua base de apoio. panha dos governos eleitos pelo povo e as convic-
Mas o tema, a partir da semana que vem, estará pos- ções ideológicas e doutrinárias dos dirigentes dessas
to nesta Casa e teremos de dar resposta à regula- instituições independentes e autônomas?
mentação do sistema financeiro. Obrigada.

O terceiro questionamento é se em algum mo- O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernar-
menta teremos não de tabelar os juros, o que seria do) - Obrigado, Deputada Maria Helena.
absurdo, mas estabelecer um limite a partir do qual fi- Tem a palavra o Deputado João Leão, a quem
caria configurado o crime de usura. Taremos de reto- peço desculpas, porque inverti a ordem das inscri-
mar essa discussão em algum momento, porque os ções.
mais pobres são vítimas não só do banco, mas de di- O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Não tem pro-
versos tipos de intermediação financeira. blema nenhum, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernar- Caro Presidente Paulo Bernardo, Presidente
do) - Obrigado, Deputado Virgílio Guimarães. Des- Henrique Meirelles, Diretor João Antônio Fleury,
culpe-me por ter apressado V.Exa. meus cumprimentos. Presidente Henrique Meirelles,

Tem a palavra a Deputada Maria Helena. vou fazer uma pergunta política, porque o senhor é
A SRA. DEPUTADA MARIA HELENA - Sr. Pre- político. O senhor poderia estar junto conosco inqui-

sidente, Sr. Presidente do Banco Central, Henrique rindo o Presidente do Banco Central, se não tivesse
Meirelles, Sras. e Srs. Deputados, o Banco Central é tido a ousadia e a coragem de ter renunciado a seu
um órgão público que opera a política econômica no mandato e estar sentado nessa cadeira na condição
País e também regulamenta e fiscaliza a atividade de Presidente do Banco Central. Por isso, vou cha-
econômica. Não existe nenhuma outra agência em má-lo de excelência.
que a dependência entre o órgão regulador e fiscali- S.Exa. foi o Deputado Federal mais votado do
zador seja tão grande em relação a seu público alvo. Estado de Goiás. Em Aparecida de Goiás, mora o Sr.
Pelos domínios do Banco Central passa toda a regu- Luiz da Silva, que nada tem a ver com o Presidente
lamentação dos fluxos financeiros de capital estran- Luiz Inácio Lula da Silva, mas é bem capaz de ser pa-
geiro, a política de juros, remessa de divisas, controle rente. Ele votou no senhor e caiu no cheque-ouro do
dos bancos, etc. Banco do Brasil. O senhor é um dos responsáveis por

Infelizmente, desde a criação do Banco Central, isso hoje, e não me diga que não, porque, se pegar
o mercado exerce uma influência muito grande na es- seu telefone e ligar para o Presidente do Banco do
colha dos seus dirigentes - nunca o Governo, pelo Brasil, ele o atende na hora e vai fazer o que o senhor
menos historicamente é o que temos percebido. Ago- mandar. Todos nesta sala concordam com isso.
ra, o que se pretende, reiterando o que disse o colega Como é possível cobrar 166% de juros de Luiz
Deputado Paulo Afonso, é blindar o Banco Central. da Silva, Sr. Presidente?! O Banco do Brasil poderia

A nosso ver, a independência e autonomia do reduzir esse juro para 105%, estabelecer um viés de
Banco Central em relação ao Governo sempre existi- baixa. Trata-se de um banco estatal que teve um lucro
ramo Na realidade, o que deveria ser independente é o de 5 bilhões de reais. Poderia diminuir o lucro do Ban-
mercado, para que possa regulamentar e fiscalizar, e co do Brasil. De quem é o Banco do Brasil? É nosso, é
não os governos legitimamente eleitos pelo povo. Por- do povo. Mas não.
tanto, a autonomia do BC neste momento deve ser ex- Além dele, há a sua esposa, a D. Maria, que vo-
tremamente bem pensada. E nós, Parlamentares, te- tou no senhor também. A D. Maria Letícia - V.Exa.
mos a responsabilidade de definir também as respecti- deve conhecê-Ia - acreditou na sua campanha, carre-
vas regras. Até mesmo os pré-requisitos que devem ser gou sua bandeirinha, foi para o comício, bateu pal-
exigidos dos candidatos a dirigentes do Banco Central, mas, votou no senhor. Domingo passado, ela assistiu
de modo que possam exercer suas atribuições de forma ao Domingão do Faustão e resolveu tirar um cartão
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da FININVEST. Foi lá, fez o cartão e tomou dinheiro
emprestado a juros de 256% ao ano.

É sobre isso que o Deputado Virgílio Guimarães
fala. Onde está o crime de usura neste País? Tome
nota, Presidente: crime de usura. Escreva: crime de
usura. O senhor pode falar com o Presidente Lula e
mandar sobre· o assunto um projeto para esta Casa
aprovar correndo.

O patrão dela tem uma pequena empresa que
vende com cheque pré-datado. Os cheques do Sr. Jo
viano da Silva - o senhor também o conhece, porque
é de Goiás-foramdescontadosnuma factoring. São
217% ao ano, Presidente. E ainda estão reclamando
porque o Brasil está pagando 26% ao ano. O Brasil
está bem, está ótimo pagando 26%. O problema é o
povo que está pagando. 186%, 217% e até 300%,
320%. Está errado, Presidente! A caneta é sua, Presi
dente! .Dê uma "canetadâ' numa factoring dessas da
vida; vá lá, maneie fechar. O senhor é a autoridade.
V.Exa. tem a autoridade, não se ~squeça daquele di
plomade Deputado Federalque o senhor recebeu. O
senhor. é motivo de orgulho para todos nós e honra
esta Casa ter sido eleito Deputado Federal. V.Exa.
pode fazer muito, meu caro Presidente, e tenho certe
za de queo fará.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernar
do) --Obrigaelo, Deputado João Leão.

Passo· a palavra ao último inquiridor, Deputado
Eduardo Valverde.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE 
Sr. Presidente, que bom seria se neste momento ti
véssernosuma varinha mágica para poder acertar o
Brasil, depoisda farra fiscal que foi. praticada durante
10 anos. Como a nossa economia está intoxicada
pelo capital especulativo, é difícil fazer essa desintoxi
cação a curto prazo. Evidentemente, a melhoria da
nossa condição macroeconômica, o que fez baixar o
Risco Brasil etermos certo controle da inflação, pos
sibilitouumaUrnentodofluxo decapitai de curto pra
zo eprovocou a valorização do real.

Entre as várias perguntas que farei, gostaria de
saber se já não seria a hora de se criar alguma barrei
ra ou controle ao capital de curtoprazo que vem para
o Brasil e,a qualquersínal deinstabilidade, retorna, a
exemplo do que ocorreu com freqüência nos últimos
10 anos.

Também sou autor, Sr. Presidente, de uma CPI
destinada a apurar a evasão fiscal ou a remessa irre
gular de divisas para o exterior. A falta de uma discipli
na para essas remessas fez com que o Brasil perdes
se 30 bilhões de dólares enviados para o exterior atra-

vés de mecanismos legais - não foram usados meca
nismos ilegais.

Eu defendo a autonomia do Banco Central, mas
a pergunta que faço é se atualmente esse banco tem
estrutura administrativa, por ser autoridade monetária
e fiscal, ou condição técnica para fazer a fiscalização
do sistema financeiro, a fim de que esses que se utili
zam da Conta CC-5 sejam mais bem fiscalizados e
não haja tanta evasão de divisas?

Outra pergunta que faço é sobre as taxas de ju
ros. Evidentemente, no patamar em que se encon
tram, as taxas de juros mantêm a economia um pouco
fria, não-aqueqida,.e a importação de bens de capital
para modernizar os diversos setores de atividade de
pende da sinalização de que o desenvolvimento será
retomado. Sea economia creSCer, o fato não poderá
resultar numa inflação de demanda, uma vez que
nossa capacidade industrial não poderá a curto prazo
atender às exigências do mercado?

Por outro lado, considero correto que, na reno
vação dos títulos públicos, o Governo tenha deixado
de recomprar títulos com variação .cambial, numa ten
tativa de desindexar nossa dívida pública de toda e
qualquer variação cambial. Qual s;eria o ponto de
equilíbrio se houvesse Um certo nível de título público
indexado à variação cambial? Já se chegou· a esse
ponto ou será necessário mais.SUbstituição de título
de variação cambialporoutrotipode indexação?

Questiono ainda se o anúncio feito, antes de fe
char os pregões, ajudoll ou dificultou esse intento?

Sãoessas aSminhas indagações.Apesar deto
das as pressões políticas para a redução da taxa de
juros, louvo a atitlldede V.Sa. de manter-se firme na
conduta de fiscal ela moeda.

O SR. PRE~IDENTE (Oeputado Paulo Bernar
do) - Obrigado,· OeputadoEduardo Valverde.

Passo a palavra ao Presidente Henrique de
Campos Meirelles,para responder a essas poucas e
singelas questões apresentadas por alguns dos Srs.
Deputados.

O SR. DEPUTADO CORIOLANO SALES 
Pode escrever também um livro, se quiser.

O SR. HENRIQUE MEIRELLES - Vamoscome
çarpela pergunta do Deputado Luiz Carlos Hauly, que
menciona a gestão do. Banco Central, de 1994 a
1998, quando· as taxas de juros, no entender de
S.Exa., foram muito el~vadaseo Banco Central não
teria, naquele momento, atendido aos reclamos de
desvalorização da taxa de.cãmbio.

Gostaria de fazer mençãoàquele fato, porque es
tamos falando de coisas côrnplefamente diferentes. Na-
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quela época, o Brasil tinha um sistema de controle da
inflação baseado em metas de câmbio. Portanto, o Ban
co Central perseguia uma meta de câmbio.

Isso foi mudado em 1999. A partir de então, o
Banco Central começou a trabalhar com metas de in"
fiação. A maior parte dos bancos centrais, como men
cionei, já abandonou o controle das metas de câmbio
da inflação através do controle dos agregados mone
tários.

Em relação à questão da automação e da cunha
fiscal na formação dos preços dos serviços financei
ros, de fato a automação tem diminuído substancial
mente o custo de processamento dos bancos. Em
compensação, espera-se que os bancos cada vez
mais ofereçam serviços completos. Em resumo, não
há dúvida de que os custos administrativos, de mane
ira geral, têm caído. Agora, o custo administrativo é
muito voltado para a cobertura dos bancos e também
para a questão do valor das operações. Em outros pa
íses com os quais tive alguma experiência os bancos
exigem valores relativamente elevados para a manu
tenção de uma conta bancária. No Brasil, esse dado é
até positivo, porque os valores são relativamente pe
quenos comparados aos de outras instituições em di
versos países do mundo.

Em relação à cunha fiscal, a que vou me referir
numa outra resposta mais à frente, não há dúvida de
que ela é um fator importante. E menciono algo que é
de controle do Banco Central, o depósito compulsório.
O depósito compulsório faz parte da cunha fiscal. O
Banco Central deveria, então, reduzir o depósito com
pulsório e baixar essa cunha fiscal? Se fizermos isso,
teremos de aumentar os juros básicos da SELlC. Em
resumo, é uma escolha difícil.

A solução para todo esse quadro, na minha vi
são, é, em primeiro lugar, o controle da inflação, para
que os juros possam baixar e o compulsório cair; se
gundo, o equilíbrio definitivo das contas públicas, a
fim de que no futuro possamos conseguir outrasfon
tes de financiamento que não sejam aquelas sobre
operações financeiras e a relação dívida/produto pos
sa cair. Em síntese, é o caminho de estabilização da
economia brasileira já seguido por outros países.

Quanto à sugestão apresentada pelo Sr. Deputa
do de taxar os lucros reais dos bancos, essa parte fiscal
não faz parte, evidentemente, do âmbito de atuação do
Banco Central. Quem tem competência para apresentar
propostas a respeito é a Receita e o Congresso Nacio
nal para aprová-Ias. Trata-se, pois, de decisão de ordem
administrativa e política. Não compete ao Banco Central
deliberar sobre taxação de lucros.

Com referência ao Banco Central poder baixar o
compulsório, por exemplo, pergunta-se se não seria
uma das formas de diminuir o custo do crédito. Certa
mente, não há dúvida de que sim. Agora, governar é
fazer escolhas. Sabemos disso muito bem. A escolha,
hoje, é baixar a inflação o mais rápido possível, por
que ela não leva ao crescimento nem ao barateamen
to do crédito, muito pelo contrário. Em última análise,
a inflação não foi alta em nenhum país que cresceu a
taxas elevadas nos últimos anos. Não existe exemplo
de país que tenha crescido com inflação alta. Temos,
de fato, de diminuir a inflação e, a partir daí, fixar as
bases do crescimento dentro do contexto geral, que
não vou repetir.

A questão SERASA versus Central de Crédito...
São coisas diferentes. A SERASA faz um arquivo so
bre cheques pagos e cheques sem fundo. É uma insti
tuição privada. A Central de Crédito, da qual estamos
falando, vai medir o total de exposição das instituições
financeiras com determinados clientes. Ela vai dar
uma visão a cada instituição financeira, quando for
conceder o crédito, do total de crédito que aquele cli
ente tem com outras instituições. Portanto, são coisas
diferentes.

Quanto à pergunta do Deputado Coriolano Sa
les, em razão, em primeiro lugar, do projeto que trata
do papel do Banco Central e do CADE nos processos
de concentração do sistema financeiro, eu diria, em
resumo, que ele diz respeito à análise da competição
quando se refere' a instituições financeiras. Quando
se tratar de uma empresa não-financeira, certamente
será atribuição do CADE.

Houve um grande trabalho feito pelo Banco
Central e pelo CADE a esse respeito, mas a nossa
proposta conjunta é no sentido de que aquela é uma
responsabilidade do CADE. O Banco Central é res
ponsável pela saúde do sistema financeiro. O proces
so passa pelo Banco Central e, caso se conclua que
pode ter influência na saúde do sistema financeiro, o
banco chama a si a decisão. No caso contrário, é a
competência é do CADE.

Isso significa dizer que, na hipótese de fusão en
tre grandes instituições ou entre instituições impor
tantes, certamente caberia ao Banco Central anali
sá-Ia. No entanto, existem centenas de operações de
dia-a-dia em que são analisadas qualidade de servi
ços, competição entre instituições financeiras, entre
outras, que são funções do CADE. Em resumo, tudo
aquilo que disser respeito à proteção da saúde do sis
tema financeiro é com o Banco Central; já a competi
ção como um todo é com o CADE.

---- ----_.- -- ----------.--
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o SR. DEPUTADO CORIOLANO SALES 
Como o senhor vê a participação do Ministério Públi
co no tripé instituições financeiras-Banco Central·Mi
nistério Público, para manter a saúde do sistema fi
nanceiro?

O SR. HENRIQUE MEIRELLES - Certamente,
o Ministério Público tem a missão e aprerrogativa de
investigar todos os assuntos em que houver lesão ao
interesse público e, digamos, àl139islação. Nessesca
sos, o Ministério Público deverá analisar não só as
ações do CADE, como também as do Banco Central
e das demais instituições.

OSA.. DEPUTADO CORIQLANO SALES - O
senhor vê como boa a participação do Ministério PÚ
blico Federal?

O SR HENRIQUE MEIRELLES - Sim, certa
mente. OMinistério Público é um órgão fundamental
na defes~ dalei.e~o interessepúblico,

Relativamente á conc~ntração bancária e à sua
expansão, a questãofundflmental, como mencionei
antes,équegovernflr é fazer escolhas. De um lado,
temos detera maior abrangência possível do sistema
financeiro., .Foi· referido,· por ~x~mplo, a questão dos
bancos I?cais, regionais.•• Conheço muito bem esse
sistema e existem importantes vantagens nele, mas é
preciso que hajaumcuida~oem relação à saúde do
sistema financeiro. e à proteção do direito do deposi
tante, porquetnstitui9õ~s muito vulneráveis podem 113

varodepo~itanteap~rder seus recursos. É muito im
portante eqllllfl?riones~questão.

E~ relaçã?ao modelo. de sistema financeiro,
por ex~mpl(),consideroque temos um modelo que
trabalhacolniflsti~uições q~.e têm economias de es
calé;! e,po~aflt(), têrn~ra!1deabrangência n()forneci
rnento(IeenTfgia.Por outro.lado, estamos caminhan
do també.mparaa compl13me~taçãodesse modelo
dand?PRPrt\-l~id~dea.emprésaS.de microcrédito, a
sociedades~e~rMit?d~.·rriicro~mpresários, a coope
rativase.l:l •outrasforrnas ..çle •• segmentos especializa
dos, p~n<x>s()uefl~i9~d~sfinan~eirasque possam se
espec'ilIli~ar ernd~t~rrnina?osegmento.

'Bu13rodizer-lhefi> que tenho posição extremamen
te fav~rávf;la()aurnentodacomp~tiçãoe da ma.ior ofer
ta de~erviçº~<x>rn9~rnada? formas de.melhorar a éfi
ciênCiad? sist~ma.edebaixar ospread bancário.

CPrn ref~rêl1cia.à pergUnta do Deputado Paulo
RubemSantíag0S()brenprmatizaçãoe sanções,diria
que. o~a!1Ç() f~'iza •.a •• qUestlilo da ·r~muneraçãodos
serviç()$?anc~riQ$ vE;lr,Susoutros segmentos e as re
gras de mercado. A pergunta de S.EXa. é quem fixa as

1lI1m

regras de mercado, quais são elas, como o mercado
opera em qualquer país do mundo, inclusive no Bra
si�?

A minha resposta é a seguinte: as regras maiores
são fixadas pelo Congresso Nacional, não só para o
mercado, mas·para todos os cidadãos da República. O
mercado tem de obedecer às leis do País e, evidente
mente, o Congresso tem a prerrogativa de fixar essas
normas gerais. Emseguida, vem o conselho Monetário
Nacional. No seu âmbito de competência, ele fixa tam
bém normaspara o mercado operar. Ernterceiro lugar,
encontram-se as circulares do Banco Central dentro da
sua esfera de competição eSPElcífica.

Esse éo quadro normativo das operações do
sistema financeiro no Brasil e na maioria dos países.
Evidentemente, a norma tem de assegurar, primeiro,
a competição que beneficie o consum~dor; segundo,
favorecer maior eficiência do serviço e o interesse da
pppulação e, certamente, mencionar os mecanismos
de sanção. Às autoridades compete fiscalizar a imple
mentaçãoe o. seguimento das normas. Para isso, o
Banco Central.dispõe •. de lJma área·.dle fiscalização
muito bem avaHadaem diVersos tipos de estudos no
mundo inteiro. A nossaárea de fi.scallzação está real
mente entre.as demaior reputação no mundo. Mas te
mos muitacoisaafazer, rnuitooque melhorar, como
tudo na vida, e estamos trabalhandopara isso.

Concordo totalrn~nte .com a outra Opservação
do Deputado no sentidodeÇlue nãosíilo apenas os ju
ros que podem ajudar a.fazércair a infla,ção.Absoluta
mente não poderiadei~arde concordar com isso. Há
muitos. outrosIatore~,e já n'lencionei~lguns.

O Deputado ref~r~-se tamPém àquestão dos car
téis e das norrna~COntn:lmOnopólio'9Iigopólioetc. Não
há dúvida de q~e ocart131é algo contra o i[lteresse da
economia dapopulaçãoecornpete~o?órgãos antimo
nopplistas, .qu.e .têm.como .respon~bilida.d13 defender
maior compe~ção,.como o CAP~prinçipalrnente, atuar
com muito rig9rnessaárea. qOrnpetetamb~rnàsauto
ridades legisla.tivas •aprovar •• regt'as nesse·· sentido. Em
resumo,conc?rdocom?.D~putadorQ sentido de que
devemos procuraraum13n1ara competição e, portanto,
diminuirpodereIS dern(>!"lopóli?-

Passo à ques~~(.rd() Deputado Virgílio Guima
rães sobre a.. cunhafis9~1. c9ncordoqu~ é um aspec
to importante, mfls volt() a dizer, como 1riz na pergunta
do Deputado LUizCarlos·Ha.uly, que um grande fator
para que ela exista é o compulsório, de âmbito do
Banco Central. ASsurno é;!qui,já de saída, essa res
ponsabilidade, paran~oficardizenQo que certos pro
blemas têm ge ser rElsolvidospor outros. Como eu
disse, governar éfazerescolhas, 130 compulsório é
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uma arma importante para diminuirmos a inflação,
como já foi mencionado, e temos de trabalhar todos
juntos para que ela possa cair e, caindo, entre outras
coisas, permitir que se reduza o compulsório.

Outras partes da cunha fiscal dizem respeito
aos impostos que incidem sobre operações de crédito
e operações financeiras em geral. Volto à questão de
fazer escolhas. De um lado, o Governo Federal preci
sa de arrecadação para atender ao Orçamento - e, de
novo, não compete ao Banco Central opinar, porque
se trata de matéria que deve ser discutida por esta
Casa no contexto da reforma tributária como um todo.

Em relação às cooperativas, concordo totalmen
te com o que foi dito. O Banco Central está trabalhan
do no sentido de melhorar sua estrutura de relaciona
mento com as cooperativas, porém, mais do que isso,
é importante algumas mudanças legislativas que se
rão discutidas também nesta Casa

No que pertine à pergunta da Deputada Maria
Helena sobre como assegurar, num projeto de autono
mia, que o Presidente e os Diretores do Banco Central
estejam alinhados com as promessas de campanha
do Presidente da República e com a decisão da popu
lação de eleger um Presidente e um Congresso com
determinada linha de atuação e de visão, destaco o
fato de que, no Brasil - e certamente isso é feito nos
países que têm banco central autônomo -, o Presiden
te da República indica o Presidente e os diretores do
Banco Central, como indicou neste ano e também indi
cará no caso das substituições. Compete ao Senado
da República aprovar a indicação, após intensa sabati
na na Comissão de Assuntos Econômicos.

Não há dúvida, portanto, de que o Presidente da
República e os Senadores têm todas as condições de
definir a linha de atuação no processo de escolha. A
discussão não é exatamente a respeito disso, mas da
autonomia do Comitê de Política Monetária para im
plementar políticas monetárias no dia-a-dia, visando
atender a determinações e metas fixadas pelo Con
se�ho Monetário Nacional.

No caso de projeto que trate da autonomia,
quem fiscalizará o BACEN ? Certamente será o Con
gresso Nacional. O Presidente e os diretores do Ban
co Central terão de vir aqui prestar contas das sua
atuação. Existem normas específicas de substituição
pordescumprimento de metas, improbidade etc., e as
metas são fixadas pelo Conselho Monetário. O meca
nismo de controle, portanto, é muito simples: o Con
selho Monetário fixa metas e fiscaliza; a diretoria do
Banco Central presta contas ao Congresso Nacional,
além dos outros órgãos do Poder Público, como o Tri
bunal de Contas, na parte orçamentária, e o Ministé-

rio Público. O Banco Central estará sujeito a todo um
aparato de fiscalização do Poder Público.

O nobre Deputado João Leão sugeriu que eu li
gasse ao Presidente do Banco do Brasil, Cássio Cas
seb, para determinar a diminuição dos juros, visando
beneficiar um casal que da cidade de Aparecida de
Goiânia que votou em e certamente o povo brasileiro.

Suponho que o Banco Central seja levado muito
a sério pelo Banco do Brasil, mas ao Banco Central
não cabe determinar as taxas daquele banco, que é
uma instituição independente, cujo Presidente é no
meado pelo Ministro da Fazenda e pelo Presidente da
República. Ao Banco Central cabe apenas fiscalizá-lo
em relação à observância das normas e leis. Não nos
compete definir políticas operacionais do Banco do
Brasil.

No que se refere ao crime de usura, a questão
deve ser definida pela legislação votada nesta Casa.
Não compete ao Banco Central legislar, substituindo
o Congresso Nacional.

No que tange às empresas de factoring, na mi
nha avaliação essas empresas não são fiscalizadas
hoje pelo Banco Central. Existe um projeto em anda
mento nesta Casa que trata da questão do factoring,
o qual pode até vir a incluir essa competência entre as
do BACEN. Certamente o Banco Central vai seguir as
normas determinadas pelo Congresso Nacional. Mas
hoje não é o caso.

No que diz respeito à pergunta do Deputado
Eduardo Valverde sobre o controle de capitais de cur
to prazo, quero dizer que já abordei essa questão.
Experiências de controle de capitais não têm, em ge
raI, funcionado. O Brasil tentou implantar o controle de
capitais na década de 80, o que no geral ocasionou
resultados muito ruins. Menciona-se sempre a expe
riência chilena, a mais bem sucedida nesse aspecto;
contudo, assim mesmo, muito controversa. É impor
tante dizer que a maioria dos países do mundo - 99%
deles - não faz controle de capitais, o que não impede
que muitos tenham obtido grande sucesso.

Por quê? Porque no momento em que o País ti
ver sua economia estável, crescendo, em que a infla
ção estiver baixa, em que o Governo Federal tiver as
contas públicas organizadas - e o superávit primário
do Governo brasileiro hoje mostra claramente essa
determinação -, em que o risco-país cair, o fluxo de
capitais será normalizado e não serão necessárias in
tervenções artificiais. Esse o caminho que o Brasil
está seguindo.

Com relação à remessa de recursos para o ex
terior, o Deputado pergunta se o Banco Central tem
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estrutura administrativa para fiscalizá-Ias e à evasão
irregular.

Vamos separar as coisas. O Banco Central fisca
liza todas as remessas feitas no âmbito do sistema fi
nanceiro brasileiro, isto é, remessas internacionais de
reais ou remessas feitas através de processos autori
zados pelo Banco Central. O Banco tem estrutura, sim,
para fiscalizar as remessas feitas no âmbito do sistema
financeiro brasileiro e segundo as normas legislativas.
Mas notem bem: segundo as normas legislativas. O
Banco Central não vai além da norma. As remessas le
gais, que têm causas legítimas, são certamente anali
sadas pelo Banco Central sob esse critério.

É importante, porém, mencionar que isso gera,
às vezes, um pouco de mal-entendido: é que as re
messas irregulares, por definição, não são feitas atra
vés do sistema financeiro regular; portanto, estão fora
do âmbito de fiscalização do Banco Central. Sabemos
muito bem que existe um mercado paralelo que não
passa necessariamente pelo sistema financeiro.
Grandes remessas são feitas fora do sistema formal,
o que já é outra história.

Existe, inclusive, uma comissão do Ministério da
Justiça trabalhando com o Judiciário acerca do as
sunto. O Presidente do Superior Tribunal de Justiça vi
sitou-me recentemente para agradecer a presença do
Banco Central num seminário. A questão da lavagem
de dinheiro, que é muito complicada, envolve não
apenas o Banco Central, mas também a Polícia Fede
ral, o Judiciário e, certamente, a estrutura legislativa.
Em resumo, é um trabalho muito grande, a que o Ban
co Central dá sua colaboração, mas que envolve todo
o sistema de prevenção ao tráfico irregular de dinhei
ro.

Vou às duas últimas perguntas formuladas. Pri
meira: se a economia crescer, gera inflação de de
manda? Minha resposta é: não necessariamente. Se
crescer em excesso frente à capacidade produtiva
instalada no País, sim. Mas o crescimento sustenta
do vem de uma economia estabilizada, em que o
setor produtivo tem condições de investir na capaci
dade produtiva, permitindo que se possa crescer
sem criar inflação de demanda.

No que se refere à pergunta sobre qual seria o
montante de equilíbrio em relação à dívida indexada
ao câmbio, diria que é uma pergunta muito comple
xa e que mereceria outro debate. Depende muito do
risco país, da estabilidade econômica do país e da
sua capacidade de se financiar apenas na própria
moeda. Não há uma taxa de equilíbrio precisa. Exis
te o declarado interesse nosso, do Governo, de bai-

xar o nível da indexação ao câmbio dentro das pos
sibilidades de equilíbrio de mercado ao máximo pos
sível, seguindo uma política gradualista, de firmeza
e de serenidade, como demonstrado recentemente.
Quem sabe, poderemos chegar, em certo momento,
a ter uma moeda suficientemente estável que possa
configurar-se como uma das moedas fortes. Quem
sabe chegaremos àquele dia em que o Brasil terá
uma moeda que possa propiciar ao seu Governo fi
nanciar-se apenas na sua própria moeda, como feito
em outros países.

A última pergunta é se o anúncio da questão da
dívida cambial, que foi feita pela Diretoria de Política
Monetária do Banco Central, ajudou ou prejudicou
nessa marcha em direção à menor vulnerabilidade
cambial e se o fato de ela ter sido feita às 14h30min
prejudicou ou melhorou o processo?

Diria que essa medida, que, inclusive, vai ser
discutida no âmbito da Câmara pelo Diretor de Políti
ca Monetária do Banco Central, Sr. Luiz Augusto Can
diota, apresenta duas finalidades técnicas. Em prime
iro lugar, porque 14h30 é o momento em que se infor
ma ao mercado o resultado do leilão. A Diretoria de
PoI ítica Monetária, portanto, considerou importante
informar imediatamente ao mercado as razões pelas
quais o leilão tinha absorvido apenas 95% do princi
pal dos títulos oferecidos à rolagem e que gerariam
estabilidade maior de mercado, caso fosse anunciado
apenas depois do seu fechamento, porque ficaria
sem saber das razões ou das suas implicações por
longo período.

Em segundo lugar, é importante posicionar que
o comunicado foi distribuído de forma igual a todo o
mercado naquele momento, obedecendo, portanto, à
praxe e às normas internacionais de transparência
absoluta e de equanimidade de acesso a informações
a todos os agentes ao mesmo tempo.

Qualquer outra pergunta poderá ser dirigida di
retamente ao Diretor responsável da área, Dr. Luiz
Augusto Candiota.

Infelizmente, ou felizmente, as perguntas se en
cerraram. Agradeço a atenção de todos e coloco-me
mais uma vez à disposição para vir a esta Comissão
quantas vezes forem necessárias para me submeter
ao convívio dos meus quase colegas.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Bernar

do) - Agradeço ao Presidente do Banco Central, Hen
rique Meirelles, e ao Diretor de Administração do Ban
co, João Antonio Fleury, a presença nesta Comissão.

Está encerrada a reunião.



528 Legislatura - 18 Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 11 8 Reunião Ordinária realizada 7 de
maio de 2003.

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia sete
de maio de dois mil e três, reuniu-se a Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, no Anexo
11, Plenário 3 da Câmara dos Deputados, com a pre
sença dos Senhores Deputados: Zulaiê Cobra - Pre
sidenta; João Castelo e Maninha - Vice-Presidentes;
Alberto Fraga, Alberto Goldman, Antonio Carlos Pan
nunzio, Arnon Bezerra, Augusto Nardes, Coronel
Alves, Enéas, Feu Rosa, Francisco Dornelles, Heleno
Silva, Inácio Arruda, Ivan Ranzolin, Ivo José, Jackson
Barreto, João Almeida, José Thomaz Nonô, Leonardo
Mattos, Lincoln Portela, Lindberg Farias, Márcio Rei
naldo Moreira, Marcos de Jesus, Marcus Vicente, Mo
isés Lipnik, Moreira Franco, Neiva Moreira, Nice Lo
bão, Nilson Mourão, Pastor Pedro Ribeiro, Paulo Bal
tazar, Paulo Delgado, Reginaldo Germano, Vadão
Gomes e Vittorio Medioli - Titulares; André de Paula,
André Luiz, Arlindo Chinaglia, Celso Russomanno,
Dr. Heleno, Fernando Gabeira, Gonzaga Mota, Jeffer
son Campos, João Batista, João Correia, José Carlos
Martinez, Luiz Carlos Hauly, Mário Assad Júnior, Ne
ucimar Fraga, Pastor Frankembergen, Terezinha Fer
nandes e Vieira Reis - Suplentes. Compareceu tam
bém o Deputado Serafim Venzon, como não-membro.
Foram justificadas as ausências dos Deputados Ita
mar Serpro e Luciana Genro. Deixaram de compare
cer os Deputados Colombo, Francisco Rodrigues, Jair
Bolsonaro, João Herrmann Neto, Miguel Arraes e Ze
quinha Marinho. ABERTURA: Havendo número regi
mental, a Senhora Presidenta, Deputada Zulaiê Co
bra, declarou abertos os trabalhos e colocou à apreci
ação as Atas das r, aa, 9a e lOa Reuniões, realizadas
nos dias 09, 23, 24 e 29 de abril de 2003, respectiva
mente. Em votação, as Atas foram aprovadas.
EXPEDIENTE: Esta Comissão recebeu as seguintes
correspondências: do Sr. Deputado Corauci Sobrinho
acusando o recebimento e agradecendo os cumpri
mentos, desta Comissão, enviados pela sua assun
ção ao cargo de Presidente da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática desta Casa;
do Sr. Rômulo Victor Pinheiro Veneroso, Presidente
da Câmara Municipal de 8etim, informando que em
sessão ordinária daquela Casa Legislativa, realizada
no dia 25/02/03, foi votada e aprovada por unanimida
de a Moção n° 06/03, de Protesto à ameaça de guerra
contra o Iraque feita pelos Estados Unidos da Améri-
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES ca, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta e outros;
E DE DEFESA NACIONAL do Sr. Deputado Luiz Carlos Hauly propondo a publi

cação, por esta Comissão, da monografia da Servido
ra Norma da Silva Venâncio Pires sobre "Atuação do
Congresso Nacional na Celebração de Tratados Inter
nacionais, legislatura 1999-2002"; do Sr. Embaixador
de Cuba, Sr. Jorge Lezcano Pérez, encaminhando
discurso do Sr. Presidente de Cuba, Fidel Castro Ruz,
datado de 7 de abril de 2003, no ato de inauguração
de obras do extraordinário programa de saúde e, em
outra correspondência, encaminhando a Conferência
de Imprensa oferecida pelo Sr. Felipe Pérez Roque,
Ministro das Relações Exteriores da República de
Cuba, em 9 de abril de 2003; do Sr. Presidente da
Confederação Nacional da Indústria/CNI, Armando
Monteiro Neto, convidando a Presidenta desta Co
missão para o ato solene de assinatura do convênio
entre o CNI/SESI e o Ministério da Educação, que
tem por objetivo promover a alfabetização de 2 mi
lhões de jovens e adultos, no prazo de quatro anos; do
Sr. Embaixador da República Argelina Democrática e
Popular, Lahcene Moussaoui, encaminhando mensa
gem do Sr. Sadek Bouguettaya, Presidente da Comis
são de Relações Exteriores, da Cooperação e da
Emigração da Assembléia Popular Nacional Argelina,
contendo a posição do Parlamento Argelino sobre os
últimos acontecimentos que atingiram o povo iraquia
no em conseqüência da guerra; do Sr. Marcos César
Laguna, Chefe do Cerimonial da Presidência da Re
pública, encaminhando a programação do Sr. Presi
dente da República, no Estado de São Paulo, nos dias
10 e 2 de maio de 2003; do Sr. Rogelio Baón Ramírez,
Presidente do Fórum Permanente Parlamentar sobre
Armas Pequenas e Ligeiras, convidando a Presiden
ta, Deputada Zulaiê Cobra, desta Comissão para par
ticipar da primeira reunião do Fórum que acontecerá
no Panamá, nos dias 2, 3 e 4 de maio; do Sr. Luiz Car
los da Silva Bueno, Comandante da Aeronáutica,
convidando esta Comissão para conhecer o Primeiro
Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Trá
fego Aéreo - CINDACTA I e o Comando de Defesa
Aeroespacial Brasileiro - COMDABRA, ambos situa
dos em Brasília; do Sr. Deputado Ney Lopes, Presi
dente do Parlamento Latino-Americano, informando
que o Parlamento Latino-Americano e o Parlamento
Europeu celebrarão a XVI Conferência Interparla
mentar União Européia/América Latina, na cidade de
Bruxelas, Bélgica, de 20 a 22 de maio próximo, na
oportunidade em que convida a Presidenta, Deputa
da Zulaiê Cobra, desta Comissão para participar da
referida Conferência; do Sr. Deputado Alberto Gold
man solicitando o abono de sua falta na reunião de
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29/04/03 quandoparticipava de reunião da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Rscaliza
ção; do Sr. Samuel Pinheiro Guimarães Neto, Secre
tário-Gerai das Relações Exteriores,encaminhando
cópia dos. calendários oficiais de reuniões da OMC,
da ALCA e do Mercosul; e, finalmente, dos Senhores
Deputados Coronel Alves e Feu Rosa apresentando
um breve Relatório sobre o 111 Simpósio Regional de
Segurança e Defesa, do qual fizeram parte, em Santi
ago, Chile, noperíodo de 14a 18 de abril de 2003.
Antes de passar à Ordem do Dia, a Presidenta. Depu
tada Zulaiê Cobra submeteu à apreciação do Plenário
os nomes dos Senhores Davi Alves da SilVíl e José
Roberto Pedro dos Santos para ocuparem o cargo de
CNE-14, ASSessor Técnico Adjunto D, os quais, em
votação, foram aprovados. ORDEM DO DIA: A - Re
querimentos: 3 - REQUERIMENTON° 35103 -do Sr.
João Almeida - que "requer a promoção, no âmbito
dessa Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, de um Seminário para a discussão das atri
buiç(Ses das ForçasArmadas brasileiras no campo da
segurança pública." Os Deputados Francisco Dornel
les, Maninha e Leonardo Mattos debateram o assun
to. A Presidenta., Deputada Zulaiê Cobra, solicitou ao
Chefe da Assessoria Parlamentar da Defesa Nacio
nal, Coronel Ivan Cavalcanti Gonçalves, esclareci
mentos aCerca. do não comparecimento do Ministro
José Viegas Filho, a esta Comissãoem Audiêndia Pú
blica~ O Assessorexplicou que oprpblema seencon
trava na falta de c;ompatiblidade de.agenda, e marcou
amesma para o próximo dia t4,às 14 horas. Aprova
do o Requerimento, com a realização do Seminário
agendado para o dia 12 de junh(). 1
REQUERIMENTO N° 25/03 - d a S'ra. TerezinhaFer
nandes - que "requer à Comissão de Relações Exte
riores e DefesaNacional que convide o Exmo. Sr.. Mi
nistro da Ciência e Tecnologia, Roberto Átila Amaral
Vieira, .para discorrer sobre a Polftica Aeroespacial
Brasileira e o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas
relacionadas à. utm~ação do Centro de Lançamentos
de Alcântara pelos Estados Unidos da América." Dis
cutiram a matéria OSDeputados Antônio Carlos Pan
nunzio, Fernando Gabeira, Alberto Goldman, Inácio
Arruda, José Thomaz Nonô, JoãoAlmeida,Feu Rosa
e Maninha. .. Aprovado o Requerimento. 2 
REQUERIMENTO N° 31/03 -- do Sr. José Thomaz
Nonô- que "requer sejam convidados os Exmos. Mi
nistrCls da Giênci~eTe<:;nologia, de Defesa Nacional e
de~elações Exteriore~, para prestarem esclareci
rnentosacerca .daBase de Alc~ntara." Aprovado o
Reqqerimento. 4 - REQUERIMENTO N° 36/03 - d o
Sr. MoisésLipnik- que "requer, ouvido o plenário des-

ta Comissão, seja constituída uma missão de parla
mentares para acompanhar em Cuba o desenrolar
dos últimos acontecimentos do país." Os Deputados
José Thomaz Nonô, Ivan Ranzolin, Inácio Arruda,
Maninha, Alberto Goldman, Leonardo Mattos, Alberto
Fraga e Feu Rosa debateram o assunto. Aprovado o
Requerimento transformando os termos 'missão de
parlamentares para acompanhar em Cuba.' em 'convi
te ao Embaixador de Cuba para comparecer a esta
Comissão e prestar esclarecimentos sobre os últimos
acontecimentos naquele País'. 5 - RECIUERIMENTO
N° 37103-do Sr. Ivan Ranzolin - que "Requer o envio
de manifestação de repúdio ao governo cubano, pe
los atos cometidos contra militantes dos direitos hu
manos." Retirado peloAutor. 6 - REQUERIMENTO W
38/03:- d aSra. Maninha - que "requere> apoio e a de
signação de grupo de trabalho para o pilanejamento e
a efetivação do Encontro de Parlamentares Negros
das Américas e do Ca,ribe." Debateram a matéria os
Deputados Antônio Carlos Pannunzio, Ivan Ranzolin
e Alberto Goldman.Aprovado o Requerimento. 7 
REQUERIMENTO N° 40/03 - do Sr. João Herrmann
Neto - que "requer apreciação de Moção de repúdio a
quaisquer medidas de embargo econômico ou inva
são militar por parte de Estadosestranoeirosà Síria."
Não Deliberado. 8·.:.. REQUERIMENTO IN°41/03-do
Sr. Fernando Gabeira - que "solicita a realização de
Audiência Pública com o Ministrq da Saúde, Sr. Hum
berto Sergio Costa Uma,eo Ministro das Relações
Exteriore$, Embaixador Celso Luiz Nunes Amorim,
para prestarem esClarecimentos sobrt3 a política do
Governo Brasileiro, em relação à pneumonia asiáti
ca." .Os Deputados Feu Rosa, Ivan RC:lOzolin,· Mani
nha, Enéas, Leonardo. Mattos.e José Thomaz.·Nonô
debateram a matéria. Aprovado o Requerimento,reti
randoo Ministro das Relações Exteriol'es,Embaixa
dor Oel&o Luiz Nunes Amorim, contra os votos dos
Deputados Alberto Goldman, .Pastor Pedro Ribeiro;
José Thomaz l'Jonô eHelenó Silva. Neste momento, a
PresidentaDeputada ZulaiêCobra passaaPresidên
cia ao DeputadoJoãoCastelo. 9.,.. REQUERIMENTO
N° 42/03 - do Sr. José Thomaz Nonô - ql1~ "solicita
sejam convidadqs .osSenhores. Ministr'os~as.Rela
ções Exteriores;.da Agricultura edo Abastecimento e
do Del3envolvitn~nto,lndústria e. Comércio Exterior
para,ern audiência pública, promovidaçonjuntamen
te pelas Comissões de Economi(:t, IndúlStl'i~, Comér
cip e Turismo; Fioêlnçêls e Tributação.;AQJricultura e
PolíticgHural, Defesa aoGonsumidor, Meio Ambiente
e Minorias; prestarem~sclare9imentol:;sob~e os im
pactos da recentEíleiaprovada pelo G(;)ngressoNaci
onal argentino sobretaxando as importações de açú-
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car por aquele país." Aprovado o Requerimento. B
Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE: 10- MENSAGEM N° 421/01 - do Po
der Executivo - que "submete à consideração do
Congresso Nacional o texto da Convenção Relativa
ao Registro de Objetos Lançados no Espaço Cósmi
co, adotado pela Assembléia Geral das Nações Uni
das, em 12 de novembro de 1974, e em vigor a partir
de 15 de setembro de 1976." RELATOR: Deputado
HELENa SILVA. PARECER: pela aprovação deste,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo em ane
xo. Aprovado o Parecer. 11 - MENSAGEM N° 164/02
- do Poder Executivo - que "submete à consideração
do Congresso Nacional o texto da Convenção Intera
mericana sobre o Cumprimento de Sentenças Penais
no Exterior, concluída em Manágua, em 9 de junho de
1993, para reexame, pelo Congresso Nacional, da
ressalva feita ao parágrafo 2 do seu Artigo VII."
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ.
PARECER: pela aprovação do texto da Convenção
Interamericana sobre o Cumprimento de Sentenças
Penais no Exterior, com reserva à primeira parte do
parágrafo 2° do Art. VII, relativa à redução dos perío
dos de prisão ou de cumprimento alternativo da pena,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo em ane
xo. Aprovado o Parecer. 12 - MENSAGEM N° 804/02
- do Poder Executivo - que "submete à consideração
do Congresso Nacional o texto da Convenção Intera
mericana contra o Terrorismo, assinada em 3 de ju
nho de 2002." RELATOR: Deputado CORONEL
ALVES. PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputa
do Feu Rosa, em 03/04/2003. Retirada de Pauta pelo
Relator. 13 - MENSAGEM N° 1.247/02 - do Poder
Executivo - que "submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto da Convenção relativa à
Assistência Administrativa Mútua para a Aplicação
Apropriada da Legislação Aduaneira e para a Preven
ção, Investigação e Combate às Infrações Aduanei
ras, concluída entre o Brasil e o Reino dos Países Bai
xos no dia 7 de março último, em Brasília." RELATOR:
Deputado IVAN RANZOLlN. PARECER: pela aprova
ção. Retirada de Pauta, de Ofício, pelo Presidente da
Comissão, Deputado João Castelo. 14 - MENSAGEM
N° 11/03 - do Poder Executivo - que "submete à con
sideração do Congresso Nacional o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Polônia sobre Cooperação
no Campo da Veterinária, celebrado em 9 de abril de
2002, em Foz do Iguaçu." RELATOR: Deputado
VADÃO GOMES. PARECER: pela aprovação. Apro
vado o Parecer. 15 - MENSAGEM N° 16/03 - do Po
der Executivo - que "submete à consideração do

Congresso Nacional o texto do Acordo de Coopera
ção entre o Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República Francesa para o Desen
volvimento das Utilizações Pacíficas da Energia Nu
clear, celebrado em 25 de outubro de 2002, em Paris."
RELATOR: Deputado PASTOR PEDRO RIBEIRO.
PARECER: pela aprovação. Aprovado o Parecer.
Absteve-se de votar o Deputado Leonardo Mattos. 16
- MENSAGEM W 141/01 -do Poder Executivo-que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo de Cooperação Cultural e Educacio
nal entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Estônia, celebrado em
Brasília, em 9 de novembro de 2000:' RELATOR: De
putado PAULO BALTAZAR. PARECER: pela aprova
ção. Retirada de Pauta, de Ofício, pelo Presidente da
Comissão, Deputado João Castelo. Nada mais ha
vendo a tratar, o Presidente João Castelo encerrou os
trabalhos às doze horas e cinqüenta e oito minutos,
antes convocando os Senhores Parlamentares para
participarem de duas Reuniões de Audiência Pública
no próximo dia 14, no Plenário 3 do Anexo 11 da Câ
mara dos Deputados: uma, às dez horas, com as pre
senças do Embaixador da África do Sul no Brasil, Sr.
Mbulelo Rakwena, e do Embaixador Samuel Pinheiro
Guimarães, Secretário Geral do Ministério das Rela
ções Exteriores do Brasil, "para informar o andamen
to dos trabalhos da Comissão Bilateral Brasil-África,
tendo em vista o interesse especial de nosso País em
aprofundar as relações com aquela nação"; e a outra,
às quatorze horas, com a presença do Sr. Ministro de
Estado da Defesa, Embaixador José Viegas Filho, a
fim de prestar esclarecimentos acerca dos planos e
diretrizes do Governo para a Defesa Nacional. E, para
constar, eu, Fernando Luiz Cunha Rocha, lavrei a pre
sente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assi
nada pela Presidente, Deputada Zulaiê Cobra e publi
cada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACiONAL

528 Legislatura - 18 Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 128 Reunião Ordinária realizada em 14
de maio de 2003.

Às dez horas e trinta e oito minutos do dia qua
torze de maio de dois mil e três, reuniu-se a Comis
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
no Anexo 11, Plenário 3 da Câmara dos Deputados,
com a presença dos Senhores Deputados: Zulaiê
Cobra - Presidenta; João Castelo e Maninha 
Vice-Presidentes; Alberto Fraga, Antonio Carlos

~--~ -~~---- -~-
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Pannunzio, Amon Bezerra, Augusto Nardes, Colom
bo, Coronel Alves, Feu Rosa, Ivo José, Jackson Bar
reto, José Thomaz Nonô, Leonardo Mattos, Lincoln
Portela, Lindberg Farias, Luciana Genro, Márcio Rei
naldo Moreira, Moisés Lipnik, Moreira Franco, Nice
Lobão, Nilson Mourão, Paulo Baltazar, Paulo Delga
do e Vadão Gomes - Titulares; Amauri RoblElCio
Gasques, André de Paula, Celso Russomanno, Dr.
Heleno, Eduardo Paes, Fernando Gabeira, Itamar
Serpa, Jefferson Campos, João Batista, João Corre
ia, Luiz Carlos Hauly, Mário Assad Júnior, Pastor
Frankembergen, Ronivon Santiago, Terezinha Fer
nandese Vieira Reis - Suplentes. Compareceu tam
bém o DeputadoSerafim Venzon, como não-mem
bro.. Foi justificada a ausência do Deputado João
Herrmann Neto. Deixaram de comparecer os Depu
tados Alberto Goldman, Enéas, Francisco Dornelles,
Francisco Rodrigues, Heleno Silva, Inácio Arruda,
Ivan Ranzolin, Jair Bolsonaro, João Almeida, Marcos
de Jesus, Marcus Vicente, Miguel Arraes, Neiva Mo
reira, Pastor Pedro Ribeiro, Reginaldo Germano, Vit
torio·.·Medioli e Zequinha Marinho. ABERTURA: Ha
vendo .número regimental, a Senhora Presidenta,
Deputada Zulaiê Cobra, declarou abertos os traba
Ihose colocou à apreciação a Ata da 11 a reunião,
realizada no dia sete de maio de dois mil e três. Em
votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: Esta Co
missão·. recebeu as. se.guintes correspondências: do
Sr David Preciado, Chefe de Gabinete da Secretaria
de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvi
mento, Indústria. e Comércio Exterior, em resposta
ao nosso Of. CREDN/P~30/03, de 31 de março pró
ximo passado, informando a indicação dos Senho
res Dr. Roberto Jorge Enrique de Souza Dantas e
Dr Ulia Miranda Carneiro Monteiro, Coordena
dor-Gerai e Diretora do Departamento de Planeja
mento e Desenvolvirnentodo Comércio Exterior
(DEPLA), respectivamente, para analisarem junta
mente com. os Deputados desta Comissão, os da
dos divulgados pela imprensa sobre o comércio ex
terior brasileiro; do Sr. João Paulo Cunha, Presiden
te desta. Casa,· informando que proferiu o despacho
de "publique-se", em referência â Moção n.o 001, de
2003, que Repudia a anunciada invasão do Iraque
pelos EUA e seus aliados,. apresentada pelos mem
bros?e~taComissão; dosDeputados Vittorio Medio
li e Francisco Rodrigues justificando as suas ausên
cias,nesta Reunião - o primeiro,. por se encontrar
nasolenidéldede entrega do Prêmio CFC de Gestão
Fiscal Hesponsável2.003 e lançamento do Progra
ma de Combate á Corrupção no Brasil e o segundo,
por se encontrar sob licença médica, convalescendo

Im

de intervenção cirúrgica. ORDEM DO DIA: A - Re
querimentos: 1 - REQUERIMENTO W 40/03 - do
Sr. João Herrmann Neto - que "requer apreciação
de Moção de repúdio a quaisquer medidas de em
bargo econômico ou invasão militar por parte. de
Estados estrangeiros à Síria." Não foi deliberado. B 
Proposições Sujeitas à. Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE: 3 '"-" MENSAGEM N° 1.238/02 - do
Poder Executivo - que "submete à consideração do
Congresso Nacional o texto de modificação ao Con
vênio Constitutivo do Fundo Africano de Desenvolvi
mento '"-" FAD, com a respectiva tradução juramenta
da." RELATOR: Deputado LlNCOLN PORTELA
PARECER: pela aprovação. Aprovado o Parecer. A
seguir, O Deputado Feu Rosa levantou algumas
questões sobre a Alca, o Mercosul e o Pacto Andino
e sugeriu que a Comissão de Relações Exteriores
desenvolvesse Audiências Públicas visando integra
ção da América do $ulatravés de ligação entre Mer
cosul e Pacto Andino. Os Deputados Maninha e
Antonio Carlos Pannunzio fizeram SUê!lS considera
ções a respeito. O Deputado Nilson Mourão sugeriu
que esta Comissão·conv.ide.o Embaixador da Argen
tina para que, em Audiência Pública, explique em li
nhas gerais a política externado govemo argentino.
Por sua vez, o Deputado Fernando Gabeira elabo
rou questões sobre ogrupade assessores do nú
cleo internacional e sobre os critérios adotados pela
Câmara para viagens ao exterior. A Presidenta da
Comissão, Deputada ZulaiêCobra, marcou para o
próximo dia 28, às nOVe horas, no Gabinete da Pre
sidência da Comissão, umare!Jnião com .0. Núcleo
Internacional da Câmara e os Deputados. 2 
MENSAGEM N° 5/02 -do poder ExE~cutivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Tratado. sobre a Transferêncié:l de Pessoas
Condenadas, celebré:\:doentre a República FElCierati
va do Brasil e a RePública Portuguesa, ..emBrasília,
em 5 de setembro de.• 2001." RELATOR: Deputado
PAULO BALTAZAR '"-"<PAHECER: •• Supmete.à consi
deração do Congresso Nacional· o texto do Tratado
sobre a Transferênc.ia d~ PesêOas Condenadas, ce
lebrado entre a República Feder~tiv~ do Brasil e a
República Portuguesa, emE3r~sflla,em5 desetem
bro de 2001. Aprovado o P;arecer..4-MENS~GEM
N° 1.247/02 - do Poder 8ceputivo __ que. "subme
te-se à consideração do Gongre$So Nacional o texto
da Convenção relatiyaá Assi$têl'lciaAdministrativa
Mútua para a Aplicaç~o Apropri~dada ••. Legislação
Aduaneira e para a Prevenção, Investigação e Com
bate às Infrações Aduflneira$,concluídaentr~ o Bra
sil e o Reino dos Países Baixosl1odia7 de março



COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

528 Legislatura - 18 Sessão Legislativa

Ata da Décima Quinta Reunião Ordinária
Audiência Pública realizada em 13 de maio de
2003.

Às quatorze horas e quarenta minutos do dia
treze de maio de dois mil e três, no Plenário 07 do
Anexo 11, sob a Presidência da Deputada Angela Gua·
dagnin, reuniu·se a Comissão de Seguridade Social e
Família para audiência pública com o Ministro da Saú·
de, Humberto Sérgio Costa Lima, sobre o tema
"Esclarecimentos, no âmbito de sua área da atuação,
acerca da edição da Medida Provisória na 118, de
03/04/2002, que altera a Lei N° 9.294, de 15/07/1996,
que dispõe sobre restrições ao uso e à propaganda
de produtos fumígeros, entre outros, nos termos do
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último, em Brasília." RELATOR: Deputado IVAN art. 220 da Constituição Federal" em decorrência da
RANZOLlN PARECER: pela aprovação. Não foi deli· aprovação do Requerimento n° 35/03, de autoria do
berado. ORDINÁRIA: 5 - MENSAGEM N° 141/01 - Deputado Custódio de Mattos. A lista de presença re·
do Poder Executivo - que "submete à consideração gistrou o comparecimento dos Deputados: Angela
do Congresso Nacional o texto do Acordo de Coo· Guadagnin - Presidente; Roberto Gouveia, Jorge
peração Cultural e Educacional entre o Governo da Alberto e José Unhares - Vice·Presidentes; Antônio
República Federativa do Brasil e o Governo da Re· Joaquim, Arlíndo Chinaglia, Arnaldo Faria de Sá,
pública da Estônia, celebrado em Brasília, em 9 de Athos Avelino, Carlos Mota, Custódio Mattos, Dr. Be·
novembro de 2000." RELATOR: Deputado PAULO nedito Dias, Dr. Ribamar Alves, Eduardo Barbosa,
BALTAZAR ,... PARECER: pela aprovação. Aprovado Geraldo Resende, Guilherme Menezes, Henrique
o Parecer. 6 - MENSAGEM N° 142/01 - do Poder Fontana, Homero Barreto, Kelly Moraes, Lavoisier
Executivo - que "submete à consideração do Con· Maia, Maria do Rosário, Mário Heringer, Milton Bar·
gresso Nacional o texto do Acordo de Cooperação bosa, Nilton Baiano, Pastor Francisco Olímpio, Rafael
na Área de Turismo entre o Governo da República Guerra, Selma Schons, Suely Campos e Zelinda No·
Federativa do Brasil e o Governo da República da vaes - Titulares; Benedito de Ura, Celcita Pinheiro,
Estônia, celebrado em Brasília, em 9 de novembro Dr. Rosinha, Elimar Máximo Damasceno, Félix Men·
de 2000." RELATORA: Deputada LUCIANA GENRO donça, Fernando Gonçalves, Geraldo Thadeu, João
- PARECER: pela aprovação. Não foi deliberado. Mendes de Jesus, Milton Cardias, Osmânio Pereira,
Nada mais havendo a tratar, a Presidenta Deputada Sandra Rosado, Silas Brasileiro, Tarcísio Zimmer·
Zulaiê Cobra encerrou os trabalhos às onze horas e mann e Walter Feldman - Suplentes. Compareceram
trinta e dois minutos, antes lembrando, aos Senho· também os Deputados André Zacharow, Carlito
res Parlamentares, a reunião de amanhã, dia quinze Merss, Eduardo Valverde, José Pimentel, Márcio Rei·
de maio, às nove horas, no Gabinete da Presidência nado Moreira, Miguel de Souza, Orlando Desconsi,
da Comissão, com os Técnicos da Secretaria de Co· Paulo Delgado, Renildo Calheiros, Simão Sessim e
mércio Exterior e convocando os Senhores Paria· Wilson Santos, não·membros e o ex·Deputado Elias
mentares para a reunião de Audiência Pública com Murad, Secretário Antidrogas do Estado de Minas
a presença do Sr. Ministro de Estado da Defesa, Gerais. A Deputada Juíza Denise Frossard, e os De·
Embaixador José Viegas Filho a fim de prestar es· putados Benjamin Maranhão e Milton Cardias justifi·
c1arecimentos acerca dos planos e diretrizes do Go· caram suas ausências. Deixaram de registrar suas
verno para a Defesa Nacional. E, para constar, eu presenças os Deputados AlceuCollares, Babá, Dar·
Fernando Luiz Cunha Rocha, lavrei apresente Ata, císio Perondi, Or. Francisco Gonçalves, Dr. Pinotti,
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pela Jandira Feghali, Laura Carneiro, Maria Helena, Maria
Presidente, Deputada Zulaiê Cobra, e publicada no Lúcia, Rommel Feijó, Saraiva Felipe, Thelma de Oli·
Diário da Câmara dos Deputados. veira e Vic Pires Franco. ABERTURA: Havendo nú·

mero regimental, a Senhora Presidente, Deputada
Angela Guadagnin, declarou abertos os trabalhos,
convidou para comporem a Mesa o Ministro da Saú·
de, Humberto Costa e o Dr. Jamil Haddad, ex·Ministro
da Saúde e atual Diretor do INCA, Instituto Nacional
de Câncer, e estabeleceu o tempo de vinte minutos
para o Ministro realizar sua exposição. Após a exposi·
ção do Ministro, a Presidente passou a palavra ao au·
tor do Requerimento n° 35/03, Deputado Custódio
Mattos. Em seguida,· concedeu a palavra, ao Subse·
cretário Antidrogas do Governo do Estado de Minas
Gerais, Dr. Elias Murad. Pronunciaram·se, pela ordem
de inscrição, os Senhores Deputados Ribamar Alves,
Henrique Fontana, Lavoisier Maia, Arlindo Chinaglia,
Dr. Rosinha e Walter Feldman. O senhor Ministro res·
pondeu às questões levantadas. Em seguida a Presi·
dente passou a palavra aos Deputados Arnaldo Faria
de Sá, Miguel de Souza, Jamil Murad, Osmânio Perei·
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Sras. e os Srs. Deputados, funcionários e profissiona
is da imprensa presentes.

Vou fazer um pequeno comentário sobre a situa
ção do tabagismo no Brasil eno mundo, falar um pouco
da nossa política nacional de controle do tabagismo e,
ao final, agregar as proposições ao Relator quanto à
medida provisória que trata do tabagismo e avança um
pouco na publicidade das bebidas alcoólicas.

Nesse contexto, segundo dados da Organiza
ção Mundial de Saúde, 30% de todos os tipos de cân
cer poderiam ser evitados a partir de prevenção pri
mária. Atualmente, a maioria dos casos de câncer
está relacionada a fatores ambientais. Alguns deles
envolvem estilos devida, como, especificamente, o
câncer do pulmão e suavinculação com o tabagismo.

O tabagismo, para a Organizaçãlo Mundial de
Saúde - e todos reconhecemos -, é uma doença ge
rada pela dependênciaguímica e psicológica da nico
tina. Todos os processos farmac()ló~icose comporta
mentais envolvidos nessa dependência asseme
lham-se aos de dependência de drogas mais pesa
das, como a cocaína e heroína.·A Org<3lOização Mun
dial de Saúde definiu também, em 1993, o tabagismo
como um transtorno mental .e.de comportamento;
além disso, como uma doença pediátrica, pelo fato de
haver quantidade con~iderável de adolescentes que
se iniciam na dependênciadocigar~o.

O cigarro tern aproximÇldamente4.700 substân
cias tóxicas, das qUÇlis pO.sã0 (jiretamente canceríge
nas, e é responsávelporquase 59 tipos diferentes de
doenças cardiovasc~IÇlres,.câncerl'ulmonare princi
palmente doençaspulrnonares obstrutivas crônicas.
O tabaco é responsávelpor 45% das mortes por do
enças coronariana.s, ~5%das mortes por doenças
pulmonares obstrutivas crônicas. ou enfisemas, prin
cipalmente, 25% das mortes por doenças cére
bro-vasculares.e 30% dasmorte~ por câncer, sendo
que 90% dos casosd~câncerdepulmão acometem
pessoas com antecedente~de utiliza9ão do tabaco.

Hoje, no mundó,smi!hõesde mortes por. ano
são causadas pelo cigarrQ. Mante9do-í,)E~ essapropor
ção' no ano 2020 morrerão 8,5 milhões. de pessoas,
especialmente em período ,de icJ~deproduti"a, aos
35, 36 anos, ou um ~oucôrnais,N?Brasil,o INCAdis
põe de dados que apontÇlm2Q0l11ilmortes por ano
em conseqüênciad9sproblemasgeradospelo cigar
ro. Em 2002, por ex~mplo, tjvel11?s21.425 casos de
câncer de pulmão; os~ernêns~omaram 15.040 des
ses casos, e as mulheres, 6.385.

Entre as mulbetê~'l:ldependência e as compli
cações por ela geradasrêrn aumentado. As mortes
por câncer de pulmão entre as mulheres alcançam
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um patamar superior às mortes por câncer de colo do
útero e ocupam a segunda posição entre as causas
de mortalidade desse grupo.

Apesar das tentativas da indústria fumageira de
provar cientificamente que a exposição à fumaça não
gera prejuízos à saúde, estudos científicos provam o
contrário. Trabalhos fidedignos mostram que as pes
soas expostas à fumaça do cigarro têm probabilidade
de apresentarem 30% a mais de problemas do que as
não fumantes eas que não estejam expostas perma-
nentemente a esse tóxico. .

A tendência do consumo do tabaco no mundo é
crescente. Em 1990, 1,1 bilhão de pessoas fumavam.
Em 1998, havia 1 bilhão, 250 milhões de fumantes no
planeta. Percebe-se um significativo aumento desse
hábito entre as mulheres e jovens, inclusive decorren
te do marketing dirigido pelas indústrias que produ
zem cigarros.

O crescimento do consumo tem-se dado princi
palmente nos países em desenvolvimento, ainda que
alguns números apontem um maior grupo de pessoas
dependentes nos países desenvolvidos; entre as mu
lheres, por exemplo, nos países desenvolvidos, 22%
são fumantes; nos países em desenvolvimento, esse
índice é de 9%.

O Banco Mundial avalia em 100 mil a quantida
de dos jovens que começam a fumar anualmente.
Desses 100 mil, mais de 80 mil estão em países em
desenvolvimento. A idade média de iniciação no fumo
é de aproximadamente 15 anos, e 70% desses jovens
tornam-se dependentes. Por essa razão, como eu dis
se anteriormente, a OMS considera o tabagismo uma
doença pediátrica.

No Brasil, não existem números mais recentes.
O Ministério da Saúde, por intermédio do CENEPE e
do INCA, está realizando um estudo, atualmente, em
14 Capitais brasileiras, se não me engano, para avali
ar o quadro do tabagismo no Brasil. Em 1989,32,6%
da população brasileira acima dos 15 anos era forma
da por fumantes; somavam 28 milhões de pessoas
acima dos 15 anos de idade, numa proporção de 16,7
milhões de homens e 11 ,2 milhões de mulheres. No
Rio de Janeiro, uma pesquisa feita em 2001 com
2.500 pessoas, aproximadamente, observou uma re
dução daquela prevalência de 30%, registrada em
1989, para 21 %. Além disso, o consumo per capita de
cigarros caiu, especificamente no Rio de Janeiro, de
1.772 cigarros por ano em 1989 para 1.197 em 2001 ,
o que representa 30% de diminuição.

É obvio que essa redução tem a ver com as políti
cas implementadas e as mudanças culturais que acon
teceram ao longo dos últimos anos. A dependência da

nicotina tem determinantes sociais e economlcos.
Entre os determinantes sociais, é possível identificar
fatores responsáveis ou pela ampliação, ou pela ma
nutenção dos percentuais, do número de pessoas de
pendentes. Primeiro, há a facilidade de obtenção do
produto, o preço baixo e a publicidade. O cigarro é hoje
a segunda droga mais consumida entre os jovens, no
Brasil e no mundo. Outra razão para o crescimento do
consumo tem sido a liberalização do comércio.

O processo da globalização traz coisas positi
vas e negativas; por exemplo, o aumento do consumo
global de cigarros entre 1975 e 1996 foi de 50%. Na
Ásia esse crescimento foi ainda maior. Dados atuali
zados apontam que a China responde por 30% do
consumo mundial de tabaco. Um fato decorre do ou
tro, ou ambos acontecem concomitantemente, a par
tir dessa conclusão. Por essa razão, as multinacionais
têm dirigido esforços para expandir suas atividades
nos países cuja produção é de baixo custo, geralmen
te países pouco desenvolvidos, com elevado potenci
al de consumo.

Diante desse quadro, a Organização Mundial de
Saúde e outras organizações internacionais promo
veram a elaboração da Convenção-Quadro da OMS,
presidida pelo Brasil, cuja conclusão deverá ser sub
metida a votação na Assembléia Geral da OMS a se
realizar na próxima semana.

A política brasileira em relação ao tabaco é indu
bitavelmente uma das mais avançadas do mundo,
com reconhecimento internacional, e parte de princí
pios e diretrizes gerais, mais amplas. Primeiro, só é
possível fazer com que as pessoas adquiram novos
hábitos de vida se elas forem abastecidas de informa
ções esclarecedoras e tiverem oportunidades e moti
vação para promover mudanças de estilo de vida, o
que implica a promoção da saúde de modo geral, com
ações educativas, prevenção e promoção.

A política nacional baseia-se em três pilares: as
ações educativas, as ações legislativas e as ações
econômicas. Dentro dessas ações há subclassifica
ções.

Do ponto de vista das ações educativas, a visão
está centrada na idéia de que é importante fornecer
às pessoas informações para que tenham conheci
mento sobre o câncer e outras doenças geradas pelo
cigarro e as possibilidades de preveni-Ias. Essas
ações educativas são caracterizadas por ações pon
tuais, que são as campanhas. No Dia Mundial de
Combate ao Tabagismo, no mês de junho, deverá ha
ver uma campanha no Ministério da Saúde em rela
ção às ações continuadas de combate ao fumo, que
envolvem programas específicos nos ambientes de
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trabalho, nas unidades escolares, com ações educa
cionais, e nas unidades de saúde.

As ações legislativas e econômicas procuram
estabelecer mediações sociais que potencializam as
ações educativas, seja porque estabelecem cons
trangimentos, seja porque induzem a determinadas
situações. O plano estabelece que as ações redun
dem na criação de leis que contribuam para mudan
ças políticas, ambientais e econômicas com o objeti
vo de reforçar mudanças de comportamento, levando
à redução da reincidência e da prevalência de doen
ças causadas pelo cigarro. Essas leis devem informar
sobre os riscos, proteger as pessoas da exposição à
poluiçãotabagística, reduzir a indução ao consumo
pela. publicidade e dificultar o acesso dos jovens a
produtos derivados do tabaco, seja pela elevação de
preços, seja atuando· nas formas de venda, seja atu
ando no mercado ilegal.

portanto, o Programa Nacional de Controle do
Tabagismo estabeleceu quatro estratégias principais:
a primeira é a prevenção da iniciação no tabagismo,
em que se procurou atingir principalmente crianças e
adolescentes; a segunda, o estímulo ao abandono do
vício; a terceira, a proteção à saúde dos não fuman
tes; a quarta, a regulação da comercialização dos
produtos do tabaco, objetivando reduzir a aceitação
social e o estímulo das pessoas a começarem a fu
mar,estabelecer a proteção da população não fu
mante,reduZiroapesso das pessoas ao cigarro, am
pliar o acesso aos tratamentos, para que aquelas que
desejem parar de fumarpossam fazê-lo, e controlar e
monitorar os aspectos relacionados aos produtos do
tabaco comercializados.

Os programas são •sobejamente conhecidos
nos ambientes de trabalho. Cito, por exemplo, o Pre
venção Sempre,. das escolas, e o Saber Saúde, que
procuram, dentrodoturrículo escolar, esclarecer os
danos causados pelo cigarro. E, além das unidades
de saúde e dosprogramas de cessação de fumar, cri
ou-se a Comissão Nacional para o Controle do Uso
do Tabaco.

Alguns aspectos da legislação merecem ser
ressaltados. A Portaria do Ministério do Trabalho nO 6
proibiu o trabalho de menor de 18 anos na colheita, no
benefidamento e na industrialização do fumo. Poste
riormente, a Resolução n° 46, da ANVISA, estabele
ceu teores máximos permitidos de alcatrão, nicotina e
monóxido de carbono, e proibiu as expressões light,
ultralighte "baixos teores", sob o argumento de que
poderiam induzir a uma falsa idéia de segurança
quantol:lo consumodo tabaco. A Medida Provisória n°
2.134 determinou que as embalagens, exceto a dos

Ill, í.·
11. !,

produtos destinados à exportação, deveriam estar
sempre acompanhadas de imagens que ilustrem o
sentido das advertências, como todos sabemos. Além
disso, a Portaria do Ministério da Saúde n° 1.575, de
2002, possibilitou o acesso das pessoas aotratamen-

.to de· drogas mais específicas. A Resolução da
ANVISA nO 304 proibiu a produção, a importação, a
propaganda e a comercialização de alimentos na for
made cigarros, chl:lrutos, cigarrilhas ou qualquer ou
tro produto fumígeno. Por fim, mais recentemente, a
Resolução da ANVISA de 21 de janeiro de 2003 pro
pôs que se esclarecesse a legislação daAgência so
bre a publicidade do nome da empresa, e não do
nome da marca, e a Lei n° 9.294, além de outros pon
tos importantes, proibiu o uso de derivados do fumo
em recintos coletivos privados ou públicos, reparti
ções públicas, salas de aula, hospitais, bibliotecas,
ambientes de trabalho, teatros, cinemas etc., exceto
em fumódromos. Definiu também concEiitos de "recin
to coletivo" e "área devidamente isolada destinada ex
clusivamente aotabagismd'. A proibição de produtos
fumígenos derivados do tabaco emaelrOnavese de
mais transportes coletivos foi uma luta vencida pelo
Deputado Elias Murad, e tivemos oportunidade de
acompanhá-Ia. Além do mais, há a proibição da ven
da por via postal,da distnbuiçãode am<)strasou brin
des, da comercialização em estabelecimento de ensi
no e saúde e da partiqipaçãode criançêls eadoles
centes na publicidade deprodutos derivados do taba
co. Esses seriam os pontos mais importante$, em ter
mos da legislação.

O Ministério da Saúde e o Governo Federal en
caminharam algumas propostas sopre a medida pro
visória que no momento estamos discutimos. Apre
sentaremos ao Relator da matériaessl3 conjunto de
proposições, a ser avaliado. A primeira delas é no
sentido de se incluir na lei o l:Irt. 2-A,cc)m a seguinte
redação: "Fica prpibida a comercialização de produ
tos fumígenos ou qualquer outro produto derivado de
tabaco em estabelecimentósa que tenham livre aces
so menores de dezoito anos"; no § 1°; "Compete à au
toridade municipal ref}ulamentar e fiscalizar a aplica
ção deste artigo no âmbito do seu território"; e no § 2°:
'~s autoridades municipais deverã.o estabelecer es
sas regulamentações no pra;zo máximo detn$s anos."
O sentido dessa preposição é dificultar amplamente o
acesso de menores de dezoito anos aos produtos fu
mígenos. Isso. significa proibir a comercialização de
cigarros em padarias e supermercados, excetuan
do-se os lugares onde o acesso é permitido apenas
para maiores de dezoito anos.
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A segunda proposta diz respeito ao art. 3°, § 6°,
que trata da exposição de maços de produtos fumíge
nos. A exposição desses produtos para venda deverá
ser feita de forma intercalada, de modo que as ima
gens de que trata o art. 3° estejam visíveis para o con
sumidor. O objetivo da medida é dar maior visibilidade
às advertências e às imagens que as acompanham.
Pesquisas demonstram que a exibição das mensa
gens associada a fotografias causa um impacto mai
or, positivo do nosso ponto de vista, negativo para
quem fuma. O que desejamos é obrigar a que, para
exposição, os produtos sejam dispostos de modo a
que se apresente a marca e ao lado dela a imagem
com a mensagem.

A terceira proposta de alteração diz respeito à
proibição de qualquer tipo de patrocínio, direto ou in
direto, a atividade cultural, esportiva ou não, pois
eventos como desfiles de moda e outros que possam
vir a ser promovidos ainda não estavam devidamente
abrangidos pela lei.

A quarta proposta de alteração refere-se ao inci
so VIII do art. 3°. Caso o art. 2-A seja aprovado, essa
proposta fica, de certa forma, sem sentido. Trata-se
da proibição da comercialização de cigarros em esta
belecimentos de ensino, de saúde, em locais de pres
tação de serviços públicos, diretamente ou sob regi
me de concessão ou permissão, inclusive portos, ae
roportos, rodoviárias ou qualquer outra estação de
embarque ou desembarque de passageiros. Na ver
dade, estamos apoiando a emenda apresentada pelo
Deputado Luiz Carlos Hauly à medida provisória.

A quinta proposta de alteração, relativa ao inciso
IX, visa proibir também a comercialização em
auto-serviços, em qualquer meio em que os produtos
referidos no art. 2° dessa lei estejam diretamente
acessíveis ao compradoL Obviamente, se a proposta
do art. 2-A for aprovada, isso ficará sem sentido, mas
a idéia é proteger crianças e adolescentes impedindo
o acesso ao produto nas prateleiras ou em outras faci
lidades. Essa medida inclusive está no art. 161 da
Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco, que
será votado na semana que vem em Genebra.

A sexta proposta de alteração vem na forma de
§ 1°, rezando que o disposto no art. 5° se aplica a
qualquer tipo de patrocínio por parte de marcas ou de
indústrias fabricantes dos produtos referidos no art.
2°. O objetivo da redação é ampliar a proibição de pa
trocínio, não só em relação a marcas de cigarros, mas
também o patrocínio institucional feito pela indústria
de cigarro para promover seu nome. Nesse caso, por
exemplo, dar a restaurantes nomes de indústrias de
cigarros e realizar seminários dirigidos a classes pro-

fissionais com o patrocínio dessas indústrias estaria
também vetado.

A sétima proposta de alteração diz respeito ao
art. 3-C, pelo qual a aplicação do disposto no § 2° do
artigo 2-A fica condicionada a veiculação gratuita pe
las emissoras de televisão, durante a transmissão de
eventos, de mensagens de advertência sobre os ma
lefícios do fumo. Isso é apenas para seguir a mudan
ça da numeração da lei. A oitava proposta altera o §
2°: a cada intervalo de dez minutos nas transmissões
das corridas de Fórmula 1 ou em qualquer outro
evento patrocinado direta ou indiretamente pela in
dústria do fumo será veiculada a mensagem de ad
vertência, escrita, falada e superposta, sobre os ma
lefícios do fumo, com duração não inferior a quinze
segundos em cada inserção, com frases estabeleci
das pelo Ministério da Saúde, usadas seqüencial
mente, todas precedidas da afirmação "O Ministério
da Saúde adverte". Ou seja, quando forem transmiti
dos eventos internacionais, realizados em outras par
tes do mundo ou no Brasil, em que haja patrocínio,
propomos a transmissão das advertências a cada dez
minutos, com duração mínima de quinze segundos.
Além disso, nossa sugestão é de que sejam transmiti
das as frases que hoje estão impressas nos maços e
de acordo com a resolução da ANVISA, e não as
mensagens antigas, que incluíam a expressão ''pode
causar': como prevê a atual redação da Medida Pro
visória n° 118. E também propomos que, além das
mensagens escritas, as advertências também sejam
veiculadas oralmente. A atualMP prevê mensagens
faladas ou escritas.

Com a nona proposta de alteração, referente ao
art. 3°, consideram-se para os efeitos do disposto no ca
put e nos §§ 2° e 3° que são elementos integrantes do
evento os ensaios eos treinos livres eoficiais preparató
rios; ensaios caso haja transmissão de evento internaci
onal de música, ou show, com o objetivo de uniformizar
a lei - a justificativa é essa - e atender ao princípio da
impessoalidade. Incluímos o termo "ensaios" para
abranger os ensaios de shows, por exemplo.

Na décima proposta de alteração, dispõe-se
que as características gráficas das mensagens de ad
vertência serão estabelecidas pelo Ministério da Saú
de. É outra alternativa. Justificativa: a ANVISA é atual
mente o órgão do Ministério responsável por regula
mentar, controlar e fiscalizar os produtos do tabaco
no Brasil. Exerce seu papel nos termos, dentre outras
legislações, da Resolução n° 104, que determina a in
clusão de imagens nas embalagens e no material pu
blicitário de cigarros, definindo as características grá
ficas das informações à população. Dessa forma, ga-
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rante que elas sejam legíveis, o que não aconteceu,
necessariamente, na transmissão de alguns dos
grandes prêmios recentes.

Na décima primeira proposta de alteração, pe
las infrações cometidas na veiculação da publicidade
dos produtos de que trata a lei, os infratores, sem pre
juízo de outras. penalidades previstas na legislação
em vigor, especialmente no Código de Defesa do
Consumidor, passam a sujeitar-se às sanções ali es
pecificadas - isso para dirimir dúvidas em relação à
aplicação do art. 9° da Lei n° 9.294.

A décima segunda proposta de alteração esta
belecequem regulamentará a .. comercialização do
produto.nos aeroportos e nas estações rodoviárias,
ferroviárias e. aquaviárias. A décimaterceiraestabele
ce penas para quem fuma nos espaços onde está ba
nido.o fumo - advertência e retirada do recinto,sem
prejuízo de outras penalidacles previstas nale.i - e de
terminfla responsabilidade da autoridade sanitária
municipal.

Além disso, estamos sugerindo ao Relator da
matéria, ainda que de modo incipiente, pois quere
mos,po~teriormente,apresentar umaproposta global
de legislação, qlJeacate a emenda do Deputado Val
demar Costa Neto em relação ao álcool, no sentido
de eliminar o parágrafo que define como bebidas al
coólicas flpenasasque têm mais de 13° graus na es
calaGay-Lussac.§mbora. consideremos necessário
que a legislação sopre o álcool acompanhe o avanço
em relação ao tabaco,. esse já seria um interessante
passo inicial, qu~ abriria uma possibilidade para de
pois. regulamentarmos. a publicidade em pôsteres,
cartazes, revistas, jornais, TVs, rádios e eventos. O
consumo do álcool, ~maviões tem sido a causa de sé
rios problemas. ,. Enjalgumas. situações, proibimos a
venda ..... via postal, via Intern~t -,adistribuição de
amostraSte o comércio a uma certa distância deesco
las e. instituições de ,saúde. Há! desde já, a vedação
de publicidade quepossa estimular crianças, como a
propaganda d.e cef\ieja com tartaruga ninja, ou a utili
zaçã0t:i0corpo ferninif)o, além de ?brigarmos à veicu
laçãode Tensagen~t~o clarasquantoàs relativas ao
tabac?,~o que qizresp~itoaos malefícios do consu
mo de bebidas alcoólicas.

E~t~mosabrindoumadiscussão no Ministério
da Faze~da qUêlntoàpossibilidade de se criar uma
CIDEque possat@utaroálcool e os cigarros, para
instituirrnp~, urn funpopu agregarmos esses recursos
ao Fu~dp.de Tecnçlogia da Saúde, do Ministério da
Ciêncial:fTecnologia. ,lEsse seria apenas um conjunto
deciecisges,oude,mE~cji?aS,,q~e poderíamos discutir
mais ·Eifrente. Acreditamos qUE! a simples eliminação

do critério de mais de 13° na escala Gay-Lussac para
estabelecer ° que é bebida alcoólica permitiria uma
importante restrição à publicidade de bebidas alcoóli
cas no Brasil.

São essas as proposições que estamos trazen
do, e creio que esta Casavai entender (I sentido deste
importante avanço. O Brasil tem uma legislação avan
çada, mas em algumas áreas precisa avançar mais.
Avançamos, com essas proposições, nas esferas da
comercialização, da distribuição e da publicidade.
Antes, atransmissão de eventos internacionais reali
zadOS fora do Brasil era encarada tão-somente como
fato jornalístico, portanto não se submetia a qualquer
tipo de limitação imposto pela legislaç;ão vigente. A
partir da medida provisóriae doaperfEliçoamento do
projeto de conversão, queremos tornar obrigatória a
contrapropaganda durante a, transmissão de eVE!ntos
esportivos, culturais e, de moda que tenham patrocí
nio de produtos fumígenos.

Era o que eu tinha. a observar. Estou à disposi
ção para as perguntaS.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Angela Gua-
dagnin) - Obrigada, Ministro. 'i"

Vamos conceder a, palavra aos Deputados já
inscritos. Começo com o autor do requerimento, o De
putado Custódio Mattos. Solicito que os Deputados
inscritos se restrinjam aos três minutos, porque senão
teremos um númerornuito pequeno de Deputados fa
zendo indagações.

OSR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS - Sra.
Presidenta, Sr. Ministro,. em primeiro lugar, quero
agradecer a V.Exa. a presença nesta Comissão, cum
primentá-lo pelaexposiçãoe dizer, de antemão, que a
nossa intenção de convidar V.Exa. para estar aqui é
em parte fruto do reconhecimento da dificuldade da
sua tarefa. Nem de longe querermoscriar embaraço
de natureza política a V.Exac, que exerce função tão
nobre.

Por outro· lado, a Câmara dos Deputados e esta
Comissão, muito especialmente, não estariam cum
prindo sua missão constitucional se não manifestas
sem, de forma enfática, sua perplexidade pelo fato de
o Governo ter editadouma medida provisória especi
almente para conceder, furando o bloqueio da legisla
ção brasileira aprovada. no Congresso, permissão
para que no Grande Prêmio Brasil de FórmUla 1 de
São Paulo se veiculasse a propaganda de cigarros.
Para nós, o que importa éo caráter simbÓlico dessa
exceção e o que está por trás dela. Essefato compor
ta outras dimensões, além~a estrita política de saú
de. Eu diria que essa discussão envolve aspectos po-
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Iítico-institucionais, aspectos de política de saúde e
aspectos jurídicos. Em nenhuma dessas dimensões
essa medida provisória é aceitável, sob qualquer ar
gumento possível.

Do ponto de vista político-institucional, VExa.
salientou, na sua exposição - e volto a exaltar a sobri
edade e a precisão de seus conceitos, o que é de se
esperar de um Ministro da Saúde competente como
VExa. -, a gravidade dos efeitos do tabagismo sobre
a saúde. V.Exa. exaltou o papel da política pública bra
sileira nesse setor em relação ao conceito internacio
nal, demonstrando uma posição de vanguarda. Eu di
ria que essa iniciativa figura, juntamente com os avan
ços conseguidos com a quebra do direito de patente
dos medicamentos da AIDS, entre as que colocam o
Brasil, de maneira muito civilizada, na corrente mais
favorável da política de saúde no mundo. Portanto, eu
diria, sem qualquer exagero, que essa exceção
abrupta, inesperada e estranha feita para o Grande
Prêmio de São Paulo, muito além da questão estrita
de saúde, é, sem dúvida, um arranhão na soberania
nacional. Pelos propósitos com que foi feita, num ar
ranjo que interessava especificamente à mídia locali
zada, à indústria tabagista e a uma entidade pública
em particular, de maneira atabalhoada, sem discus
são e desrespeitando uma norma longamente ama
durecida exarada pelo Congresso Nacional, a deci
são de ceder a pressões tão imediatas em assunto de
tamanha importância, infelizmente, não foi uma mani
festação de respeito à soberania do Brasil.

Em relação à política de saúde vou abster-me
de fazer qualquer comentário, porque VExa. já falou
de forma muito mais competente do que eu poderia
falar sobre a relevância da luta antitabagista. Daí a
gravidade dessa exceção. Gostaria apenas de salien
tar que se argumentou - e aindase pode argumentar,
na discussão - a compensação feita por meio da anti
propaganda que VExa. mencionou em suas propos
tas. Em primeiro lugar, essa exceção não compensa o
prejuízo, do ponto de vista simbólico; em segundo,
VExa., muito melhor do que eu, sabe que a eficácia
da propaganda do cigarro está no aparato, no charme
que apresenta. A indústria do cigarro faz questão de
associar-se ao esporte, a heróis. Há todo um charme
em torno de uma corrida de Fórmula 1 e dos pilotos, e
não há comparação possível entre o charme associa
do a essa propaganda e uma propaganda pesada,
institucional, preventiva contra o cigarro, que é, natu
ralmente, meio "careta"; portanto, uma coisa não
compensa a outra do ponto de vista da eficácia no ní
vel simbólico.

Do ponto de vista jurídico - talvez despiciendo,
como todos sabemos -, uma medida provisória tem
de passar pelo crivo da relevância e da urgência.
Essa medida provisória nem de longe arranha qual
quer dos dois critérios. Pela urgência, se não me en
gano, a medida provisória foi editada no dia 4 de abril,
e houve tempo suficiente para os promotores prepa
rarem-se para um evento como o Grande Prêmio do
Brasil em São Paulo, porque a lei concedeu dois anos
de transição. Sabia -se que o período de transição já
havia acabado. Nos dois anos anteriores a propagan
da foi permitida em razão de negociação política no
Congresso Nacional, principalmente por clara pres
são da Fórmula 1, mas houve tempo suficiente para a
elaboração de uma medida legislativa adequada, que
respeitasse a soberania do Congresso Nacional. Se
gundo, quanto à relevância, pode-se dizer que no má
ximo é relevante para a Prefeitura de São Paulo e
para um setor da mídia. Em termos nacionais, de lon
ge, não há propriedade naaplicação do critério de re
levância.

Portanto, Sr. Ministro, respeito sua opinião e pen
so que esta discussão foi um avanço, uma vez que
suas propostas para o projeto de lei de conversão
aprofundarão ainda mais a já excelente política desen
volvida pelo Ministro José Serra nessa área, mas eu
gostaria de encerrar minhas palavras com duas inda
gações a VExa. A segunda nem cabe mais, porque,
com os aperfeiçoamentos de VExa., acho até que se
fez uma boa troca na medida provisória. O Ministério
da Saúde foi favorável a essa medida provisória?

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Angela Gua
dagnin) - Vou conceder a palavra ao Dr. Elias Murad,
mas lembro a VExas. que realmente concedi um tem
po maior ao autor do requerimento. Se quisermos ou
vir todos os inscritos e voltar a palavra ao Ministro
para que responda às indagações, os oradores não
poderão prolongar-se no uso da palavra.

Passo a palavra ao Sr. Elias Murad.
O SR. ELIAS MURAD - Sra. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, cumprimento a todos, especialmente
o Sr. Ministro, colega de muitos anos de debate na
Câmara dos Deputados, e meu compatrício Jamil
Haddad, ora na Presidência do INCA; tenho certeza
de que fará um excelente trabalho nessa famosa insti
tuição brasileira.

Sr. Ministro, concordo com várias de suas pon
derações e parabenizo-o pelas propostasencami
nhadas ao Relator na forma de emendas, particular
mente as relativas ao álcool. Na condição de autor do
projeto de lei que deu origem à Lei n° 9.294, de 1996,
e também do art. 220 da Constituição, oriundo de

--- -- ---------- ---
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emenda de nossa autoria na Constituinte, sinto-me
muito à vontade para elogiar todas as iniciativas cita
das por VExa. Como disse o Deputado Custódio Mat
tos, acredito que elas vão colaborar muito. Concordo
também com o que S.Exa. disse: medida provisória
tem caráter de urgência e relevância. Ficou complica
do tomar uma atitude às vésperas de uma corrida
como aquela, mas ainda há tempo para sanar esse
problema, na minha opinião.

Sou farmacologista, e V.Exa. sabe do nosso tra
balho e da nossa luta nesta Casa contra o tabagismo.
Conseguir proibir o fumo no plenário foi dificílimo.
V.Exa. se lembra disso. É interessante salientar que a
nicotina, como VExa. disse muito bem, é uma droga
altamente causadora de dependência. Se pudésse
mos classificar, numa escala crescente, o grau de pe
riculosidade das diversas drogas, o resultado seria:
álcool, 10; maconha, 20; cocaína, 50; nicotina, ao;
crack, 90; heroína, 95. Pessoas que começam a fu
mar muito cedo, por exemplo, aos onze ou doze anos
- e parabenizo V.Exa. pela preocupação com os me
nores de dezoito anos -, provavelmente serão fuman
tes a vida inteira.

Para ilustrar essa tão grande dependência, cos
tumo contar uma história bem humorada: o tabagista
entra num bar e pede um maço de cigarros; o vende
dor traz o maço e ele lê o que está escrito nele: "Aten
ção: fumar cigarros pode provocar impotência".
Então, grita: "Moço, troca esse aqui. Eu quero um da
queles que provocam câncer mesmo". Por aí, vê-se
como é grande o potencial da nicotina de causar de
pendência.

Apesar de discordar da sua ponderação, consi
dero extremamente importante o que VExa. disse so
bre essas iniciativas, particularmente por ter a cora
gem - e o parabenizo-o por isso - de entrar no setor
de bebidas alcoólicas. Os 1SO graus da escala
Gay-Lussac foram objeto de uma emenda no Senado,
mas perdemos, à época. O Biotônico Fontoura, até
pouco tempo, tinha 9% de álcool e era vendido para
crianças. O álcool foi retirado do Biotônico Fontoura,
felizmente, e parabenizo também a ANVISA, pela ati
tude.

Quero destacar que falo na qualidade de autor,
de Parlamentar por quatro mandatos e atualmente,
para minha honra, Subsecretário Antidrogas do Go
verno Aécio Neves. Fiz questão de comparecer a esta
reunião para ouvi-lo e ficar até - quem sabe?- um
pouco mais tranqüilo em relação a essa medida provi
sória, na qual teremos, tenho certeza, o tratamento
da questão da propaganda do álcool. VExa. disse
muito bem: uma cerveja estupidamente gelada ao

lado de moças em trajes sumários, belíssimas, alta
mente atraentes, esse tipo de propaganda realmente
tem de terminar. Tenho fé em Deus e esperança de
que V.Exa. consiga isso.

Parabéns, Ministro!
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Angela Gua

dagnin) - Tenho de desempenhar o desagradável pa
pei de cortar a palavra de uma pessoa ilustre, mas,
caso contrário, não conseguiremos ouvir a todos.

Tem a palavra o Deputado Dr. Ribamar Alves.
O SR. DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES 

Cumprimento o Sr. Ministro, a quem estou tendo a
honra de conhecer neste momento - é a primeira vez
que o vejo -, a Sra. Presidenta, parabenizando-a pela
condução dos trabalhos, e os demais colegas.

No momento em que foi votado o convite para
V.Exa. comparecer a esta audiência pública, manifes
tei-me contrário e sugeri que fosse feita uma moção
da Comissão. Naquele momento, achava que a vinda
do Ministro a uma audiência pública seria meramente
política, para mostrar um lado de fraqueza do Gover
no em relação ao capital estrangeiro, no caso as mul
tinacionais que patrocinam as corridas de Fórmula 1.
Esta audiência pública veio corroborar meu pensa
mento anterior. O Ministro, ao vir a esta Casa, apesar
de ter feito uma bonita explanação, trouxe-nos ape
nas dados estatísticos que todos conhecemos. São
dados públicos e notórios dos malefícios das drogas
de modo geral. A medida provisória é matéria do nos
so domínio, porque está em tramitação na Casa. Acho
que este momento da vinda de S.Exa. está sendo su
baproveitado. Sua presença nesta Casa é bem-vinda
para nós, mas enquanto isso milhares de pessoas so
frem pelo País e precisam da ação governamental. Há
os problemas do SUS, da remuneração, da mortalida
de infantil, da neonatologia. Muito mais crianças mor
rem por falta de pré-natal do que de fome.

Portanto, agradeço a VExa. a vinda a esta
Casa, mas este momento foi subaproveitado, porque
poderia ter sido destinado a ações grandiosas e me
lhores.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Angela Gua
dagnin) - Tem a palavra o Deputado Henrique Fontana.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA 
Quero cumprimentar o Ministro Humberto Costa, a
Sra. Presidenta, e de maneira especial, se me permi
tem, o ex-Ministro Jamil Haddad, por sua gestão no
Ministério da Saúde e por toda a sua história, dedica
da à qualificação da saúde pública no Brasil. Cumpri
mento ainda os colegas Parlamentares.
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Uma boa maneira de começar provocativamen
te a minha intervenção na tarde de hoje é dizendo
que, se fôssemos proceder a uma votação no plená
rio desta Comissão, com a participação dos Deputa
dos, do Ministro e dos assessores que compõem a
equipe do Ministério, obteríamos unanimidade. Todos
queremosampliar as restrições ao uso do tabaco e de
outras drogas no País.

O Ministro, provavelmente, não poderá respon
der à minha pergunta, ou responderá do seu jeito,
porque exerce um papel dentro do Governo, e o Go
verno tem de trabalhar coletivamente. O Governo tem
de dar conta de situações complexas, que não podem
ser decididas só pelo Ministro "a" ou pelo Ministro "b".
As pressões multiplicam-se. Arrisco-me a dizer que,
se pudesse escolher sozinho qual o melhor caminho,
o Ministro não teria autorizado a edição da medida
provisória.

A sociedade reconhece que não é fácil restringir
o uso do tabaco e dificultar a sua propaganda, o que
seria um dos melhores mecanismos para restringir o
consumo. Tanto não é fácil que durante muitos anos 
não me refiro a nenhum período especial de governo
- a propaganda nas corridas de Fórmula 1 foi total
mente autorizada. O primeiro ano em que faríamos
essa excelente experiência seria este, mas não se
conseguiu, nem nas negociações prévias, nem na
quelas que ocorreram depois da assunção do novo
Governo, chegar a uma equação que garantisse o
que todos queremos: realizar-se o Grande Prêmio no
Brasil. Isso porque o evento é muito importante para o
País, produz impactos positivos, e para que não te
nhamos a propaganda de cigarro patrocinando o
evento ainda não foi possível chegar a um acordo. É
fácil defender uma posição como essa, mas a análise
dos fatos mostra que não é tão simples assim vencer
esse embate. Mas este Parlamento, o atual Governo,
nosso Ministro e todos os que aqui manifestamos a
mesma posição vamos acabar vencendo.

Por fim, entre as questões que o Ministro apre
sentou, na forma de sugestões a serem trabalhadas
pelo Relator para alterar, por meio do PLV, a medida
provisória, existem medidas com as quais daremos
passos mais largos do que com a legislação atual. No
balanço final de todo este processo, haverá ganho
para a saúde pública e prejuízo para aqueles que
querem vender tabaco e álcool, até porque em todos
os grandes prêmios, antes transmitidos livremente
para o Brasil com o patrocínio das indústrias de cigar
ro, haverá a contrapropaganda, mesmo que ela tenha
- concordo com o Deputado Custódio Mattos - esse
aspecto "careta", na linguagem que S.Exa. usou.

Aliás, temos de qualificar nossa propaganda antitaba
gismo para que ela tenha mais vigor.

Este debate é positivo, porque reúne esforços
para aumentar nossa capacidade de barrar a amplia
ção do consumo de tabaco e de outras drogas, inclu
sive o álcool, mas é necessário dar-lhe o tamanho
que efetivamente tem; ou seja, que não seja rompida
a caminhada que todos nós fazemos juntos no com
bate ao uso do tabaco e do álcool.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Angela Gua

dagnin) - Tem a palavra o Sr. Deputado Lavoisier
Maia.

O SR. DEPUTADO LAVOISIER MAIA - Ministro
Humberto Costa, é uma alegria tê-lo em nossa Comis
são. Caro Jamil Haddad, homem ilustre do Brasil, meu
amigo particular, ex-Ministro da Saúde, tenho certeza
de que VSa. cumprirá muito bem esta nova missão, as
sim como cumpriu todas as outras em sua vida.

Serei o mais breve de todos.
Sr. Ministro, o pronunciamento de VExa. foi im

portantíssimo. Gostaria de ter uma cópia desses da
dos, porque sou visceralmente contra o tabaco. Pelos
corredores da Câmara dos Deputados, procuro os
que estão fumando para lhes dizer que o cigarro ofen
de e mata. Quero as estatísticas.

Estou satisfeito, mas gostaria de fazer uma per
gunta sobre outro assunto; perdoe-me, mas já falei
sobre isso com a Sra. Presidenta. Ontem fiz um pro
nunciamento no plenário sobre a saúde no Brasil. Na
verdade, estou muito preocupado. Vi as ótimas pro
postas de VExa., citei-as, mas tenho uma dúvida e
desejo a opinião de VExa. sobre o processo de muni
cipalização da saúde no Brasil, porque no meu Esta
do, o Rio Grande do Norte, ele vai muito mal. Os De
putados fizeram a mesma pergunta ao Secretário de
Saúde do Rio Grande do Norte, que é meu amigo, e
ele respondeu que fossem ao Ministério Público, por
que não era caso que ele pudesse resolver. Trata-se
de um grave problema, e quero ouvir a opinião do Mi
nistro.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Angela Gua

dagnin) - Tem a palavra o Sr. Deputado Antonio Joa
quim. (Pausa.) Ausente.

Tem a palavra o Sr. Deputado Arlindo Chinaglia.
O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA 

Boa tarde, Sr. Ministro. Boa tarde a todos os pares. Na
verdade, na pauta da audiência pública constam ou
tros itens, por proposta de alguns Deputados. Tínha
mos absoluta segurança - e isso já foi expresso de
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maneira apropriada - de que a posição do Ministério
da Saúde seria no sentido de preservar uma conquis
ta da sociedade brasileira, do Congresso Nacional,
das várias iniciativas e de vários Governos também,
no que tange a banir essa propaganda enganosa do
tabaco; portanto, creio que as informações que o Mi
nistro nos passou sobre as várias iniciativas e propos
tas, no que diz respeito à medida provisória, estão em
consonância com essa avaliação.

Cheguei a brincar com alguns Deputados, por
que no dia em que debatemos o convite ao Ministro
as intervenções foram mais ácidas, mais agudas.
Sem que alguém tenha aberto mão de suas posições,
consagrou-se o reconhecimento de que aquilo foi epi
sódico.

Sr. Ministro, por circunstâncias, acabei partici
pando, longinquamente, das preocupações que
VExa. teve naquele momento, e relatei-as aqui. Por
isso, a pergunta também lhe foi feita. E eu disse que
se dependesse de sua única e exclusiva vontade,
sem excluí-lo da responsabilidade de Governo, segu
ramente não teria havido alteração, ainda que mo
mentânea, da busca continuada pelo aprimoramento,
em defesa da saúde pública.

É relevante, nesta audiência, além das pergun
tas que todos os Deputados já fizeram, que VExa.
nos relate - se isso já foi exteriorizado em sua expla
nação, não é necessário repetir - que iniciativas, além
da prevenção, o INCA e outros organismos preten
dem implementar para melhorar a grave situação do
câncer no Brasil.

Parabéns pela exposição e obrigado pela pre
sença.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Angela Gua
dagnin) - Tem a palavra o Sr. Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sra. Presi
dente, parabenizo o Ministro e companheiro Humber
to Costa pela bela exposição, e, antes de entrar nos
comentários, cumprimento o ex-Ministro Jamil Had
dad, que bons e belos serviços tem prestado à área
de saúde e à política nacional. Bem-vindo a esta Co
missão. É uma honra contar com sua presença.

Ministro Humberto Costa, confesso que, antes
da edição da medida provisória, cheguei a manifes
tar-me publicamente contra ela. Após a edição, e prin
cipalmente agora, com sua exposição, passei a com
preender, politicamente, sua necessidade. Há propa
ganda de cigarro na transmissão de competições de
âmbito internacional, sem absolutamente qualquer
alerta à população. Assim sendo, este debate e a edi
ção da medida, como bem disse o companheiro Hen-

rique Fontana, representou um passo adiante, e não
um retrocesso, como muitos interpretaram, inclusive
eu, em determinado momento.

Foi muito importante a exposição do Ministro.
Agora sabemos que há outros passos a serem dados.
Considerávamos a proibição da propaganda um pas
so importante e essa medida um retrocesso. Talvez
tenhamos parado ali; editou-se a medida, e ficamos
estacionados. Agora, após a colaboração do Ministé
rio, as sugestões adiantam não um passo, mas dois
ou três.

Para concluir, quero registrar que já percorre
mos um longo caminho no combate ao fumo e somos
incipientes no combate ao álcool. Provavelmente, o
álcool é a principal causa de violência no trânsito, de
homicídios e de internamentos psiquiátricos. Tamos
que, a partir da sugestão de acatar a medida provisó
ria no que diz respeito à limitação da propaganda do
álcool, dar o primeiro passo rumo ao debate, com pro
fundidade, da questão do álcool.

Sr. Presidente, fiquei chocado, um dia desses,
quando, em viagem, parei para tomar um lanche num
restaurante de beira de estrada e vi um motorista de
caminhão tomar um copo de cachaça e voltar para o
volante. Temos que não só legislar mas fazer campa
nha contra o consumo de álcool e dar o passo definiti
vo rumo à proibição de bebida alcóolica ao longo das
rodovias do Brasil.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Angela Gua
dagnin) - Tem a palavra o Deputado Walter Feldman.

O SR. DEPUTADO WALTER FELDMAN - Sr.
Ministro Humberto Costa, ex-Ministro Jamil Haddad,
é um prazer recebê-los.

As intervenções e o calor já foram abrandados,
como disse o Deputado Arlindo Chinaglia. e fato
aconteceu às vésperas da realização da Fórmula 1. É
evidente que teríamos outros temas, em relação à sa
úde, para tratar, mas naquela oportunidade o fato teve
extraordinário valor.

e ex-Ministro José Serra, o Deputado Jutahy Ju
nior e nossa bancada envolveram-se muito na luta an
titabagista no Brasil. Tendo em vista que o próprio Mi
nistro reconhece a necessidade de alterações na le
gislação atual, de incorporação de emendas que
eventualmente até a aperfeiçoam, quero fazer algu
mas considerações, também muito rápidas, primeiro
em relação à característica da medida provisória, ins
trumento cujo uso é quase uma insolência. Digo isso
até porque estou chegando agora ao Congresso Na
cional; portanto, não vivi a época anterior. É extraordi
nário o poder legislatório desse instrumento, que im-
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põe à sociedade, sem qualquer apreciação pelo Le
gislativo, o desejo do Poder Executivo.

Em decorrência disso, parece-me, Ministro, que,
até pela sua situação de saia justa, na medida em que
todos acreditamos que V.Exa. foi quase obrigado a
assinar essa medida, pois deve ser também militante
da luta antitabagista, a pessoa mais adequada para
responder sobre a necessidade de edição dessa me
dida seria o Ministro José Dirceu. S.Exa. teria, na as
sinatura conjunta dos quatro Ministros, a responsabi
lidade maior. V.Exa. talvez tenha feito o máximo para
proteger a sociedade dos malefícios que sabemos
que o cigarro produz.

Uma vez que medida provisória é algo muito
contundente e agressivo para o Poder Legislativo, po
deríamos pensar na sua edição acompanhada de
uma explicação imediata por parte do Ministério cor
respondente ao Congresso Nacional. Assim não re
petiríamos o que estamos fazendo hoje. Talvez esse
fosse um caminho bastante interessante.

Para encerrar, quero referendar o que foi dito
anteriormente. A questão do álcool é provavelmente
mais grave do que a do cigarro. Esses dias, partici
pando de uma reunião dos Alcóolicos Anônimos 
AAA, obtive a informação de que quase 11 % da popu
lação brasileira é alcoólatra. O Deputado Arlindo Chi
naglia deve ter mais informações a respeito.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA 
Ainda não entrei na organização, mas vou procurar in
formar-me bem. (Risos.)

O SR. DEPUTADO WALTER FELDMAN - Por
tanto, é dado à questão do álcool um tratamento des
proporcional em relação à questão do tabaco, sobre a
qual há todo um trabalho, com os avanços, as medi
das e as leis existentes. Então, parece-me que seria
interessante reiniciarmos o debate sobre essa ques
tão.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Angela Gua
dagnin) - Agradeço a todos os Deputados a compre
ensão no sentido de serem breves para aproveitar
mos o tempo do Ministro, e agradeço a todos os Dire
tores e Secretários do Ministério a presença.

Concedo a palavra ao Sr. Ministro Humberto
Sérgio Costa Lima para as respostas às indagações
feitas pelos Srs. Deputados.

O SR. MINISTRO HUMBERTO SÉRGIO
COSTA LIMA - Primeiro, quero comentar de modo
um pouco mais claro uma questão a que me referi en
passant e que diz respeito aos entendimentos que es
tamos tendo com o Ministério da Fazenda em relação
à idéia de ampliação da carga tributária sobre o cigar-

ro, com o IPI, que, particularmente, é um imposto fe
deral, ou a criação de uma CIDE sobre o preço do ci
garro e da bebida, o que poderia carrear recursos
para o Fundo de Ciência e Tecnologia da Saúde. Essa
é uma questão complexa. Todos os dados existentes,
inclusive da própria indústria fumígena, que já nos
procurou, profundamente preocupada, demonstram
que a ampliação do preço, nas condições atuais, tal
vez estimule ainda mais o contrabando.

O contrabando e o comércio ilegal são respon
sáveis por mais de 30% do mercado de cigarros do
Brasil. Isso precisa ser bem avaliado. Se aumentar
mos o preço, é preciso, ao mesmo tempo, trabalhar
mos pesadamente no esquema de combate ao con
trabando. Isso não pode ser feito somente com legis
lação; são necessários entendimentos com os países
fronteiriços ao Brasil para que substituam a atividade
de produção clandestina de cigarros, senão o País
continuará a receber esses produtos contrabandea
dos. Há também fábricas que funcionam ilegalmente.
Esta é uma discussão que precisamos travar: se a
elevação do preço vai trazer de fato uma redução do
consumo, ou se vamos ter o mesmo consumo, sendo
que, em vez do cigarro legalizado, digamos assim,
será o contrabandeado ou ilegalmente produzido.

Em segundo lugar, não havia dúvida alguma de
que o convite feito pela Comissão tinha o objetivo de
discutir política de saúde. Eu não tinha qualquer dúvi
da de que seria tratado de forma cordata. Para mim é
um prazer estar aqui. Não estou perdendo tempo, de
forma alguma.

Quero também reforçar o que já disse: a cons
trução da política de saúde no Brasil está sendo feita
de Governo em Governo. Cada Presidente e cada Mi
nistro têm colocado novos tijolos para construir essa
política. Inegavelmente, nessa área do tabagismo,
muito mais do que em relação à AIDS, que é um pro
grama iniciado em 1986, há uma marca muito forte do
Governo anterior, do Ministro José Serra. Não esta
mos aqui para negar esse mérito nem o respeito que
o Brasil adquiriu por conta dessa posição. Natural
mente, não se avançou o quanto se gostaria. Este
momento talvez nos permita avançar em outros pon
tos, o que em passado recente não foi possível. Mas
quero registrar o reconhecimento de todo o Brasil
quanto à gestão do Ministro José Serra no Ministério
da Saúde.

Especificamente respondendo ao Deputado
Custódio Mattos, que conhecia de nome, a partir de
um amigo comum e de seu trabalho, a forma como a
notícia saiu no jornal não mostrou exatamente os bas
tidores do processo. Houve uma tentativa, por parte
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do Governo, de viabilizar a corrida sem propaganda
de cigarro ou com a marca devidamente coberta.
Acontece que a FIA deixou muito claro que se isso
ocorresse, ainda que por alguma razão legal ou medi
da liminar, não haveria corrida, e o Brasil estaria auto
maticamente fora dos próximos Grandes Prêmios.
Principalmente as pessoas de São Paulo sabem o
que isso representa, não só do ponto de vista da di
vulgação da imagem do País e da cidade, mas espe
cialmente sob o aspecto dos empregos que essa ati
vidade gera, e, acima de tudo, da situação profunda
mente complexa que se estabeleceria com o rompi
mento de um contrato daquela magnitude. Não estou
justificando, mas apenas mostrando a situação com
que o Governo se defrontou naquele momento, a pou
cos dias da realização do evento. Sem dúvida, a posi
ção de certa forma até chantagista da Federação
Internacional de Automobilismo obrigou o Governo a
editar a medida provisória.

Precisamos fazer uma reflexão um pouco me
nos apaixonada, no sentido de identificarmos os pre
juízos concretos. Éóbvio que se falou de um simbolis
mo, de uma imagem, mas, concretamente, passamos
por um período de transição bastante longo. Foram
dois longos anos até que houvesse a proibição defini
tiva. Nem por isso a política de combate ao tabagismo
foi menos intensa, menos forte, ou os ideais e objeti
vos do Ministério foram questionados. Além disso, é
inegável que temos, em nossa legislação, uma con
tradição. Um evento internacional transmitido de fora
do País tem publicidade de cigarro e é tratado como
fato jornalístico, da mesma forma que um jornal, na
segunda-feira, depois de realizada a corrida onde
quer que seja, estampa na primeira página a foto do
vencedor, que quase sempre é patrocinado por fabri
cante de cigarro. Não há como falsear a realidade e
botar uma tarja na foto do jornal que mostra a marca
de cigarro, porque trata-se de um fato jornalístico. No
entanto, a transmissão da corrida, um evento contra
tado, pelo qual há um pagamento e no qual existe pu
blicidade concreta, não poderia ser tratado como fato
jornalístico. Não poderia ser realizada uma corrida de
Fórmula 1 no Brasil, mas poderiam ser transmitidas
14 corridas do exterior, e todas as corridas de motoci
clismo, da Fórmula Mundial, da Fórmula Indy, com
propaganda de cigarro ou não. Ora, havia uma contra
dição concreta.

Não estou dizendo isso para justificar ou falar de
compensação. Neste momento, a medida provisória,
com suas críticas e limitações, conseguiu estabelecer
um avanço, obrigando que o espaço fosse gratuita
mente cedido. Todos os Parlamentares sabem que

mesmo a publicidade de utilidade pública é paga, en
quanto estamos fazendo propaganda de cigarro gra
tuitamente ao longo das transmissões de todos os
eventos realizados no exterior e no Brasil. Além disso,
fica a organização da prova obrigada a garantir espa
ços na mesma dimensão dos espaços comerciais
para a realização de publicidade antitabagista. Então,
diria que os fatos se deram dessa forma.

A posição do Ministério da Saúde, nesse pro
cesso como um todo, existe até o momento em que o
Governo toma uma posição; a partir daí, há uma soli
dariedade de Governo, e eu, na condição de Ministro
da Saúde, assumo todas as responsabilidades decor
rentes dessa decisão política. Portanto, é irrelevante
minha posição durante o processo da discussão.
Existe uma posição que é a do Governo e foi devida
mente divulgada.

Quanto ao que disse o Deputado Elias Murad, a
quem admiro bastante, um dos grandes responsáve
is, ao lado do Ministro José Serra, pela legislação e
pela luta incansável, ao longo dos anos, contra o ta
baco, acho que os meus esclarecimentos arrefecem
um pouco a força com que S.Exa., de certa forma,
qualificou ação do Ministério da Saúde, em artigo que
li recentemente.

No que diz respeito à questão do álcool, real
mente devemos começar a fazer esse debate. É lógi
co que não estamos aqui para dizer o que o Relator
deve fazer nem para estabelecer qualquer tipo de
pressão sobre os Parlamentares. Sei também que o
Relator eventualmente poderá estabelecer processos
de transição para que isso passe a vigorar; afinal de
contas, no mercado publicitário, hoje, a propaganda
de cerveja ocupa um espaço mundo grande. Isso tal
vez necessite de algum período de transição. Mas
acho que nós temos de dar esse primeiro passo.

O Ministério da Saúde divulgará nos próximos
dias estudos sobre a vinculação entre o consumo de
álcool e o acidente de trânsito, o que vai tão-somente
confirmar todas as pesquisas feitas anteriormente.
Em quaisquer pesquisas que forem feitas com rela
ção a violência, crimes de homicídio, agressão física,
invariavelmente percebemos que a maior parte acon
tece com a participação da bebida alcoólica. E fica
mos tão preocupados com o crime organizado. É im
portante que fiquemos, mas a maior parte das pesso
as está morrendo em briga de vizinho ou em briga de
bar, por conta de bebida alcóolica.

Temos que começar a dar esse tratamento dife
renciado. Estabelecer a retirada da qualificação de
bebida alcóolica somente quando a gradação é supe
rior a 13° na escala Gay-Lussac já é um avanço im-
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portante para começarmos a discussão, e mais à
frente teremos possibilidades de um maior disciplina
mento.

Com relação à pergunta do Deputado Lavoisier
Maia sobre municipalização, todos reconhecemos
que o SUS é um sistema que vive um processo de im
plantação com muito mais avanços do que aspectos
negativos, mas temos muitos problemas, que vão
sendo resolvidos ao longo do tempo. Por exemplo,
agora enfrentamos a situação das UTls no Ceará e no
Brasil, um problema que não é novo, como uma série
de outros, e agora o SUS terá de dar uma resposta a
isso.

A municipalização e a descentralização foram
grandes avanços, porque permitiram, primeiro, que
quem tem contato com a população seja capaz de
planejar e pensar o seu sistema municipal; segundo,
que, pelo conhecimento da própria rede, seja capaz
de gerenciar e manejar seu funcionamento; terceiro,
para garantir os instrumentos necessários, indepen
dentemente de posição, para que a política se faça.
Era Presidente Fernando Henrique Cardoso, no man
dato passado, e os Prefeitos do PT ou do PCdoB, que
faziam a maior oposição, mensalmente recebiam os
repasses do Sistema Único de Saúde. Isso vale hoje
para os Prefeitos do PFL e do PSDB, com o Presiden
te Lula. Portanto, é um avanço importante.

Existem problemas? Existem. Por exemplo, pre
cisamos equacionar a necessidade da autonomia de
gestão que o Município e o Estado têm, com a possi
bilidade de, em situações críticas, podermos ter inter
ferência direta do gestor de diferente nível hierárqui
co. Não podemos assistir ao descalabro da gestão na
saúde pública em alguns lugares no Brasil sem que o
Governo Estadual ou o Ministério da Saúde possam
fazer algo. Temos que avançar, respeitar a autonomia,
mas criar mecanismos para a preservação do dinhei
ro público e da saúde pública de um modo geral. Acho
que é um processo de aperfeiçoamento. Creio que va
mos conseguir avançar.

No que diz respeito à pergunta do Deputado
Arlindo Chinaglia, estamos procurando dar continui
dade à política de combate ao câncer, que, no Brasil,
vem sendo capitaneada pelo INCA, cujo corpo técni
co é da melhor qualidade, com estudos extremamen
te importantes, e desempenha política essencial na
descentralização da atenção aos pacientes acometi
dos pelo câncer. A implantação dos centros de alta
complexidade na área de oncologia é uma realidade
cuja difusão pretendemos ampliar, assim como as
ações preventivas e diretamente assistenciais.

Os demais Parlamentares, com todo o respeito,
fizeram comentários inteiramente pertinentes, mas,
na medida em que não fizeram perguntas, sinto-me
dispensado de tecer comentários.

Quero registar meu prazer e minha satisfação
de poder estar aqui e dizer que estou à disposição
dos Srs. Deputados. Como disse, respeitando a auto
nomia do Poder Legislativo, no Ministério da Saúde
temos a grande esperança de que o Congresso Naci
onal marcará esses avanços na política de combate
ao tabagismo e ao alcoolismo.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Angela Gua

dagnin) - De quanto tempo VExa. ainda dispõe, Mi
nistro, para podermos calcular, se alguém quiser dizer
algo?

O SR. MINISTRO HUMBERTO SÉRGIO
COSTA LIMA - De vinte minutos.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Angela Gua
dagnin) - No máximo vinte minutos.

Com a palavra o nobre Deputado Arnaldo Faria
de Sá, por três minutos.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ 
Na verdade, quero cumprimentar o Ministro Humber
to Costa pela sua explanação. Somos de São Paulo e
sabemos que havia grande pressão pela não-realiza
ção do Grande Prêmio, o que acarretaria um prejuízo
muito grande para a cidade. Já foi contabilizado o re
sultado da Fórmula 1, que movimenta 100 milhões de
dólares, importância que não pode ser jogada fora.

Como disse o Ministro, depois do Grande Prê
mio em São Paulo, já houve dois outros Grandes Prê
mios em outras localidades, cuja transmissão contou
com a propaganda gratuita. Anteriormente, o Ministé
rio não tinha essa possibilidade.

Estive presente no dia da realização do Grande
Prêmio, e um detalhe que pouca gente percebeu foi
aquilo que o Ministro acabou de falar: havia no autó
dromo várias placas de propaganda antitabagismo.

É fácil criticar o Ministro, mas na verdade temos
de entender a situação na qual se encontrava. S.Exa.
preservou a questão da saúde, sem prejudicar aquilo
que para a cidade de São Paulo e para o Brasil é im
portante. Lembro apenas que o único País da Améri
ca do Sul que tem um evento desse porte é o Brasil.
Se São Paulo tivesse perdido esse evento, certamen
te, além do prejuízo financeiro que a cidade teria, o
País também perderia a possibilidade de realização
de um grande evento.
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Cumprimento o Ministro Humberto Costa por ter
enfrentado situação de desgaste sem abrir mão da
sua campanha de combate ao fumo.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Angela Gua
dagnin) - Com a palavra o Deputado Miguel de Sou
za' Relator da medida provisória.

O SR. DEPUTADO MIGUEL DE SOUZA - Sra.
Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, fiquei
muito feliz de ouvir, o tempo todo, a exposição DE
V.Exa. e a posição dos nossos companheiros, até por
que nessa medida provisória há treze emendas. Já
existia vontade deste Relator de acatar algumas de
las, e o Ministro veio reforçar esse pensamento. Que
possamos aperfeiçoar a legislação no que se refere
ao tabagismo e também ao álcool, assunto de que
trata o Deputado Valdemar Costa Neto. É preciso re
definir a questão da bebida alcoólica, buscando a de
finição que há no Ministério da Agricultura. Criamos
nesta Casa uma nova definição só para essa lei e a
resgatamos.

Fico muito feliz. Vou levar as sugestões do Sr.
Ministro, que S.Exa. vai entregar à Comissão, e anali
sá-Ias com carinho. Se for vontade desta Casa, que
possamos aproveitar o ensejo da medida provisória e
aperfeiçoar o controle de defesa de nossas famílias
em relação ao tabagismo e ao alcoolismo.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Angela Guadag
nin) - Tem a palavra o nobre Deputado Jamil Murad.

O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD - Cumpri
mento os membros da Mesa e o Sr. Ministro. Deputa
do de São Paulo, vivi esse período tenso, junto com a
Secretária Municipal de Esportes de São Paulo, Sra.
Nádia Campeão, da administração Marta Suplicy. Qu
ero realçar, vivenciando a política de São Paulo há
muitos anos, o aspecto político. Nossa Prefeita está
sob fogo cerrado por causa da eleição no ano que
vem. Tudo se aproveita para tentar desestabilizá-Ia.
Sindicalistas apareceram na televisão. O crime orga
nizado ajuda a queimar ônibus. A Prefeita Marta Su
plicy teve de receber em outro lugar uma visita inter
nacional, porque um grupo de ônibus cercou a Prefei
tura.

Nosso Governo veio para mudar o Brasil e vai
mudá-lo, porque tem o apoio da sociedade, dos ho
mens de bem, mas temos uma oposição dura. Acho
que nesse processo o Ministro vivenciou momento di
fícil, mas junto com o Ministro do Esporte tomou atitu
de firme em defesa dos interesses maiores do Brasil.

Não poderíamos perder a realização do Grande
Prêmio de Formula 1, como disse o Deputado Arnaldo
Faria de Sá. Para recuperar isso seria muito difícil, e jo-

gariam a responsabilidade em cima do nosso Govemo
- como jogaram em cima de Olívio Dutra, no Rio Gran
de do Sul, que perdeu a Ford, que se instalou na Bahia.
A campanha seria muito mais dura, porque perdería
mos um evento que gera emprego e renda. Demoraría
mos décadas para conquistar de novo a realização do
Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil.

O homem público tem de analisar o conjunto
das questões em cena. Não pode apegar-se apenas a
um aspecto e esquecer os outros. Assim, a medida
provisória que possibilitou a realização do Grande
Prêmio de Fórmula 1 no Brasil foi muito conveniente.
Por essa atitude corajosa, queria parabenizá-lo, Sr.
Ministro.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Angela Gua
dagnin) - Tem a palavra o nobre Deputado Osmânio
Pereira.

O SR. DEPUTADO OSMÂNIO PEREIRA - Sra.
Presidenta, uso a palavra apenas para cumprimentar
o Sr. Ministro pela forma como vem dirigindo os traba
lhos à frente do Ministério da Saúde: com muita sere
nidade, procurando soluções técnicas para os proble
mas do Ministério. Ainda na última semana estivemos
conversando com S.Exa. sobre outros problemas e
daqui a pouco vamos lhe cobrar posições.

Acreditamos que este tema é de suma impor
tância. Acabo de receber pelo menos três projetos
pertinentes à matéria, na mesma linha de raciocínio
dos Estados Unidos e de outros países, onde estão
cobrando indenizações de indústrias de tabaco. Esta
mos com projetos nessa direção, os quais estou rela
tando.

Enriqueceu muito o debate a vinda do Sr. Minis
tro a esta Comissão. Tenho certeza de que não esgo
taremos o tema hoje, nem com esta medida provisó
ria. Teremos de pensar, de agora até o próximo ano,
quando haverá outra corrida da Fórmula 1 no Brasil,
numa resposta a esses questionamentos que esta
mos recebendo. Todos sabemos o quanto o País des
pende com as questões decorrentes do tabaco. Ta
mos de encontrar soluções, sem prejuízos maiores
para o País. Acredito que a solução política adotada
foi adequada para aquele momento, mas precisamos
aprofundar o tema para encontrar uma solução tran
qüila, serena, não passional, que atenda aos interes
se do País.

Aproveito para cumprimentar o ex-Ministro Ja
mil Haddad, com quem tivemos excelente relação.

O SR. DEPUTADO PAULO DELGADO - Sra.
Presidenta, peço a palavra pela ordem.
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Angela Gua- fazer duas observações: nesta Comissão, na Legisla-
dagnin) - Tem VExa. a palavra. tura passada, houve discussão de um projeto de lei

O SR. DEPUTADO PAULO DELGADO- Sr. Mi- da Deputada Luci Choinacki, que criava fundo para
nistro Humberto Costa, sou um estranho no ninho tratamento de pacientes dependentes de álcool.
nesta Comissão, mas sou autor da lei original que Quem estava aqui à época lembra que a discussão foi
proibia a propaganda de tabaco, de bebida e de remé- muito polêmica, verdadeiros lobbies interferiam nes-
dio nos meios de comunicação. Tabaco e bebida, por- se projeto.
que vício não se ensina, e remédio porque o que é Informo ao Sr. Ministro que já elaboramos o Pro-
prescrito não pode ser sugerido. No entanto, o Minis- jeto de Lei nO 200, de 2003, o qual já demos entrada
tro da Saúde anterior, nosso amigo José Serra, tirou na Casa há alguns meses, para que se considere al-
do projeto original o que lhe parecia publicitariamente coólica bebida que contenha qualquer teor de álcool.
mais eficiente. Deixou o cigarro, a bebida e o remédio. Concedo a palavra ao Sr. Ministro, para que

A proibição do uso de cigarros começou nos S.Exa. faça suas considerações finais, antes de se re-
vôos com mais de uma hora de duração, porque atin- tirar da nossa reunião.
giam os vôos de maior freqüência de Parlamentares e O SR. MINISTRO HUMBERTO SÉRGIO
de pessoas que poderiam influenciar o espírito da lei. COSTA LIMA - Quero acrescentar algo que não es-
É preciso lembrar isso? Ocorreu há cinco ou seis tava, aparentemente, no documento que trouxe. Na
anos - por força do eleitorado do meu Estado, estou nossa proposição, a questão da transmissão dos
aqui há mais de quinze anos e não perdi a memória eventos estende-se aos via televisão fechada. As TVs
da moral desta Casa. via satélite ou a cabo também devem ser obrigadas a

É preciso ter cuidado. O oportunismo legislativo fazer o mesmo.
surta nas ondas legais e produz legislações que não Em relação ao que disse o Deputado Paulo Del-
resistem ao impacto da opinião pública. A medida de gado, considero que, de fato, é importante discutir-
V.Exa. e do nosso Governo, na verdade, salvou uma mos um conjunto de fatores relativos ao álcool e aos
atividade desportiva que é hipocritamente patrocina- medicamentos, embora não possamos abrir muitas
da de outra maneira, nos países de Primeiro Mundo, frentes ao mesmo tempo. É óbvio que a lei faculta
que querem que o guardião da moral e da lei sejam os que, quando recebemos uma medida provisória, po-
países que não podem perder essas provas. Essa foi demos discutir o seu conteúdo como um todo.
a coragem. Lembro-me da discussão com V.Exa. no Como essa questão do álcool é candente, sem
momento da angústia do Ministério da Saúde para nos aprofundarmos muito em diversos outros aspec-
saber que posição deveria ser tomada naqueles ter- tos, achamos que seria importante corrigir aquele
mos. equívoco cometido, quando da aprovação da lei, que

Cumprimento VExa. Isso é que é Ministro. Mi- caraterizou bebidas como cerveja e as do tipo ice,
nistro não é quem - não estou falando de nenhum, mistura de álcool ou de uísque com guaraná,
em particular, pois temos um querido Ministro na coca-cola com cachaça como não sendo bebidas al-
Mesa _, num determinado momento, por força da coólicas. Obviamente o Congresso Nacional é quem
opinião pública, toma uma decisão, mas é aquele está com a palavra e com o poder. Vimos aqui apenas
que, às vezes, confronta a opinião pública e é obriga- apresentar uma sugestão.
do a tomar decisão. Cumprimento VExa., mas quero Muito obrigado a todos. Estou à disposição
também agregar a esse cumprimento a decisão de para, em outra oportunidade, tratar desse ou de outro
não permitir que a medida provisória seja fruto de tema. (Palmas.)

oportunismos legais que podem introduzir nela aquilo COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
que não está em discussão. Ela trata de questão es- E SERViÇO PÚBLICO
pecífica. Qualquer outra questão sobre propaganda
de remédios e de bebidas tem de ser objeto de legis
lação específica, com amplo debate na sociedade
brasileira sobre seu alcance. Esse parece ser o cami
nho mais correto.

Agradeço à Presidenta a oportunidade de falar.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Angela Gua

dagnin) - Antes de voltar a palavra ao Ministro, quero

-~~------------ ----
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blico, no plenário 12 do Anexo 11 da Câmara dos De
putados, com a presença dos deputados Medeiros,
Presidente; Tarcísio Zimmermann e Adauto Pereira,
Vice-Presidentes; Cláudio Magrão, Daniel Almeida,
Ora. Clair, Isaías Silvestre, Jovair Arantes, Leonardo
Picciani, Luiz Antonio Fleury, Milton Cardias, Paulo
Rocha, Professor Luizinho, Ricardo Rique, Rodrigo
Maia, Vanessa Grazziotin e Vicentinho, titulares;
Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, Arnaldo Faria
de Sá, Eduardo Barbosa, Eduardo Seabra, Hercula
no Anghinetti, Homero Barreto, Júlio Delgado, Maria
Helena, Nárcio Rodrigues, Pauderney Avelino e We
linton Fagundes, suplentes. Deixaram de compare
cer os deputados José Múcio Monteiro, Luciano
Castro, Pedro Corrêa e Sandro Mabel. Havendo nú
mero regimental, o Presidente, Deputado Medeiros,
declarou aberta a reunião e .submeteu à apreciação
do Plenário as atas da 5a, 6a e 7a reuniões, realiza
das em dois, oito e dez de abril, respectivamente.
Submeteu, ainda ao Plenário a.indicação da senho
ra Rita Margarida Soares de Almeida para exercer o
cargo de Assessor Técnico Adjunto "O" - CNE 14,
que foi aprovado. EXPEDIENTE: 1) Ofício 124/2003,
de 17 de março; da presidente da Câmara Municipal
de Sacramento - MG,encaminhando requerimento
aprovado naquela Casa, .que solicita a rejeição da
proposta de repasse das atribuições da escrivania
eleitoral para os chefes de cartório eleitoral, confor
me pr~vê o Projeto de Lei n° 70493/02, do Tribunal
Superior Eleitoral. 2) correspondência do cidadão
Paulo LeJes Menezes, de 03de março, residente em
Governador Valadares - MG, agradecendo a res
posta desta.Comissão às suas solicitações e pedin
do. ação conjunta com a Comissão de Agricultura e
Política Rural para combater o desemprego; 3) cor
rE:jspondência da Associação Brasileira dos Mutuári
os da I-Iabitação - abmh, de 10 de abril, solicitando
emenda ao Projeto de Lei n° 75/03, que "autoriza a
movim~ntaçãodo saldo das contas vinculadas ao
FGTS para pagamento de prestações habitacionais
em atraso"; 3) correspondência da senhora Jane
He,zende, presidente da l.Jnião Nacional dos Garim
peiróseFv1ineradores (jo Hrasil,de03 de abril, com
dj9núnciassobreas políticas públicas que marginali
zamo trabalha.dor garimpeiro. Denuncia também o
genocídio de garimpeiros e a atuação do ibama, da
funai,.(ja Companhia Vale do Rio Doce, da Caixa
Econômica Federêl' e do. Banco Central. Reivindica a
criação de reservas de garimpo e a instalação de
CPf p?ra averiguàr oS crimes de genocídio; 4) ofício
n° 0146, de 09 de abril, do presidente da FUNAI, se
nhorEduardoAguiarde Almeida, encaminhando es-

c1arecimentos sobre as denúncias feitas pela presi
dente da União Nacional dos Garimpeiros e Minera
dores do Brasil; 5) Ofício n° 243, de 09 de abril, do
líder do PFL, deputado José Carlos Aleluia, indican
do o deputado Luciano Castro para exercer a coor
denação do Partido nesta Comissão; o presidente,
deputado Medeiros, informou também que haviam
sido realizadas designações de relatoria nos dias 26
de março e 09, 10, 15 e 16 de abril. Antes do início
da Ordem do dia, o presidente proferiu o termo de
constituição da Subcomissão Permanente para Tra
tar do Serviço Público e as Conseqüências da
Emenda Constitucional n° 19/98, da·Subcomissão
Permanente para Verificar a Ocorrência de Tràbalho
Escravo, Infantil ou Realizado em Condições Ilegais,
da Subcomissão Permanente Destinada a Estudar a
Atuação das Prestadoras de Serviço. Público e a Le
gislação do Serviço Temporário e da Subcomissão
Especial de Economia Solidária. ORDEM DO DIA:
A) REQUERIMENTOS: 1)00 Sr. Leonardo Picciani,
que "requer a realização de Seminário Internacional
para tratar sobre o tema primeiro emprego e políti
cas públicas para a juventude, no âmbito da Subco
missão Especial Destinada a Discutir a Questão do
Primeiro Emprego e as Políticas de Estímulo â Ge
ração de Emprego para a Juventude;' Colocado em
votação, o requerimento foi aprovado por unanimida
de. 2) Do Sr. PauderneyAvelino, que "requer a con
vocação do Ministro de Esta(jodo Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, Or. Luiz Fernando
Furlan, para comparecer· à Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, em Audiência
Pública, a fim de prestarescfarecimentos sobre a
política de geração e manutenção de empregos."
Colocado em· votação, o requerimento .foi rejeitado
por unanimidade. 3) Do Sr. Medeiros, que "requer a
realização de Audiência Pública para debater o uso
dos recursos do FAT na gerMão de emprego e ren
da, com a presença de representantes das Centrais
Sindicais, do Presidente do Banco·Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social, do Presidente
do Conselho Deliberativo do FAT(GODEFAT) e do
Ministro do Trabalho e Emprego ou seu representan
te e Secretários de Trabalho dos Estados." Assumiu
a presidência o deputado Tàrcísio Zimmermann. O
deputado Medeiros sugeriu que a. reunião fosse rea
lizada dia 29 de abril, e disse. que retirava do reque
rimento o convite ao presidente do BNDES que viria
à Comissão em outra data. Colocado em votação, o
requerimento foi aprovado por unanimidade.Reas
sumiu a presidência.o deputado Medekos. Antes de
se apreciar o requerimento nO 4, o De~lutado Medei-
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ros esclareceu que, mediante acordo, haveria uma
fusão dos requerimentos 4 e 6, que seriam votados
conjuntamente. 4) Do Sr. Sandro Mabel, que "requer
a realização de Audiência Pública, com a presença
do Senhor Adair Antônio Meira, Presidente da Fun
dação Pró-Cerrado, entidade que desenvolve ativi
dades na formação, qualificação e encaminhamento
de jovens trabalhadores nos Estados de Goiás e To
cantins e no Distrito Federal, no âmbito da Subco
missão Especial Destinada a Discutir a Questão do
Primeiro Emprego e as Políticas de Estímulo à Ge
ração de Emprego para a Juventude." 6) Do Sr.
Sandro Mabel, que requer "seja convidado a compa
recer a esta casa, em reunião de audiência pública
no âmbito da Subcomissão Especial Destinada a
Discutir a.Questão do Primeiro Emprego e as Políti
cas de Estímulo à Geração de Emprego para a Ju
ventude, o senhor Remígio Todeschini, Secretário
de Políticas Públicas de Empregos." Colocados em
votação, os requerimentos foram aprovados por
unanimidade. 5) Do Sr. Jovair Arantes, que "requer a
convocaçãodo Excelentíssimo Sr. Ministro do Traba
lho e Emprego, a fim de prestar esclarecimentos so
bre o salário mínimo." O autor do requerimento, de
putado Jovair Arantes, disse que estava transfor
mando a convocação em convite. Colocado em vo
tação, o requerimento foi aprovado por unanimidade.
7) Do Sr. Arnaldo Faria de Sá, que requer "nos ter
mos regimentais, ouvido o plenário dessa Comis
são, seja convidado o Senhor Edvaldo Santiago 
Presidente do Sindicato dos Rodoviários de São Pa
u�o' para explicar a situação dos 10 ( dez) mil
trabalhadores que serão dispensados ." O deputado
Jovair Arantes sugeriu que também fosse convidado
o secretário municipal de transportes de São Paulo,
sugestão aceita pelo autor, que, porém, não acatou
a sugestão do deputado Tarcísio Zimmermann para
se convidar um representante do Ministério Público.
Colocado em votação, o requerimento foi aprovado
por unanimidade. B - Proposições Sujeitas à Apreci
ação do Plenário da Casa: PRIORIDADE: 8)
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 1.540-C, DE 1991, que "dis
põe sobre o acesso das entidades sindicais às infor
mações provenientes dos registros administrativos
que especifica e dá outras providências". Relator:
Deputado CLÁUDIO MAGRÃO. Parecer: favorável.
O relator, deputado Cláudio Magrão, proferiu seu pa
recer, que, colocado em votação, foi aprovado por
unanimidade. C ~ Proposições Sujeitas à Aprecia
ção Conclusiva Das Comissões: PRIORIDADE: 9)
PROJETO DE LEI N° 4.696/98 - do Poder Executivo

(MSC na 954/98) - que "acrescenta dispositivos à
Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre
execução na Justiça do Trabalho". (Apensado: Proje
to de Lei na 4.814/98). Relator: Deputado Luiz Anto
nio Fleury. Parecer: favorável, com substitutivo, a
este e à Emenda na 02/98 apresentada na Comis
são; contrário ao Projeto de Lei na 4.814/98, apen
sado, e à Emenda na 01/98, apresentada na Comis
são; e pela prejudicialidade da Emenda na 03/98,
apresentada na Comissão. O relator, deputado Luiz
Antonio Fleury, proferiu seu parecer, que recebeu
manifestações favoráveis dos deputados Dra. Clair,
Tarcísio Zimmermann e Rodrigo Maia. Colocado em
votação, o parecer do relator foi aprovado por unani
midade. 10) PROJETO DE LEI N° 6.388/02 - do Se
nado Federal (PLS na 190/01) - que "aumenta o pe
ríodo de concessão do salário-maternidade e da li
cença à gestante em caso de parto antecipado". re
latora: Deputada Dra. Clair. Parecer: favorável. A re
latora, deputada Ora. Clair proferiu o parecer ao pro
jeto, que teve sua importância ressaltada pela depu
tada Maria Helena. Colocado em votação, o parecer
da relatora foi aprovado por unanimidade. 11)
PROJETO DE LEI N° 6.671/02 - do Senado Federal
(PLS na 288/01) - que "acrescenta dispositivos ao
art. 652 da Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei na 5.452, de 1° de
maio de 1943, para dispor sobre a competência dos
juízes do trabalho e dá outras providências". Relator:
Deputado Luiz Antonio Fleury. Parecer: favorável.
Após a leitura do parecer pelo relator, encaminha
ram favoravelmente à matéria os deputados Dra.
Clair, Daniel Almeida e Vicentinho. Colocado em vo
tação o parecer do relator foi aprovado por unanimi
dade. 12) PROJETO DE LEI N° 6.778/02 - do Tribu
nal Superior do Trabalho - que "dispõe sobre a
transformação e criação de funções comissionadas
no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Tra
balho da 12a Região e dá outras providências". Re
lator: Deputado Luiz Antonio Fleury. Parecer: favorá
vel. O deputado Jovair Arantes solicitou a retirada de
pauta do projeto. O deputado Luiz Antonio Fleury ar
gumentou que não havia motivos para não se votar
o parecer naquela reunião, já que o projeto não feria
a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os deputados Tar
císio Zimmermann, Dra. Clair e Leonardo Picciani
apoiaram a retirada de pauta sob o argumento de
que era importante se aprofundar a discussão do
projeto. O presidente, deputado Medeiros, submeteu
ao Plenário o requerimento de retirada de pauta,
que foi aprovado, contra os votos dos deputados
Luiz Antonio Fleury e Rodrigo Maia. 13) PROJETO
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Ata da Décima Primeira Reunião (Or,dinária)
realizada em sete de maio de 2003

Às dez horas e cinqOenta e dois minutos do dia
sete de maio de dois mil e três, reuniu-se a Comissão
de Trabalho,· de Administração e Serviço Público, no
plenário 12 do Anexo II da Câmara dos Deputados,
com a presença dosdeputados Medeiros, President~;
Sandro Mabel, Tarcísio Zimmermanne Adauto Perei
ra, Vice-Presidentes; Cláudio Magrão~ DanielAlmei
da, Dra. Clair, Isaías Silvestre, José Múcio Monteiro,
Jovair Arantes, Leonardo Picciani, Luciano Castro,
Luiz Antonio Fleury, Milton Cardias, Paulo Rocha, Pe
droCorrêa, ProfessorLuizinho, Rodrigo Maia, Vanes
sa Grazziotine Vicentinho, titulares; Ann Pontes,
Antônio Carlos Biffi, Antonio Nogueira, Ariosto Holan
da Arnaldo Faria de. Sá, •Eduardo Barbosa, Eduardo
S~abra, Herculano Anghinetti, Homero Barreto, Júlio
Delgado, Laura Carneiro, Maurício Rands, Nárcio Ro
drigues, Narciso Mendes,Osvaldo Biolchi, Pauder:
ney Avelino e Welinton.Fagundes, suplentes; Andre
de Paula, Marcus Vicente e Pedro Henry, não-mem
bros. Deixou decomparecer odeputéildo Ricardo Ri
que. Havendo número regimental, o Presidente, De
putado Medeiros, declarouaberta a reunião esubme
teu à apreciação do Plenário as atas·daa8

, 9a e 108

reuniões realizadas em vinte e três, vinte e nove e
trinta de ~bril, respectivamente.EXPEDIENTE: 1) Ofí
cio GDLC 1"10 42, de 22 de abril, COmunicando que a
senhora deputada Laura Carneiro participou de mis
são oficial a Cubanoperíodode 148. 21 de abri.! e, em
seguida, no períod() de 23 a 30 de abril, fez. parte da
comitiva de parlame~taresàltália'.9om o objetivo de
entrevistar autoridades italianas sobre o combate ao
crime organizado. 4) OHcio .179, de 25 .de .abril de
2003, do chefe de gabinete dopresidente doBNDES,
confirmando apres~nça do professor Carlos Lessa
nesta Comissão no d.ia 21 de maio,.para participar de
debate sobre a9~ra~~oea manutençãodeempre
gos. O presidente,d~putadofv1edei~os, informou tam
bém que haviam sido re.~lizada~designaçõesderela
toria no dia 30 deabriLOêDEM DO DIA: A)
REQUER1MENTO~:.1J po Sr.• 1aroísio ~irnmermann,

que solicita "sejamco~vidadoso S~cretári()de Inspe
ção do Trabalho do Ministériodo Trabalho e Emprego,

Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 42021

DE LEI N° 7.0aO/02 - da Procuradoria-Geral da Re- lida e aprova~a, será assin~da pel~ Presi?en~e, de-
pública (MSG na 03/02) que "dispõe sobre ~ ?P9~0 p~~a?o Med"elros,e encaminhada a publJcaçao no
pelas Carreiras de Analista e Técnico do Mlnlsteno Dlarlo da Camara dos Deputados.

Público da União e dá outras providências." Relator: COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
Deputado Luciano Castro. Parecer: favorável a este E SERViÇO PÚBLICO
es Emenda de na 03/02, apresentada na Comissão,
e pela rejeição das Emendas de nOs 01/02,02102 e
04/02, apresentadas na Comissão. A deputada Dra.
Clair apresentou requerimento para que se. retirass?
o projeto de pauta. Encaminharam contra orequ~n

mento os deputados Luiz Antonio Fleury e Hodngo
Maia. Tendo sido o requerimento retirado pela auto
ra solicitaram vistada proposição os deputados Ro
drlgo Maia, Luiz Antonio Fleury, Jovair Arantes, Dr~.
Clair Leonardo Picciani, Milton Cardias, Isaías SII
vest;e e Cláudio Magrão, que foram concedidas. 14)
PROJETO DE LEI N° 7.135/02 - do Poder Executivo
(MSC n° 737/(2) "que "alteraa composição do Con
selhodeGestãodo Patrimônio Genético e dá outras
providências". Relator: Deputado Luciano. Castro.
Parecer: favorável, Vista concedida ao deputado Jo
vair Arantes. 15) PROJETO DE LEI NQ 7.219/02 - do
Superior Tribunal de J~stiça - que "dispõe~ob!e a
criação de cargos. efetivos, cargos em comlssao e
funções comissionadas •no Quadro. de Pess?a! ~
Superior Tribunal de Justiça e dá outras prOVidencI
as'. Relator: Deputado Luiz Anto~ioFleury. Parecer:
favorável. Vista concedid.a ao deputado Jovair Aran
tes. T8AMITAÇÃO ORDINÁRIA: 1(» PROJETO DE
LEI NQ3.365/00 - do Sr. Mário Assad Júnior - que
"altera oart 10 da Lei na 7.99~, de 11 .de janeiro de
1990, que "regula0 Programa do Seguro-Desem
prego,o Abono Salarial, institui o Fundo deAmparo
ao Trabalha?or- FAT,eetá outr~s providências". Re
lator:· Deputado Leonardo .. Picci~ni. Parecer:. favorá
vel. Vista concedida ao deputado Luiz Antonio Fle
ury. Antes que se encerrRssea. reunião, o dep.utado
JovairArantes registrou 8. pr~sença do preSidente
da Associação. dos Caminhoneiros do Brasil.
ENGERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o
presidente, deputado.Medeiro§',. en?errou a. reunião
às doze h()rasecinqOentaesete.n'unutos,tendo an
tes porém convocado reunião or<linária de audiência
pública paraoeti~ 29 de abril, às 14 horas, no Ple
nári<:> tO, Anex~.U~paradiscutir "o uso dos recursos
do FATna gera~~o de emprego e renda". Informou,
aindfl' que ~tlveria reuniã() de audiência pública n.o
dia $0 dê abril'9uarta-feire.,àslO horas, no Plenáno
12, Anexo 11, ·p~ra .debater o "cornbat~ à pirataria e
contrabando deprodut()sindustrie.lizados no Brasil".
Eparélcol'l~t~r'~lJ' Anarnélia Ribeiro Correia de.Ara
újo, secretária, Iávrei a presente Ataque, depoiS de
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a Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares
e SimilElres, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Ba
res e Similares do Rio Grande do Sul, o Sindicato do
Comércio Varejista de Carnes do Rio Grande do Sul e
a ASSERT - Associação das Empresas de Refeição e
Alimentação Convênio para o Trabalhador, para pres
tar esclarecimentos acerca da forma de comercializa
ção, reembolso, taxas, condições e a característica
da moeda adquirida através dos tíquetes refeição e
similares". Colocado em discussão o requerimento, o
Deputado Arnaldo Faria de Sá argumentou que pri
meiramente era necessário proceder a apuração dos
fatos e depois chamar a ASSERT. O Deputado Tarci
sio Zimmerman disse que o tema era antigo e que já
havia ocorrido iniciativas para diminuir os conflitos
existentes entre a ASSERT e as empresas prestado
ras e tomadoras de serviços; considerou ser impor
tante ouvir a ASSERT sobre as perspectivas do pro
grama de alimentação do trabalhador. Colocado em
votação, o requerimento foi aprovado, contra o voto
do Deputado Arnaldo Faria de Sá em relação à parte
final da proposição. O Presidente anunciou a presen
ça do Deputado Pedro Correa, a quem cumprimentou
pela eleição como presidente do Partido Progressista
e convidou para integrar a Mesa. Em seguida, infor
mou a existência de requerimento, de autoria da De
putada Ora. Clair e do Deputado Jovair Arantes, para
que fosse incluído na Ordem do Dia, nos termos do
Art. 52, § 5° do Regimento Interno, requerimento de
autoria da Subcomissão Permanente Destinada a
Estudar a Atuação das Prestadoras de Serviço Públi
co e a Legislação do Serviço Temporário, solicitando
a realização de Audiência Pública no âmbito daquela
Subcomissão. O Deputado Luiz Antonio Fleury solici
tou que se obedecesse a Ordem do Dia e apreciasse
o requerimento ao final. B - PROPOSIÇÕES
SUJEITAS À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO DA
CASA: URGÊNCIA: 2) EMENDAS DO SENADO
FEDERAL AO PROJETO DE LEI N° 2.597-B, DE
1.996, que "autoriza a Universidade Federal do Rio
Grande do Norte a alienar bem imóvel de sua proprie
dade, e dá outras providências." RELATOR: Deputado
VICENTINHO. PARECER: favorável. O Deputado
Sandro Mabel solicitou a palavra e pediu a inversão
da pauta, para apreciação imediata do item 9. O De
putado Luiz Antonio Fleury argumentou que a inver
são de pauta somente poderia ser feita dentro do gru
po de tramitação da proposição. O Relator, Deputado
Vicentinho, solicitou a retirada de pauta.
PRIORIDADE: 3) PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 242/01 - do Senado Federal
(PLS n° 44/01) - que "altera a Lei Complementar nO

68, de 13 de junho de 1991, para autorizar o Poder
Executivo a incluir representantes dos Municípios e
representantes dos Ministérios mencionados na com
posição do Conselho de Administração da Superin
tendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA".
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO.
PARECER: contrário. O Deputado Arnaldo Faria de
Sá sugeriu a retirada de pauta, em razão da ausência
do Relator. O Deputado Sandro Mabel argumentou
que a matéria já havia sido discutida, era pacífica e
pediu que se procedesse a votação. Ausente o Rela
tor, a Deputada Dra. Clair leu o parecer, que foi apro
vado unanimemente. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 4)
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 3.343-B, DE 1989, que "dispõe
sobre o acréscimo de inciso VII ao art. 131 da Conso
lidação das Leis do Trabalho". RELATOR: Deputado
VICENTINHO. PARECER: favorável. Retirado de pau
ta, a pedido do Relator. 5) PROJETO DE LEI N°
6.328/02 - do Sr. Dr. Rosinha - que "tipifica como cri
me a adoção de restrições bancárias como critério
impeditivo ao acesso à relação de emprego ou à sua
manutenção e dá outras providências." (Apensados:
Projetos de Lei nOs 6.365/02 e 6.828/02). RELATOR:
Deputado ISAíAS SILVESTRE. PARECER: favorável,
com substitutivo, a este e aos Projetos de Lei nOs
6.365/02 e 6.828/02, apensados. Vista ao Deputado
Sandro Mabel. C - PROPOSiÇÕES SUJEITAS À
APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÕES:
PRIORIDADE: 6) PROJETO DE LEI N° 4.691/98 - do
Poder Executivo (MSC n° 949/98) - que "revoga os ar
tigos da Consolidação das Leis do Trabalho (Decre
to-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943) que mencio
na, sobre a organização sindical". RELATOR: Deputa
do CLÁUDIO MAGRÃO. PARECER: favorável a este
e parcialmente às Emendas nOs 01/98 e 01/99, com
substitutivo, e contrário às Emendas nOs 02198, 03/98,
04/98, 05/98 e 02/99, todas apresentadas na Comis
são. Vista ao Deputado Sandro Mabel. 7) PROJETO
DE LEI N° 4.317/01 - do Senado Federal (PLS n°
183/00) - que "altera o caput do art. 164 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, para dispor so
bre a nova composição das Comissões Internas de
Prevenção de Acidentes - CIPA e dá outras providên
cias." (Apensado: Projeto de Lei n° 5.186/01).
RELATOR: Deputado MILTON CAROlAS. PARECER:
favorável, com substitutivo, a este e ao Projeto de Lei
n° 5.186/01, apensado. Vista ao Deputado Sandro
Mabel. 8) PROJETO DE LEI N° 6.914/02 - do Senado
Federal (PLS n° 68/00) - que "dispõe sobre a conces
são de seguro desemprego ao trabalhador extrativis-
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ta vegetal e ao beneficiador de produtos das florestas pelo PMDB. O Deputado Arnaldo Faria de Sá mani-
durante o período em que estiver impedido de exer- festou seu voto favorável à proposição. O Deputado
cer sua atividade e dá outras providências". Vicentinho disse que o importante seria continuar dis-
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. cutindo amatéria; declarou que iria votar contrário ao
PARECER: favorável. Vista ao Deputado Rodrigo projeto, acompanhandosua bancada, mas que consi-
Maia. 9) PROJETO DE LEI N° 7.080/02 - da Procura- derava importante continuar a discussão da matéria
doria-Geral da República (MSG na 03/02) que "dispõe para que se pudesse solucionar outros casos seme-
sobre a opção pelas Carreiras de Analista e Técnico Ihantes que envolviam servidores públicos. O Deputa-
do Ministério Público da União e dá outras providênci- do Rodrigo Maia encaminhou o voto favorável pelo
as". RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. PFL. O Deputado Milton Cardias afirmou que em
PARECER: favorável a este e à Emenda de na 03/02, nome da justiça e do direito adquirido· seu voto seria
apresentada na Comissão, e pela rejeição das Emen- favorável. O Presidente, Deputado Medeiros, regis-
das de nas 01/02, 02/02 e 04/02, apresentadas na Co- trou a presença do Deputado Pedro Henry, Líder do
missão. VISTA conjunta aos Deputados Cláudio Ma- Pp, que convidou para compor a Mesa. Em seguida,
grão, Ora. Clair, Isaías Silvestre, Jovair Arantes, Leo- passou a palavra à Deputada Laura Carneiro, que se
nardo Picciani, Luiz Antonio Fleury, Milton Cardias e manifestou favorável ao projeto. O Deputado Isaías
Rodrigo Maia, em 23/04/03. O· Deputado Luciano Silvestre afirmou que em respeito a uma causajusta e
Castro proferiu seu parecer. Iniciada a discussão, o para corrigir desvios existentes, votaria favoravelmen-
Deputado Maurício Randsafirmou que a matéria fora te. O Deputado Cláudio Magrão encaminhou voto fa-
exaustivamente examinada na bancada do PT e sua vorável pelo PPS. Submetido à votação nominal, o
discussão não dizia respeito somente aos servidores parecer foi aprovado com os votos dos Deputados
requisitados do MPU, seguia-se á discussão ocorrida Cláudio Magrão, Eduardo Barbosa, Isaías Silvestre,
na Constituição de 1988, quando defenderam que na Jovair Arantes, Laura Carneiro, ·Leonardo Picciani,
Administração Pública não se tivesse regime estatu- Luciano Castro, Luiz Antonio Fleury, Medeiros, Milton
tário, mas contratual e bilateral; argumentou que o re- Cardias, Nárcio Rodrigues, Narciso Mendes, Pedro
gime estatutário não permitia que se corrigisse distor- Corrêa, Rodrigo Maia, Sandro Mabel, contra os votos
ções; considerou que o enquadramento dos servido- dos Deputados Antônio Carlos Biffi, Mc:lurício Rands,
res cOllfiguraria provimento derivado, que exigiria Ora. Clair, Tarcísio Zimmermann e Vicentinho. 10)
concurso. público; afirmou que o pleito seria justo, mas PROJETO DE LEIW 7.135/02 - do Poder Executivo
que a jurisprudência definia o provimento derivado (MSC na 737/02) -que "altera acomposição doCon-
como inconstitucional; encaminhou voto contrário do selho de Gestão do Patrimônio Genético e dá outras
PT. O Deputado Luiz Antonio Fleury disse que não se providências". RELATOR: Deputado LUCIANO
tratava de provimento derivado; seria uma correção CASTRO. PARECER: favoráveL VISTA ao Deputado
de injustiça feita por ocasião da criação do quadro Jovair Arantes em 23/04/03. Retiradocje pauta a pedi-
próprio do Ministério Público; afirmou que seu voto do do Relator. 11) PROJETO DE LEI N° 7.195-A/02-
seriafavorável, por entender não existir inconstitucio- do Senado Federal (PLS na 139/02) - que "altera a Lei
nalidade, que, mesmo se houvesse, somente na Co- na 9.636, de 15demaiode1998,afimdedisporsobre
missãode Constituição e Justiça .e de Redação pode- a situação de escrituras públicas antigas, outorgadas
ria ser questionada. O Deputado Jovair Arantes lem- a adquirentes de imóveis conceituados como terre-
brou que um dos propósitos da Casa era resolver es- nos de marinha e seus acrescidos,.bem ainda de imó-
ses desvios criados no Estado; afirmou que gostaria veis construídos sobre acrescidos de marinha, nas
que o MinIstério Público fosse compreensivo com os condições que especifica". RELATOR: Deputado
desvios existentes nos estados-membros. O Deputa- VICENTINHO. PARECER: contrário. VistaaoDeputa-
do Pedro Corrêaagradeceu a homenagem que lhe foi do Rodrigo Maia. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 12)
prestada;informqu que esteve com o Dr. Geraldo PROJETO DE LEI N° 3;365/00 - do Sr. Mário Assad
Brindeiro, que pediu para que se corrigisse a injustiça Júnior - que "altera oart.10 daLeiN 7.998, de 11 de
sofridapelos servidores do MPU;encaminhou o voto janeiro de 1990, que "regula 0. Programa do Segu-
favorávelpeloPP.O DepufEildo Leonardo Picciani de- ro-Desemprego,o Abono Salarial, institui o Fundo de
clarouque o tema eracontroverso; acrescentou que a Amparo ao Trabalhador - FAT,e dáoutras providênci-
maioria dasoivergênciasse referia à inconstituciona- asno RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
lidade, que não caberia á CTASP discutir, mas à PARECER: favorável. VISTA ao [)epUfado Luiz Anto-
CCJR, oportunamente; encaminhou o voto favorável nio Fleury em 23/04/03. O Deputado Leonardo Piccia-
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ni proferiu seu parecer, que foi aprovado por unanimi
dade. 13) PROJETO DE LEI N° 95/03 - do Sr. Paulo
Rocha - que "acrescenta artigo à Consolidação das
Leis do Trabalho, a fim de determinar que a dispensa
por justa causa da empregada gestante ocorra após a
respectiva apuração do inquérito" . RELATORA: Depu
tada ANN PONTES. PARECER: favorável. Vista ao
Deputado Sandro Mabel 14) PROJETO DE LEI N°
127/03 - do Sr. Antonio Carlos Biscaia - que "dispõe
sobre a efetivação de pagamentos e recebimentos da
remuneração do trabalho e dos benefícios previden
ciários efetuados mediante depósito bancário, por
pessoa física ou jurídica, de direito público ou priva
do". RELATORA: Deputada ORA. CLAIR. PARECER:
favorável. Vista ao Deputado Sandro Mabel. A Depu
tada Ora. Clair solicitou que o requerimento de sua
autoria e do Deputado Jovair Arantes fosse apreciado
na próxima reunião. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, o presidente, Deputado Medeiros,
encerrou a reunião às doze horas e dez minutos, ten
do antes, porém, convocado reunião ordinária para o
dia 14 de maio, às 10 horas, no Plenário 12, Anexo 11.
E para constar, eu, Anamélia Ribeiro Correia de Araú
jo, secretária, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, De
putado Medeiros, e encaminhada à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

528 Legislatura - 18 Sessão Legislativa

Ata da Décima Segunda Reunião (Ordinária)
realizada em 14 de maio de 2003

Às onze horas do dia quatorze de maio de dois mil
e três, reuniu-se a Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, no plenário 12 do Anexo 11 da Câ
mara dos Deputados, com a presença dos Deputados
Sandro Mabel, Vice-Presidente no exercício da Presi
dência; Tardsio Zimmermann e Adauto Pereira,
Vice-Presidentes; Cláudio Magrão, Daniel Almeida, Ora.
Clair, Isaías Silvestre, José Múcio Monteiro, Jovair Aran
tes, Leonardo Picciani, Luciano Castro, Luiz Antonio Fle
ury, Milton Cardias, Paulo Rocha, Pedro Corrêa, Profes
sor Luizinho e Rodrigo Maia, titulares; Ann Pontes, Antô
nio Carlos Biffí, Amaldo Faria de Sá, Eduardo Barbosa,
Eduardo Seabra, Herculano Anghinetti, Maria Helena e
Nárcio Rodrigues, suplentes. Deixaram de comparecer
os deputados Medeiros, Ricardo Rique, Vanessa Grazzi
otin e Vicentinho. Havendo número regimental, o
Vice-Presidente no exercício da Presidência, Deputado
Sandro Mabel, declarou aberta a reunião e submeteu à

apreciação do Plenário a ata da 118 reunião, realizada
em sete de maio, que foi aprovada. O Deputado Arnaldo
Faria de Sá usou da palavra para solicitar o revogamento
do Verbete n° 1 da CTASp, que estaria impedindo a apre
ciação de projetos de regulamentação de profissões;
acrescentou que o verbete fora adotado pela Comissão
porque, à época, haveria uma pendência de decisão do
Supremo Tribunal Federal em uma ADIN sobre regula
mentação de profissões; argumentou que o verbete de
veria ser revogado pois o STF já decidira a questão e ha
veria um precedente, uma vez que o ex-presidente Fer
nando Henrique Cardoso teria sancionado uma lei regu
lamentando a profissão de Despachante e criando os
Conselhos Federal e Regionais de Despachantes. O
Presidente determinou à Secretaria e à Assessoria Jurí
dica que tomassem conhecimento da decisão da ADIN,
para que se pudesse rever, no âmbito da Comissão, os
procedimento relativos à regulamentação de profissões.
O Deputado JovairArantes disse que a adoção do verbe
te fora uma decisão interna da Comissão; sugeriu que a
presidência colocasse em votação, em reunião interna, a
revogação do verbete. O presidente comunicou que to
maria conhecimento da ADIN e da lei sancionada, infor
maria aos deputados e convocaria uma reunião interna
para se decidir os novos procedimentos que seriam ado
tados. EXPEDIENTE: 1) Ofício N° 251, de 05 de maio, da
Assessoria Parlamentar da Caixa Econômica Federal,
contendo esclarecimentos sobre a atuação da Caixa no
garimpo de Serra Pelada e refutando as denúncias re
centemente feitas pela União Nacional dos Garimpeiros
e Mineradores do Brasil. 2) Ofício n° 172, de 09 de maio,
do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça
do Trabalho da 158região - SINDIQUINZE, solicitando a
inclusão do Projeto de Lei n° 6.999/02 na pauta da próxi
ma reunião. ORDEM DO DIA: A) REQUERIMENTOS: 1)
Da Subcomissão Permanente Destinada a Estudar a
Atuação das Prestadoras de Serviço Público e a Legisla
ção do Serviço Temporário, que solicita a "realização de
Audiência Pública, no âmbito da Subcomissão, com o
objetivo de serem identificados os problemas que envol
vem trabalhos terceirizados, temporários, cooperativas,
ONG's e prestadoras de serviços, concessionárias e per
missionárias no serviço público." Aprovado unanimemen
te. 2) Do Sr. Daniel Almeida, que solicita "a realização de
audiência pública para discutir, com representantes da
FENAJ, a regulamentação da profissão de jornalista".
Aprovado unanimemente. B PROPOSiÇÕES
SUJEITAS À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO DA CASA:
PRIORIDADE: 3) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 258/01 - do Sr. Ricardo Izar - que "acrescenta inciso
ao § 6° do art. 6° da Lei Complementar n° 110, de 29 de
junho de 2001 , para permitir a movimentação do valor in-
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tegral dos créditos de complementos·de atualização mo- ta. 9) PROJETO DE LEI N° 6.914/02 - do Senado Federal
netária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - (pLS nO 68/00) - que "dispõe sobre a concessão de segu-
FGTS, nos casos de aquisição de moradia própria:' ro desemprego ao trabalhador extrativista vegetal e ao
(Apens;ados: Projetos de Lei Complementar nOs 291/02 e beneficiador de produtos das florestas durante o período
336/02). RELATOR: Deputado TARCíSIO em que estiver impedido de exercer sua atividade e dá
ZIMMERMANN. PARECER: favorável a este e contrário outras providências". RELATORA: Deputada VANESSA
aos Projetos de Lei Complementar nOs 291/02 e 336/02, GRAllIOT1N. PARECER: favorável. VISTA ao Deputado
apensados. Retirado de .pauta. 4) PROJETO DE LEI Rodrigo Maia, ·em 07/05/2003. Retirado .de pauta. 10)
COMPLEMENTAR N° 323/02 - do Sr. Bispo Wanderval- PROJETO DE LEI N° 7.074/02 - do Poder Executivo
que "introduz dispositivo na Lei Complementar nO 101/00, (MSC n° 628/02) - que "autoriza o Instituto Nacional do
tornando obrigatória a ação de regresso por parte do Po- Seguro Social - INSS areceber em dação em pagamen-
der Público nos casos de doloou culpa:' RELATOR: De- to o imóvel que especifica". RELATOR: Deputado
putadoMILTON CARDIAS. PARECER: favorável. Retira- JOVAIR ARANTES. PARECER: favorável, com emen~

dodepauta.5)PROJETODELEIN°219/03-doSr.Re- das. Retiradode pauta. 11) PROJETO DE LEI N°
gi~alcl0 Lopes - que "regulamenta o inciso XXXIII do art. 7.195-A/02 - do Senado Federal (PLS n° 139/02) - que
5'),daConstituição Federal,dispondo sobre prestação de "altera a Lei n° 9.636, de 15 de maio de 1998, a fim de
informações detidas pelos órgãos da Administração PÚ- dispor sobre a situação de escr~uras públicas antigas,
blica:'... RELATOR: Deputado HICARDO RIQUE. outorgadasaadquirentesdeimóveisconceituadoscomo
PARECER: favorável. Na ausência do Relator, °Deputa- terrenos de marinha e seus acrescidos, bem ainda de
do Leonardo Picciani fez a leiturado parecer, que foi imóveis construídos sobre acrescidos de marinha, nas
aprovado unanimemente.. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: condições que .especifica." RELATOR: Deputado
6) PROJETO DE LEI N° 6.328/~-do Sr. Dr. Rosinha - VICENTINHO. PARECER: contrário. VIS]~ao Deputado
que ''tipificacomo crim~. a adoção de restrições bancári- Rodrigo Maia, em07/05/200S. Retiradode pauta. 12)
as COmo critério impedit.ivoao acesso à relação de em- PROJETO DE LEI N° 7.511/03 ..,.. do Poder Executivo
prego ou à sua manutenção e dá outras providências:' (MSC nO 1.248/02). - qUe "attera disposrtivos da Lei n°
(ApenS<:tdos: Projetos de. Lei nOs 6,365/02 e 6.828/02). 7.501, de 27 de junho d~1986,edáoutras providênci-
RELATOR: Deputado ISAíAS.SILVESTRE. PARECER: as:'. RELATOR: Deputado TARCíSIOZIMMERMANN.
fayorável,com subStitutivo, a ~stee aO$ Projetos de Lei PARECER: favorável, com ernendas. Vista ao Deputado
nOs 6,365/02 e 6.828/02, apensadú$' VISTA ao Deputado Jovair Arantes. TRAMITAÇÃO O~DINÁRIA:13)
SándroMabel, em 07/05/g003. Retirado de pauta. C - PROJETO DELEINQ 95/03-do Sr.Paulo Rocha-que
PROPqSIÇÕES. SUJEITAS. À APRECIAÇÃO "acrescenta artigoà Consol.idaçãodas Leis do Trabalho,
CONCl.U$IVA DASCOMI$SÕES:·PRIORIDADE: 7) a fim de determinar que .a. dispensa por ju~ta causada
PRQJET0[)E LEIW 4.~91/98 - do Poder Executivo empregada gestanteOCÇlrra após a resp~iva apuração
(MSCnO 9~9/98)-que "revoga os artigos da Consolida- em inquéritd'.. RELATORA: QeputadaANN •. PONTES.
çãoda~ L~i~doTrabalho (pecreto-Lei n° 5.452, de 1° de PARECER: favorávetYlpTAaoDeputado Sandro Mabel,
maio de 194\3)qqe menciona,. sobre a organização sindi- em 07/05/2003. Retirado de pauta. 14) PROJE:T() DE
cal"... FlsLATRI3: Deputado CLÁUD.IO MAGRÃO. LEI N° 116/03 ..c da Sra. JqraBernardi - que "autoriza o
PARECER:favorávela.~$te.eparcialme~te às Emendas Poder Executivo a instituir f Fundação !Jnive~~idadeFe-

nOs01!98eQ1l99,com§qbstitutiyo,eoootrárioàs Emen- deral de Sorocaba,. Estado d~ SãetPauld'. RêLATOR:
das nOs02!98~03l98,04/98,05/98e 02199, todas apre- Deputado CARLOSS~NTANA' PARECE~:favorável.

sentada~nélC9missão'\lISTAaoD~putado Sandro Ma- Ausente o Relator, o D~putad() JovairArantesfe?aleitu-
bel, em 07/05/2003.Retiradode pauta. 8)PROJETO DE ra do parecer~ que foi aprovadounanim~t'tlel1te .. 15)
LEI N° 4 ..317/01-doSenado Federal (PLS n° 183/00) - PROJETO DE LEIN~127/03-doSr.Antonio Qarlos Bis-
que "altera0 Gaput do art. 164daConsolidação das Leis caia - que "dispõe s~bre aef~tivaçãod~pag~mentos e
do Trabalho, aprovqc;fa pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° recebimentos da remun~ra9~o d(jtrapalhoe ~s b~~efí-

de maio ~e t~f3,parfl.disporsobr~ aflOva composição cios previdenciáriosef~tyad()Sm~iant~de~it()b<;lncá-

délsComissÕéslnt~rna~.d~Prev~~~o de Acidentes - rio, por pessoa física(jlJj~rídica,dedir~ito.púRlioo()upri-
CIPA.edá 0utrasprovi9ências."(ApenSéldo: Projeto de vadd'. RELATORA: Deputa.d?i DRA. CLIMA. .I?ARECER:
Lei .n°.B.1813101).•·.. H~LA.~OR: •.• Dépqtado MILTON favorável. VISTA .ao D~putad9San9ro•.~el,em
CARDIA~.P~f{ECEB:favor~vel.,Ç()msubstitutivo, a este 07/05/2003. Retiradodepa,uta. 16) PR()dETODE LEIN°
ea()Projet()d~L~ir~5.186/01,a.~Psado·VISTA ao De- 352103 - do Sr. Rogério pilvél-que''aprescenta artigo à
pl.rtado SandroMabel,em 07/05/2003: Retirado de pau· Lei n° 5.859, de 11 de dezembro de 1972; que 'dispõe
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sobre a profissão de empregado doméstico e dá outras
providências', a fim de conceder estabilidade provisória
para a empregada gestante". RELATORA: Deputada
LAURA CARNEIRO. PARECER: favorável. Vista à Depu
tada Dra. Clair. Antes de encerrar, o Presidente concedeu
a palavra ao Deputado Jovair Arantes, que solicitou que
a audiência pública sobre a prestação de serviços públi
cos, objeto do requerimento aprovado no item 1 da pau
ta, fosse marcada com a brevidade possível, em razão
da importância e urgência da matéria. O Presidente de
terminou à Secretaria que definisse com a Deputada
Dra. Clair, Presidente da Subcomissão Permanente Des
tinada a Estudar a Atuação das Prestadoras de Serviço
Público e a Legislação do Serviço Temporário, a data de
realização da audiência pública e que convocasse os de
putados membros. ENCERRAMENTO: Nada mais ha
vendo a tratar, o presidente, Deputado Sandro Mabel,
encerrou a reunião às onze horas e quinze minutos, ten
do antes, porém, convocado reunião ordinária de Au
diência Pública para o dia 21 de maio, às 10 horas, no
Plenário 12, Anexo 11. Convocou, ainda, reunião interna
da Subcomissão Especial Destinada a Discutir a Ques
tão do Primeiro Emprego e as Políticas de Geração de
Emprego para a Juventude, para o dia 15 de maio, às
nove horas, no gabinete da Presidência da CTASp, para
definição da agenda de reuniões. E para constar, eu,
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, secretária, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assi
nada pelo Vice-Presidente no exercício da Presidência,
Deputado Sandro Mabel,e encaminhada à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

52a Legislatura - 1a Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 1a Reunião Ordinária realizada em 13
de agosto de 2003

Às quinze horas e cinqüenta e quatro minutos
do dia treze de agosto de dois mil e três, reuniu-se a
Comissão de Turismo e Desporto no Plenário 8, Ane
xo 11, da Câmara dos Deputados, por convocação do
Presidente da Casa, Deputado João Paulo Cunha,
para instalação e eleição de sua Mesa diretora. Esti
veram presentes os Senhores Deputados Alceste
Almeida, Bernardo Ariston, Bismarck Maia, Carlos
Alberto Leréia, Carlos Eduardo Cadoca, Carlos Mel
les, César Medeiros, Dr. Benedito Dias, Eduardo Sci
arra, Fernando de Fabinho, Geraldo Thadeu, Gilmar
Machado, Isaías Silvestre, João Mendes de Jesus,
João Pizzolatti, Josué Bengtson, Júlio Lopes, Lind
berg Farias, Luciano Leitoa, Marcelo Guimarães Fi
lho, Mariângela Duarte, Osório Adriano, Paulo Koba-

yashi, Reinaldo Betão e Ronaldo Vasconcellos, Titu
lares. Léo Alcântara, Suplente. Deixaram de compa
receros Deputados Alice Portugal, Eduardo Paes,
João Grandão, Marinha Raupp e Mauro Passos.
ABERTURA: Havendo número regimental, foram
abertos os trabalhos. Assumiu a presidência dos tra
balhos, o Deputado Alceste Almeida, nos termos do
art. 39, § 4°, do Regimento Interno. A seguir, comuni
cou não haverem sido feitas, até aquela ocasião, as
indicações dos 2° e 3° Vice-Presidentes, previstas em
acordo entre os partidos. O Deputado Roberto Jeffer
son indagou se não poderia ser acolhida a indicação
do Deputado Ronaldo Vasconcellos para a 28

Vice-Presidência, mesmo não tendo chegado o ofício
da indicação. O Presidente, então, submeteu à apre
ciação do Plenário a indicação do nome do deputado
do PTB para compor a chapa, o que foi aceito. Antes
de dar prosseguimentos à reunião, o Presidente agra
deceu a compreensão do Deputado Osório Adriano, a
quem caberia presidir os trabalhos. Logo após, ele
convidou para compor a Mesa o Sr.. Walfrido dos Ma
res Guia, Ministro do Turismo, e o Sr. Eduardo Sano
vicz, Presidente da Embratur. Neste momento solici
taram a palavra os Deputados Osório Adriano, para
justificar a ausência do Senador Paulo Otávio, Presi
dente da Subcomissão de Turismo do Senado Fede
ral, e o Deputado Carlos Alberto Leréia, para registrar
a presença da ex-Deputada Nair Xavier Lobo, Direto
ra da Embratur. Dando prosseguimentos à reunião, o
Presidente convidou para secretariar os trabalhos o
Deputado Fernando de Fabinho, que assim procedeu.
Feita a chamada nominal, votaram os deputados:
Bernardo Ariston, César Medeiros, Gilmar Machado,
Lindbert Farias, Marcelo Guimarães Filho, Osório
Adriano, Fernando de Fabinho, Alceste Almeida, Ma
riângela Duarte, Eduardo Sciarra, Carlos Eduardo
Cadoca, Bismarck Maia, Paulo Kobayashi, Josué
Bengtson, Júlio Lopes, Isaías Silvestre, Geraldo Tha
deu, Carlos Melles, João Mendes de Jesus, Carlos
Alberto Leréia, Luciano Leitoa e Ronaldo Vasconcel
los. Encerrada a votação, o Deputado Fernando de
Fabinho procedeu à contagem das sobrecartas.
Constatada a coincidência entre o número de cédulas
e de votantes, processou-se a apuração. Esta finda, o
Deputado Alceste Almeida o anunciou o resultado:
para Presidente, com vinte e dois votos, o Deputado
Josué Bengtson (PTB/PA), para 1° Vice-Presidente, o
Deputado Bismarck Maia (PSDB/CE), e com a mes
ma votação, para 2° Vice-Presidente, o Deputado Ro
naldo Vasconcellos (PTB/MG), que foram declarados
eleitos e empossados. A segUir o Deputado Alceste
Almeida passou a palavra ao novo Presidente, Josué

----------------------.-.. --- - ---- ..~---- -~-~~-
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52& Legislatura- 1a Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 2& Reunião Ordinária Realizada em 19
de agosto ·de 2003.

Às quinze horas e quarenta e sete minutos
do dia dezenove de agosto de dois mil e três, reu
niu-se a Comissão de Turismo e Desporto, no Ple
nário 8, Anexo 11, da Câmara dos Deputados, com
a presença dos Senhores Deputados Josué Beng
tson - Presidente; Bismarck Maia e Ronaldo Vas
concellos - Vice-Presidentes; Alceste Almeida,
Bernardo Ariston, Carlos Alberto Leréia, César
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Bengtson, que, primeiramente, convidou a tomar lu- Medeiros, Dr. Benedito Dias, Eduardo Sciarra, Fer-
gar à Mesa os Deputados Bismarck Maia e Ronaldo nando de Fabinho, Geraldo Thadeu, Gilmar Ma-
Vasconcellos, eleitos 10 e 2° Vice-Presidentes, res- chado, João Mendes de Jesus, Lindberg Farias,
pectivamente. A palavra foi passada ao Deputado Ro- Mariângela Duarte, Marinha Raupp, Mauro Pas-
bertoJefferson, líder do PTB, que cumprimentou e sos, Osório Adriano, Paulo Kobayashi e Reinaldo
elogiou o primeiro presidente da Comissão de Turis- Betão - Titulares; Alex Canziani, Fátima Bezerra,
mo e Desporto (CTD)pelo empenho na criação deste Jamil Murad, Maninha, Neyde Aparecida, Ricarte
órgão técnico. O Presidente cumprimentou a todos e de Freitas, Ronivon Santiago e lico Bronzeado -
agradeceu o apoio recebido, em especial o do seu Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputa-
partido, e falou da sua expectativa em relação a esta dos Alice Portugal, Carlos Eduardo Cadoca, Car-
Comissão, cuja temática envolve aspectos tão impor- los Melles, Eduardo Paes, Isaías Silvestre, João
tantes da vida nacional. Dando-se prosseguimento à Grandão, João Pizzolatti, Julio topes, Luciano Lei-
reunião, passou-se a palavra ao Sr. Ministro Mares toa e Marcelo Guirnarães Filho. ABERTURA: Ha-
Guiaque, após ter cumprimentado os deputados re- vendo número regimental, o Presidente, Deputado
cém-eleitos, destacou, em seu breve discurso, a im- Josué Bengtson, declarou abertos os trabalhos e
portância do!'turismocomo gerador de empreso e di- colocou à apreciação a Ata da primeira reunião,
visa", colocou-se à disposição da nova Comissão e realizada no dia 13 de agosto de200~, cuja leitura
d~sejou-Ihe sucesso. Logo depois o Vice-Presidente foi dispensada por solicitação do Deputado Bis-
BismarckMaiaagradeceu a confiança nele deposita- marck Maia, em virtude de. sua cópia haver sido
da e se disse honrado em fazer parte desta importan- distribuída anteriormente. Em votação, a Ata foi
te Comissão. Ato contínuo, usou da palavra o Deputa- aprovada. ORDEM DO DIA: Dando continuidade
do Ronaldo para agradecer, tambem, o apoio dos de- aos trabalhos, o Senhor Presidente anunciou, con-
putados e aproveitou a ocasião. para parabenizar o forme acordo de liderança, o nome da Deputada
Ministro Mares Guia pela atuação do Ministério do Tu- Mariângela Duarte (PT/SP) para0 cargo de Terce-
risrno. Usaram, ainda, da palavra, para cumprimentar iro-Vice-Presidente. Solicitou, então, a colabora-
()s eleitos, osDeputados Lindberg Farias, que aprove- ção do Deputado Bismarck Maia,.para secretariar
itou aoportunidade para sugeriro nome da Deputada a eleição. Neste momento, solicitou a palavra o
Mariângela Duarte para a3a Vice-Presidência, e os Deputado Fernando de Fabinho para se lançar
DePutados Dr. BeneditoDias, João Mendes de Jesus, como candidato ao cargo, ao que. o Presidente
Mariângela Duarte.e Osório Adriano. Nada mais ha- respondeu que, dé acordo com o art. 80 do Regi-
"endo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às mento Interno (RI), as candidaturas avulsas teriam
dezessetéhoras e nove tninutos, antes convocando de ser oriundas das mesmas. bancadas a que ca-
reunião para o dia dezenove de agosto próximo, às beriam pela proporçionalidadepartidária. Passada
quinze horas. E, para constar, eu, Flávio José Barbo- a palavra ao DeplJtado Osório Adrislno, este inter-
sêSl. deiMencastrq, lavrei apresente Ata, que, por ter pôs questão de ordem por entender que este dis-
sido li~êSI, discutjd~ e aprovada, será assinada pelo positivo só se. aplicaria à eleição do Presidente da
Presidente, .•. peputa.do Josué Bengtson, e publicada Câmara dos Deputados. Após o indeferimento do
no Diário .da Câmarados Deputados. Presidente da Comissão, o Deputado Osório Adri

ano recorreu da decisão ao Presidente da Câmara
dos Deputados. Antes, porém, os Deputados Lind
berg Farias e. Paulo Kobayashi manifestaram sua
anuência à decisão do Presidente, Deputado Jo
sué Bengtson,. e solicitaram· ao autCir do recurso a
sua compreensão, pois entendiam não haverdú
vidas quanto à interpretação do Regimento. O De
putado Fernando de Fabinhojustificou-se dizendo
que na última reu~ião não havia sido anunciado
qual era o partido .que tinha direito à tercei
ra-vice-presidência. Dando prosseguimento à reu
nião, o Deputado Bismarck Maia procedeu a cha
mada nominal dos votantes. Encerrada a votação,
o Secretário passou à contagem das sobrecartas.
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Constatada a coincidência entre o número de cé
dulas e de votantes, processou-se a apuração. Vo
taram os seguintes membros: César Medeiros,
Lindberg Farias, Mariângela Duarte, Mauro Pas
sos, Fátima Bezerra, Zico Bronzeado, Fernando
de Fabinho, Osório Adriano, Alceste Almeida, Bis
marck Maia, Paulo Kobayashi, Dr. Benedito Dias,
Josué Bengtson, Ronaldo Vasconcellos, Reinaldo
Betão, Bernardo Ariston, Geraldo Thadeu, Jamil
Murad e João Mendes de Jesus. Foi anunciado o
resultado: para a Terceira-Vice-Presidência, com
dezesseis votos favoráveis e três votos em branco,
a Deputada Mariângela Duarte. O Presidentepas
sou a palavra à deputada eleita, que se colocou à
disposição para trabalhar pelo "planejamento e
profissionalização do turismo", e falou de sua res
ponsabilidade corno representante de uma região
com enorme potencial turístico. A seguir, o Presi
dente concedeu a palavra ao Deputado Ronaldo
Vasconcellos, que cumprimentou e deu boas-vin
das à Deputada Mariângela Duarte. Não havendo
mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Presi
dente encerrou os trabalhos, antes, porém, convo
cou reunião para o dia vinte e oito de agosto, às
nove horas. E, para constar, eu, Flávio José Bar
bosa de Alencastro, lavrei a presente Ata, que por
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presi
dente, Deputado Josué Bengtson, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

528 Legislatura - 18 Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 38 Reunião Ordinária realizada em 28
de agosto de 2003.

As dez horas e dezenove minutos do dia vinte e
oito de agosto de dois mil e três, reuniu-se a Comis
são de Turismo e Desporto, noPlenário 8 da Camara
dos Deputados, com a presenca dos Senhol'es Depu
tados Josué Bengtson - Presidente; Bismarck Maia,
Ronaldo Vasconcellos e Mariângela Duarte 
Vice-Presidentes; Alceste Almeida, Carlos Alberto
Leréia, Carlos Melles, César Medeiros, Dr. Benedito
Dias, Eduardo Paes, Eduardo Sciarra, Fernando de
Fabinho, Geraldo Thadeu, Gilmar Machado, Isaías
Silvestre, João Grandão, João Mendes de Jesus,
Marcelo Guimarães Filho e Reinaldo Betão - Titula
res; Alex Canziani, Cláudio Cajado, LéoAlcantara e
Milton Monti - Suplentes. Deixaram de comparecer os
Deputados Alice Portugal, Bernardo Ariston, Carlos
Eduardo Cadoca, João Pizzolatti, José Rocha, Júlio
Lopes, Lindberg Farias, Luciano Leitoa, Marinha Ra-

upp, Mauro Passos e Paulo Kobayashi. ABERTURA:
Havendo número regimental, o senhor Presidente de
clarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação
a Ata da segunda reunião, realizada no dia 19 de
agosto de 2003, cuja leitura foi dispensada por solici
tação do Deputado Bismarck Maia, em virtude de sua
cópia haver sido distribuída anteriormente. Em vota
ção, a Ata foi aprovada. ORDEM DO DIA: A - Reque
rimentos: 1 - REQUERIMENTO N° 1/03 - do Sr. Gil
mar Machado - que "requer a realização de audiência
pública para subsidiar o parecer ao Projeto de Lei na
7.370, de 2003, que 'acrescenta parágrafo único ao
art. 20 da Lei na 9.696, de 10 de setembro de 1998', ex
cepcionando da fiscalização dos conselhos de edu
cação física os profissionais de danças, artes marcia
is e yoga, seus instrutores, professores e academias".
Não havendo que o quisesse discutir, foi APROVADO
O REQUERIMENTO. A DEPUTADA MARIANGELA
DUARTE SUBSCREVEU O REQUERIMENTO. 2 
REQUERIMENTO N° 2/03 - do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "requer a realização do V CBRATUR
Congresso Brasileiro da Atividade Turística, no perío
do de 24 a 28 de novembro de 2003". Após o encami
nhamento feito pelo autor, discutiu o requerimento o
DeputadoAlex Canziani. Em votação, foi APROVADO
O REQUERIMENTO. 3 - REQUERIMENTO N° 3/03
do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "requer a realiza
ção de Audiência Pública para tratar do Programa
Estrada Real, Projeto de Divulgação Internacional do
Turismo do Estado de Minas Gerais". O autor fez o en
caminhamento e os Deputados César Medeiros,
Alceste Almeida, Reinaldo Betão e João Mendes de
Jesus o discutiram. O Deputado Bismarck Maia suge
riu que fosse convidado um técnico do Ministério do
Turismo para auxiliar nas discussões durante a referi
da audiência. Em votação, foi APROVADO O
REQUERIMENTO. O DEPUTADO CESAR
MEDEIROS SUBSCREVEU O REQUERIMENTO. 4
REQUERIMENTO No 4/03 - do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "requer seja convidado o Ministro do Tu
rismo para expor e debater, em Audiência Pública, o
Plano de Política Nacional Para o Turismd'. Não ha
vendo quem o quisesse discutir, em votação, foi
APROVADO O REQUERIMENTO. 5
REQUERIMENTO N° 5/03 - do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "requer seja convidado o Ministro do
Esporte para expor e debater, em Audiência Pública,
o Plano de Política Nacional Para o Desporto". Não
havendo quem o quisesse discutir, ern votação, foi
APROVADO O REQUERIMENTO. 6
REQUERIMENTO N° 6/03 - do Sr. Carlos Alberto Le
réia - que "requer seja autorizada a veiculação pela
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TV Câmara e Rádio Câmara de um programa sobre
turismo". Após o encaminhamento feito pelo autor, os
Deputados Bismarck Maia, Alex Canziani, Ronaldo
Vasconcellos e Fernando de Fabinho o discutiram.
Em votação, foi APROVADO O REQUERIMENTO. 7
REQUERIMENTO N° 7/03 - do Sr. Carlos Alberto Le
réia - que "propõe a participaçãoda Comissão de Tu
rismo e Desporto em eventos nacionais e regionais
da ABIHe ABAV". Após o encaminhamento feito pelp
autor, discutiram a matéria os Deputados Bismarck
Maia, Léo Alcântara, Alex Canziani e Dr.. Benedito
Dias. Em. votação,.. foi APROVADO O
REQUERIMENTO. a - REQUERIMENTO N° a/03 
do Sr. AleX. Canziani - que "requer a.ratificação do
Protocolo celebrado .entre a Subcomissão Permanen
te de Turismo, a Frente Parlamentar de Turismo da
Câmara dos. Deputados, a~ubcomissão TeTPorária
de Turismo do Sel1ado Federal e a Confederação Na
cional dC) Comércio"..O~utor encflminhou.a matéria e
a· seguir .. os •Deputados Ronaldo Vasconcellos e
Alceste Almeida fl~iscutiram' Artesôavotação, o De
putado Josyé Bengtson falou sobre o encontro que
teve com repres€1ntantesda .CNC e declarou que a
Comissão de Tyrismoe Desporto estava aberta para
receber~ugestões Ôe to~asasentidades do setor tu
rístico brasileiro•. Em vot?ção, foi APROVADO .O
R~QUERlfII1ENTO. Concluíôaa aprecii:lção das maté
rias,. o Presidente submeteu ao Plenário, que unani
memel1te os aprovou,ps nC)mesdos.~enhoresHe
merson Epemol1 de PauJa,Clálldio Barbosa da Silva
Júnior, João ~elflrmino TrincJaôe cJo Amaral., Cristiane
Lejt~ FurtaÔo,OrlardoBatbQsa$i1vaMa~stri, Flávia
Virgínia d~Souza l\J1e1o,VYilson Fiuza AraÇJ~o e Marta
L9ciaBarbosa SilvaMae~~ri,para eX€lrceremas fun
ções .de. naturezaespeci~J de Assessor Técnico
Adjunto "D" - Cf\JE44.. ~e~t~rnomento,a reunião foi
suspen.saporcin9?piolltpsP13raaelabora9ão da ata.
Reabe~()~os tral><:llho~,foiR9St~ em aprecia?ãoa ata
~a pni3sente re~~iãC), cujaJ€1itllr<:lfoiôispensada por
solicitaçã()do D€lPutap? 8ismarck Maia.Em votação,
a ata foi aprovada. Logoas7ÇJuir, a Deputa~a Mariân
gela·DUarte solicitou apalavr~.para,. primeiramente,
p<:lfabenizaro Rresid~m€l~o~ué (3engtson e também
p~ratecer~lgunsGornent~rios~obre a reunião com o
S.ecretáríode. Ciência, Tecnologia .e Turismo de São
Paulo,Sr'fV1eir~'€1s,emrn<:lrl?o,c()m aparticipação de
mais de.CJllareml1 empre~ªriQ~ para cJiscytir projetos
na áreade t~risrnC),ern~specifll,af()rrnação de recur
soshumano~ nestaáre<:l.Nãohavendo mais quem
qllis€1sSef8?erlls()d~ palayra; ª~on~e horas e dois
minytos, .8 Pre~iderY~€1nc€lrrou()~. trabal.hos, antes,
porém, convocou reunião para o diaquatro de setem-

bro, às nove horas. E, para constar, eu, Flávio José
Barbosa de Alencastro, lavrei a presente Ata, que por
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presiden
te, Deputado Josué 8engtson, e publicada no Diário
da Câmara dos Deputados.

PARECERES

PROJETO DE LEI N° 2.0S0-A, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Altera velocidade para motocicletas
onde não exista sinalização e dá outras
providências; tendo parecer da Comis
são de Viação e Transportes pela aprova
ção deste e dos de nas. 2.30S/00 e
2.332/00, apensados, com substitutivo, e
pela rejeição do de n° 2.0S7/99, apensa
do, contra os votos dos Deputados Jorge
Boeira e Telrna. de Souza (relator:
Deputado Neuton Lima).

Despacho: Às Comissões de Viação e
Transportes e de Constituição e Justiça E de
Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
art.24,1I

Publicação do Parecer da Comissãc. de Viação e
Transportes é, .>c.

I - Relatório

Para exame desta Comissão de Viação e Trans
portes encontra-se o projeto de lei em epígrafe, que
aItera o art. 61 da lei que instituiu o Código de Trânsi
to 8rasileiro, Lei na 9.503, de 23 de setembro de 1997,
aumentando a velocidade das motocicletas nas rodo
vias não sinalizadas, de ao km/h. para 110 km/h.

A este PL foram apensados outros três, que
também alteram o'·art. 61 do CT8. São eles: o PL na
2.057, de 1999, do Deputado Silas Brasileiro, estipu
lando a velocidade de 120 km/h para todos os veícu
los nas rodovias não sinalizadas; o PL na 2.305, de
2000, do Deputado Bispo Rodrigues, e o PL na
2.332,de 2000, do Deputado Marcelo Barbieri, com
teores idênticos ao projeto princiPal.

Todos os projetos têm em comum a cláusula de
vigência, que determina a data de publicação da lei
como a de sua entrada emvigor.

Na justificação, as propostas que almejam au
mentara velocidade das motocicletas referem a baixa
utilização da potência do motor com a velocidade pre
vista no Código, a competição por espaço com outros
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veículos e a segurança do trânsito como argumentos
favoráveis à modificação proposta.

Por sua vez, o Deputado Silas Brasileiro argu
menta que o desenvolvimento tecnológico da indús
tria automobilística, da engenharia viária e de tráfego
respaldam a velocidade proposta de 120 kmlh.

No prazo regimental, não foram entregues
emendas aos projetos.

É o relatório.

11- Voto do Relator

O tamanho, o peso e a potência do motor de um
veículo são determinantes para a velocidade que ele
pode desenvolver, sendo atributos considerados na de
finição das velocidades admitidas para as rodovias sem
sinalização, constantes do art. 61 do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB). Os aspectos sublinhados respondem
pela capacidade de arranque e de frenagem dos veícu
los, fundamentais à segurança do tráfego.

Dentro desse raciocínio, como os automóveis e
camionetas são mais leves que ônibus e microônibus
e estes menos pesados que caminhões, o legislador
estabeleceu velocidades decrescentes para os mes
mos de 110 km/h, 90 kmlh e 80 krn/h, respectivamen
te, nas vias rurais sem sinalização. A exceção ficou
porconta da velocidade estipulada para as motocicle
tas, niveladas com a dos caminhões.

Indiscutivelmente, as motos dispõem de grande
poder de arrancada e frenagem mais eficiente que a
dos caminhões, ônibus e mesmo dos automóveis,
tendo na flexibilidade de condução outra de suas pe
culiaridades. Incontestável é o fato da subutilização
da potência do motor. Como bem referiu o Deputado
Ênio Bacci na justificação do PL principal, n°
2.050/99, enquanto uma moto com motor de 1000 c.c.
utiliza apenas 50% da capacidade do motor numa ve
locidade de 80 krn/h, um automóvel com a mesma po
tência de motor numa velocidade de 110 krn/h utiliza
mais de 70% de sua capacidade.

A partir da argumentação apresentada, e consi
derando as condições regular e má de 70% do pavi
mento do nosso sistema viário federal, o PL n°
2.075/99, do Deputado Silas Brasileiro, que propõe
unificar a velocidade de todos os veículos em 120
krn/h para as rodovias não sinalizadas torna-se inde
fensável, uma vez que comprometeria a segurança
do trânsito.

Por outro lado, o PL n° 2.305/00, do Deputado
Bispo Rodrigues e o PL n° 2.332, de 2000, do Deputa
do Marcelo Barbieri, que equiparam a velocidade das
motos com a dos automóveis e camionetas em 110

kmlh, mostram-se coerentes com os dados técnicos
aqui assinalados.

Em razão de erro verificado no caput do art. 1°
do PL principal na designação do parágrafo a ser alte
rado,que refere § 2° ao invés de § 1°, e tendo em vista
a boa técnica redacional, optamos pela formulação
de Substitutivo.

Desse modo, somos pela APROVAÇÃO do pro
jeto principal, PL n° 2.050/99, e seus apensos, PL n°
2.305/00 e PL n° 2.332/00, na forma do Substitutivo
em anexo, e pela REJEiÇÃO do projeto apensado, PL
n° 2.057/99.

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado Neuton Lima, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 2.057, DE 1999

Altera o art. 61 da Lei nO 9.503, de 23
de setembro de 1997, para dispor sobre a
velocidade das motocicletas nas vias ru
rais sem sinalização.

O Congresso Nacional decreta:
Esta lei altera a redação do art. 61 , § 10, inciso 11,

alínea a, item 1, da Lei nO 9.503, de23 de setembro de
1997.

O art. 61, § 10, inciso /I, alínea a, item 1 passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 61. A velocidade máxima permiti
da para a via será indicada por meio de si
nalização, obedecidas suas características
técnicas e as condições de trânsito.

§ 1° Onde não houver sinalização regulamenta
dora, a velocidade máxima será de:

/I - nas vias rurais:
a) nas rodovias:
1) cento e dez quilômetros por hora

para automóveis, camionetas e motocicle
tas; (NR)

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

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado Neuton Lima, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de
Lei n° 2.050/99 e os de nOs. 2.305/00 e 2.332/00,

----- ~--------
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apensados, com substitutivo, e rejeitou o de nO
2.057/99, apensado, nos termos do parecer do rela
tor, Deputado Neuton Lima, contra os votos dos De
putados Jorge Boeira e Teima de Souza.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Romeu Queiroz - Presidente, Neuton Lima, Le

odegar Tiscoski· e Mauro Lopes - Vice-Presidentes,
Antônio Nogueira, Garlos Santana, Jorge Boeira, Tei
ma de Souza, Cleuber Carneiro, Lael Varella, Marcelo
Guimarães Filho, Eliseu Padilha, Osvaldo Reis, Pedro
Chaves, Affonso Camargo, Francisco Appio, Mário
Negromonte, Fernando Gonçalves, Pedro Fernan
des, Philemon Rodrigues, Almir Sá, Chico da Prince
sa, Mílton Monti, Oliveira Filho, Gonzaga Patriota,
Leônidas Cristinoe Deley -titulares, e MarcosAbra
mo, Leandro Vilela, Carlos Alberto Leréia, João Tota,
Carlos Dunga, íris Simões, João Magalhães,Almeida
de Jesus, Maurício Rabeloe Isaías Silvestre - su
plentes.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2003. - Depu
tado Romeu Queiroz, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Altera o art. 61 da Lei n° 9.503, de 23
de setembro de 1997, para dispor sobre a
velocidade das motocicletas nas vias ru
rais sem sinalização.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. Esta lei altera a redação do art. 61, § 1°,

inciso li, alínea a, item 1, da Lei n° 9.503, de 23 de se
tembro de 1997.

Art. 2°. O art. 61, § 1°, inciso 11, alínea a, item 1
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 61. A velocidade máxima permiti
da para a via será indicada por meio de si
nalização, obedecidas suas características
técnicas e as condições de trânsito.

§ 1° Onde não houver sinalização re
gulamentadora, a velocidade máxima será
de:

11 - nas vias rurais:
a) nas rodovias:
1) cento e dez quilômetros por hora

para automóveis, camionetas e motocicle
tas; (NR)

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

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2003. - Depu
tado Romeu Queiroz, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 6.374-A, DE 2002
(Do Sr. Jovair Arantes)

Acrescenta artigo ao Código de
Trânsito Brasileiro tornando obrigatório a
gravação do nome e do tipo sangüíneo
do proprietário, no capacete de seguran
ça para motociclistas e afins; tendo pare
cer da Comissão de Viação e Transportes
pela rejeição (relator: Deputado Cleuber
Carneiro).

Despacho: Às Comissões de Viação e
Transportes e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
art.24,1I

Publicação do Parecer da·Comissão de Viação e
Transportes

I - Relatório

A presente proposição, de autoria do nobre De
putado Jovair Arantes, busca acrescelltar artigo ao
Código de Trânsito Brasileiro, e$tabelecendo a obri
gatoriedade da gravação do nome e do tipo sangüí
neo do proprietário nos capacetes de segurança dos
condutores e passageiros de motocicletas, motone
tas e ciclomotores.

Em sua justificação, o ilustre autor argumenta
que essa forma de identificação traria benefícios em
dois aspectos. O primeiro estaria relacionado à pre
venção de assaltos realizados por motociclistas, já
que estes poderiam ser mais facilmente identificados.
O segundo aspecto, relacionado com a segurança do
motociclista, refere-se à utilidade da gravação do tipo
sangüíneo, durante a prestação de socorro, em caso
de perda de consciência do motociclista.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Nos termos do art. 32, inciso XIV do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, cabe a esta Co
missão de Viação e Transportes manifestar-se sobre
o mérito de matéria referente a legislação de trânsito
e tráfego.

A proposta de gravar o nome e o tipo sangüíneo
do proprietário nos capacetes de condutores e passa
geiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores re
vela uma elevada preocupação do autor tanto com a
segurança pública, visando inibir a realização de as
saltos por motociclistas, quanto com a segurança dos
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próprios condutores e passageiros, nos casos de aci
dente em que os mesmos fiquem desacordados.

Cabe destacar, no entanto, algumas questões
de ordem técnica e prática que inviabilizariam ou,
pelo menos, prejudicariam a eficácia da adoção de
tais métodos adicionais de identificação.

Quanto à inibição de atividades criminosas com
o uso de motocicletas, lembramos que, na maioria
dos casos, os bandidos se utilizam de veículos rouba
dos ou com placas adulteradas, o que também pode
ria ser feito em relação ao capacete, tornando a medi
da inócua. Outro ponto refere-se às limitações de ta
manho dos capacetes, de forma que nenhuma identi
ficação teria mais visibilidade, especialmente em mo
vimento, que a própria placa da moto.

Para os casos de fiscalização parada, as auto
ridades policiais já possuem dispositivos suficientes
para a verificação de dados tanto da motocicleta,
como a placa, selo de placa e numeração de chassi,
quanto do condutor, por meio da Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) e documentos de identidade,
sendo desnecessária qualquer identificação adicio
naI.

Destacamos, também, que a exigência de iden
tificação nos capacetes dos passageiros inviabilizaria
a prestação de todos os serviços de moto-táxi, inclu
sive os já autorizados em diversos municípios brasile
iros, visto que, todo passageiro, por mais eventual
que fosse, deveria ter seu próprio capacete identifica
do.

Em relação à gravação do tipo sangüíneo no
capacete, apesar da nobre motivação da proposta,
entendemos tratar-se de uma medida sem efeito
prático e, ainda mais, até perigosa para a saúde do
acidentado. A utilidade de tal gravação seria a agili
zação da identificação do tipo sangüíneo de seu
portador, em caso de necessidade de transfusão
sangüínea. Ocorre que, nesses casos, as transfu
sões, mesmo de urgência, são obrigatoriamente
precedidas de exame de classificação sangüínea,
exame esse de resultado imediato. Caso, por descu
ido ou negligência, confiando na informação do ca
pacete, não seja realizado tal exame, as conseqüên
cias poderiam ser desastrosas se, por exemplo, o
passageiro acidentado estivesse usando um capa
cete emprestado.

Diante de todo o exposto, em que pese a nobre
motivação do autor, somos pela rejeição do Projeto
de Lei n° 6.374/02.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. - De
putado Cleuber Carneiro, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente
o Projeto de Lei nO 6.374/02, nos termos do parecer
do relator, Deputado Cleuber Carneiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Romeu Queiroz - Presidente, Neuton Lima, Le

odegar Tiscoski e Mauro Lopes - Vice-Presidentes,
Antônio Nogueira, Carlos Santana, Jorge Boeira, Tei
ma de Souza, Cleuber Carneiro, Lael Varella, Marcelo
Guimarães Filho, Eliseu Padilha, Osvaldo Reis, Pedro
Chaves, Affonso Camargo, Francisco Appio, Mário
Negromonte, Fernando Gonçalves, Pedro Fernan
des, Philemon Rodrigues, Almir Sá, Chico da Prince
sa, Milton Monti, Oliveira Filho, Gonzaga Patriota,
Leônidas Cristino e Deley - titulares, e Marcos Abra
mo, Leandro Vilela, Carlos Alberto Leréia, João Tota,
Carlos Dunga, íris Simões, João Magalhães, Almeida
de Jesus, Maurício Rabelo e Isaías Silvestre - su
plentes.

Sala daComissão, 27 de agosto de 2003. - Depu
tado Romeu Queiroz, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 7.047-A, DE 2002
(Do·Sr. Alceste Almeida)

Institui o Vale-Troco I Transporte, e
dá outras providências; tendo parecer da
Comissão de Viação e Transportes pela
rejeição (relator: Deputado Osvaldo Reis).

Despacho: Às Comissões de Viação e
Transportes; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
art. 24, 11

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e
Transportes

I - Relatório

A proposta em tela pretende instituir o Vaie-Tro
co/Transporte, a ser emitido pelas empresas de trans
porte coletivo público urbano, geridas diretamente ou
por meio de concessão ou permissão. A proposta pre
vê a utilização do Vale-TrocolTransporte, como moe
da fracionária, exclusivamente para devolução de fra
ção da unidade.monetária no troco ao usuário pelo
pagamento da tarifa de transporte público ou para o
pagamento da mesma tarifa, ou de parte dela, pelo
usuário. Segundo a proposição, o Vaie-Troco/Trans
porte deverá ser emitido nos valores equivalentes a

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



111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente
o Projeto de Lei nO 7.047/02, nos termos do parecer
do relator, Deputado Osvaldo Reis.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Romeu Queiroz - Presidente, Neuton Lima, Le

odegar Tiscoski e Mauro Lopes - Vice-Presidentes,
Antônio Nogueira, Carlos Santana, Jorge Boeira, Tel
ma de Souza, Cleuber CSlrneir"o, Lael Varella, Marcelo

11 - Voto do Relator

É relevante a preocupação que motivou o ilustre
Deputado Alceste Almeida a oferecer à apreciação da
Casa o projeto de lei que ora analisamos. De fato, é
bastante comum que O pequeno comércio e alguns
serviços não disponham de troco para as transações
comerciais realizadas em espécie, °que significa, via
de regra, prejuízo para o consumidor. No serviço de
transporte pÚblico urbano, particularmente, essa situ
ação é bastante comum. Entretanto, há razões técni
cas para crer que a medida proposta não representa
uma solução para esse problema.

Em primeiro lugar,há que se comentar o aspec
to da segurança na emissão do Vale-Troco. O texto da
proposta prevê que as empresas de transporte públi
co deverão~dotar as mesmas características físicas
e de impr~ssão empregadas nas emissões de
Vale-Transporte. Nem poderia ser diferente; afinal, se
a emissão do Vale-Troco não for cercada dos devidos
cuidados, orise<> de fals.ificação torna-se muito alto.
Ocorre que a emissão dos valf3s em papel diferencia
do, utilizando tintas especiais de.impressão e com
marcas de segyraflça para evitar fSllsificações, enca
receriSl sobremaneira o Vale-Troco. O resultado é que
cadSl unidSlde do Vale-Troco cLlstaria para a empresa
maisdoqlleo s~uval~)fdeface, tornando o mecanis
mo insustentável financeiramente.

Outro proplerna diZ respeito às questões opera
cionais envolvidas na utilização do Vale-Troco. Su-

Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 42033

R$ 0,01 (um centavo) e R$ 0,02 (dois centavos). O pondo queo vale recebido pelo usuário de uma deter-
texto ainda obriga as empresas de transporte coletivo minada empresa possa ser utilizado em linhas de
público urbano a adotarem, na emissão do Vale~Tro- qualqUer outra empresa, seria necessário criar um
co, as mesmas características físicas e de impressão mecanismo de compensação de créditos entre as vá-
empregadas naemissão doVale-Transporte..É obri- rias empresas. Esse mecanismo, por mais simples
gatório fazer constar, no anverso do vale, a denomi- que possa ser concebido, vai gerar custos administra-
nação 'Vale-TrocolTransporte"e o valor respectivo. Fi- tivos, onerando o serviço de transporte coletivo, o que
nalmente, a proposição autoriza. a dedução, do im- certamente tem reflexos negativos para o usuário. Por
posto de renda devido, das despesas comprovada- outro lado, se o vale recebido de uma determinada
mente realizadas com a concessão do vale, até° limi- empresa só puder ser util.izadoem linhas desta mes-
te de 1%, sem prejuízo das deduções como despesa ma empresa, a medida acabaria sendo. igualmente
operacional. prejudicial para o usuário que, tendo pago o bilhete

O Autor justifica sua proposta lembrando que a em espécie, recebe de troco uma "moeda" de utiliza-
notória. falta de moedas em circulação prejudica so- ção restrita.
bremaneira OS consumidores de bens e serviços de Devem ser considerados, ainda, os rumos da
baixos valores. No caso dos transportes urbanos, via evolução tecnológica do setor de transporte coletivo
deregra, o conSUmidor não recebe o troco, oque con- urbano, que caminha a passos largos para a bilheta-
figura uma apropriação indébita por parte da empre- gem eletrônica. Esse sistema, que já está implantado
sa. em algumas capitais, vai eliminarpor completo o ma-

Durante o prazo regimental, não foram apresen- nuseio de valores nos veículos de transporte coletivo
tadas emendas. e, por conseguinte, a necessidade de troco. Entre as

É o nosso relatório. vantagens para o usu~rio destEica-se,de plano, ama
ior agilidade no embarque dos passageiros, com a
correspondente reduçãonotempo de viagem.

Finalmente, cabeques,tion~~ a previsão de des
contodas despesascom a implantação do Vaie-Tro
co/Transporte no imposto de rendadevido·pelas em
presas. Embora eS$ matéria hão esteja inserida en
tre os temas da competênciadeste órgão técnico,de
vendo ser melhoranalisadaporocasião do exame da
proposta pela Comissão de Finanças e Tributação, é
de se reconhecer queo des?Ontopretendido configu
ra uma renúncia de receita fiscaletem sérias implica
ções, principalmente considerando as dificuldades
por que passa o PaíK

Diante do exposto, naquilo que compete a esta
Comissão analisé).r, somos pela rejeição quanto ao
mérito do Projetodel-ei~o7.047/02.

Sala daComissão, 14 de agosto de 2003. - De
putado Osvaldo Reis, Relator.
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Guimarães Filho, Eliseu Padilha, Osvaldo Reis, Pedro
Chaves, Affonso Camargo, Francisco Appio, Mário
Negromonte, Fernando Gonçalves, Pedro Fernan
des, Philemon Rodrigues, Almir Sá, Chico da Prince
sa, Milton Monti, Oliveira Filho, Gonzaga Patriota,
Leônidas Cristino e Deley - titulares, e Marcos Abra
mo, Leandro Vilela, Carlos Alberto Leréia, João Tota,
Carlos Dunga, íris Simões, João Magalhães, Almeida
de Jesus, Maurício Rabelo e Isaías Silvestre - su
plentes.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2003. - De
putado Romeu Queiroz, Presidente.

PROJETO DE LEI N.o 755-A, DE 2003
(Do Sr. Daniel Almeida)

Proíbe que seja previsto valor variá
vel para a tarifa básica de pedágio, em
razão de mês, dia ou intervalQ de horário
específico; tendo parecer da Comissão
de Viação e Transportes pela rejeição (re
lator: Deputado Cleuber Carneiro).

Despacho: Às Comissões de Viação e
Transportes e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
art. 24, I1

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e
Transportes

I - Relatório

Sob exame desta Comissão encontra-se o Pro
jeto de Lei n° 755, de 2003, que proíbe a previsão em
edital, licitação ou contrato de concessão de rodovia
de valor variável para a tarifa básica de pedágio, em
razão de mês, dia ou intervalo de horário específicos.
De acordo com a iniciativa, são tornadas nulas as
cláusulas dos contratos de concessão em vigor que
prevejam a existência de valor variável para a tarifa
básica de pedágio.

Afirma o autor, Deputado Daniel Almeida, que
esse tipo de procedimento traz prejuízos para a ativida
de turística e, além disso, não guarda correspondência
com as despesas arcadas pelas concessionárias.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.

11 - Voto do Relator

Trata-se de proposta que não leva em conside
ração o fato de que a iniciativa privada só demonstra
interesse pelo negócio da concessão de rodovias

quando a receita prevista mostra-se suficiente para fi
nanciar os investimentos exigidos e remunerar o capi
tal próprio aplicado.

Ao se proibir a fixação de valor mais elevado
para a tarifa básica de pedágio, em função de horári
os ou dias que apresentem maior fluxo de veículos,
três opções se nos apresentam: o término da conces
são, por não haver mais condições de se manter o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato com a
manutenção do valor reduzido (o que implica o paga
mento de indenizações à empresa detentora da con
cessão); a redução dos encargos da concessionária,
de sorte que a redução na receita não afete o já citado
equilíbrio econômico-financeiro do contrato; e, final
mente, a majoração da tarifa básica unificada, a fim
de que a receita advinda dos que utilizam a rodovia
nos horários e dias de menor movimento compense a
perda proveniente da proibição em foco.

Nenhuma das possibilidades nos parece anima
dora. A extinção da concessão, além dos menciona
dos prejuízos aos cofres públicos em razão das inde
nizações devidas, pode comprometer grandemente a
segurança e a fluidez da rodovia, seja pelo abandono
de obras em construção, seja pelo adiamento de me
tas e projetos a ela relacionados. A redução dos en
cargos da concessionária, por sua vez, traz conse
qüências semelhantes, embora em menor grau, o que
já constitui prejuízo para a coletividade. Finalmente, a
unificação das tarifas no sentido de compensar as
perdas pela redução do preço nos horários ou dias de
maior movimento, além de gerar um valor não muito
diferente do cobrado nessas ocasiões (em virtude do
tráfego concentrar-se exatamente nos dias em que é
cobrada tarifa mais elevada), apenas transfere para
outros usuários uma parte do ônus de manter o equilí
brio econômico-financeiro do contrato de concessão,
que não pode ser afetado pela decisão unilateral do
legislador de reduzir as receitas.

Essas, portanto, as razões que nos levam a vo
tar pela rejeição do Projeto de Lei n° 755, de 2003.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente
o Projeto de Lei nO 755/03, nos termos do parecer do
relator, Deputado Cleuber Carneiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Romeu Queiroz - Presidente, Neuton Lima,
Leodegar Tiscoski e Mauro Lopes - Vice-Presiden-
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tes, Antônio Nogueira, Carlos Santana, Jorge Boei
ra, Teima de Souza, Cleuber Carneiro, Lael Varella,
Marcelo Guimarães Filho, Eliseu Padilha, Osvaldo
Reis, Pedro Chaves, Affonso Camargo, Francisco
Appio, Mário Negromonte, Fernando Gonçalves, Pe
dro Fernandes, Philemon Rodrigues, Almir Sá, Chi
co da Princesa, Milton Monti, Oliveira Filho, Gonza
ga Patriota, Leônidas Cristino e Deley - titulares, e
Marcos Abramo, Leandro Vilela, Carlos Alberto Le
réia, João Tota, Carlos Dunga, íris Simões, João
Magalhães, Almeida de Jesus, Maurício Rabelo e
Isaías Silvestre - suplentes.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2003. - De
putado Romeu Queiroz, Presidente.

PROJETO DE LEI W 883-A, DE 2003
(Do Sr. Eduardo Cunha)

Dispõe sobre o transporte de polici
ais militares e bombeiros militares em
veículos coletivos intermunicipais de
passageiros, e adota outras providênci
as; tendo parecer da Comissão de Viação
e Transportes pela rejeição (relator: De
putado Marcelo Guimarães Filho).

Despacho: Às Comissões de Viação e
Transportes e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
art. 24, 11

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e
Transportes

I - Relatório

A proposição ora em exame pretende obrigar as
empresas permissionárias do transporte coletivo in
termunicipal de passageiros a realizarem gratuita
mente o transporte de policiais e bombeiros militares
dentro do respectivo Estado. Para habilitar-se ao be
nefício, o policial ou bombeiro militar deverá estar de
vidamente fardado e exibir sua identidade funcional
ao condutor do veículo ou outro funcionário responsá
ve�. Em contrapartida, a proposta prevê que o policial
ou bombeiro militarpermanecerá à disposição da em
presa transportadora e dos demais passageiros, até o
momento do desembarque, para os necessários atos
relacionados à segurança pública, sem que disso im
porte encargos financeiros para a referida empresa.
O texto prevê ainda que, não havendo assentos dis
poníveis no veículo, os policiais ou bombeiros milita-

res beneficiários da lei que vier a originar-se da pro
posta em tela serão transportados em pé.

O Autor justifica sua iniciativa argumentando
que deseja "minimizar a situação dos policiais e bom
beiros, principalmente os de menor graduação, tendo
em vista os baixos salários a que sempre estiveram
submetidos".

Durante o prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas.

É o nosso relatório.

11 - Voto do Relator

É de todo louvável a preocupação do ilustre De
putado Eduardo Cunha com a situação de quase pe
núria em que vive a maioria dos policiais e bombeiros
militares em nosso País. Premidos por salários geral
mente muito baixos, esses agentes públicos, particu
larmente os de menor patente, têm dificuldades para
fazer frente às necessidades de suas famílias. A gratui
dade no transporte intermunicipal teria, 1P0rtanto, o ob
jetivo de amenizar essa situação, eliminando o ônus
dos deslocamentos realizados dentro do Estado.

Infelizmente, contudo, a fórmula proposta não
reúne condições de ser aprovada.

De plano, cabe lembrar que o transporte inter
municipal é de competência estadua~, ou seja, os
Estados são responsáveis por regulara prestação
do serviço, inclusive no que se refere à fixação de
tarifas e à concessão de eventuais gratuidades.
Esse entendirnento tem relação estreita com o as
pecto financeiro da questão. A Lei n° 9.074, de 7 de
julho de 1995, que estabelece normas para a outor
ga e prorrogações dasconcessõés e permissões de
serviços públicos, dispõe, em seu art. 35, que a esti
pulação de benefícios •. tarifários pelo poder conce
dente fica condicionada à previsão, em lei, "da ori
gem dos recursos ou da simultânea revisão da es
trutura tarifária do concessionário ou permissionário,
de forma a preservar o equilíbrio econômico-finan
ceiro do contrato". Isso significa dizer que a conces
são de gratuidade para um determinado segmento
implica, necessariamente, em subsídio público ou
majoração de tarifa.

Dessa forma, seria impossível conceder a gra
tuidade pretendida via lei federal. De um lado, não
há recursos no orçamento federal para bancar o
ônus da proposta, de outro, não é possível obrigar
que os Estados arquem com o subsídio, pois isso ti
raria deles a prerrogativa de decidir soberanamente
sobre a aplicéilção de suas receitas. O caminho da
revisão tarifária, por sua vez, além de inviável por in-
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vadir a competência do poder concedente, ainda é
perverso, uma vez que coloca o ônus do benefício
sobre o conjunto dos usuários que, muitas vezes,
são ainda mais carentes que o segmento que se
pretende beneficiar.

Diante do exposto, votamos pela rejeição quan
to ao mérito do Projeto de Lei n° 883, de 2003.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2003. - Depu
tado Marcelo Guimarães Filho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordináriarealizada hoje, rejeitou unanimemente
o Projeto de Lei n° 883/03, nos termos do parecer
do relator, Deputado Marcelo Guimarães Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Romeu Queiroz - Presidente, Neuton Lima,
Leodegar Tiscoski e Mauro Lopes - Vice-Presiden
tes, Antônio Nogueira, Carlos Santana, Jorge Boei
ra, Teima de Souza, Cleuber Carneiro, Lael Varella,
Marcelo Guimarães Filho, Eliseu Padilha, Osvaldo
Reis, Pedro Chaves, Affonso Camargo, Francisco
Appio, Mário Negromonte, Fernando Gonçalves, Pe
dro Fernandes, Philemon Rodrigues, Almir Sá, Chi
co da Princesa, Milton Monti, Oliveira Filho, Gonza
ga Patriota, Leônidas Cristino e Deley - titulares, e
Marcos Abramo, Leandro Vilela, Carlos Alberto Le
réia, João Tota, Carlos Dunga, [ris Simões, João
Magalhães, Almeida de Jesus, Maurício Rabelo e
Isaías Silvestre - suplentes.

SaladaComissão, 27 de agosto de 2003. - Depu
tado Romeu Queiroz, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.018-A, DE 2003

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

TVR N° 2.345/02
MSC W455/02

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Dourado a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Dourado, Estado de São
Paulo; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, com substitutivo (relator: Depu
tado Maurício Rands).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitu

ição e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 576, de 16 de abril de 2002, que auto
riza a Associação Comunitária Dourado a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Dourado, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria: é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°

--- ~---------
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95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e.boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.018,
de 2003, •nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2003. - Depu
tado Maurício Rands, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 3.018, DE 2003

(Mensagem n° 455/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Dourado a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Dourado, Esta
do de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Éaprovado o ato constante da Portaria n°

576, de 16 de abril de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária Dour~do a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Dourado, Estado
de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 14 de abril de 2003. - Depu
tado Maurício Rands, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.018/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Maurício Rands.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Aloysio Nunes Ferreira, André de
Paula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia,
Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz,
Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edrpar Moreira, Edna Macedo, IIdeu
Araujo, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Marcelo Ortiz, Maurício Quin
tella Lessa, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho,
Mendonça Prado, Michel Temer, Osmar Serraglio,

Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Maga
lhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra Rosado, Sér
gio Miranda, Vilmar Rocha, Wilson Santiago, Wilson
Santos, Anivaldo Vale, Cleonâncio Fonseca, Fernan
do de Fabinho, Gonzaga Patriota, Ivan Ranzolin, José
Pimentel, Luiz Couto, Manato, Odair, Reginaldo Ger
mano, Rogério Silva, Rogério Teófilo e Washington
Luiz.

Sala da Comissão, 9 de julho de 2003. - Deputa
do Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO- CCJR

Aprova0 ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Dourado a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Dourado,Esta
do de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

576, de 16 de abril de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária Dourado a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusãocomunitária na cidade de Dourado, Estado
de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 9 dejulho de 2003. - Deputa
do Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente,

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Presidente da Comissão, Deputado Eliseu
Resende, fez a seguinte designação de relatoria nes
ta data:

DESIGNAÇÃO

Ao Deputado Carlos Willian
PROJETO DE LEI N°7.457/02 - do Sr. Eni Voltoli

ni - que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997, que "instituí o Código de Trânsito Brasileiro"."

Ao Deputado João Correia
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 36/03

- do Sr. Rogério Silva - que "dispõe sobre o paga
mento de Tributos e da Contribuição Social, inciden
tes na comercialização de bens finais, e dá outras
providências."

Ao Deputado Jovino Cândido
PROJETO DE LEI N° 2.828/00 - do Sr. Antonio

Carlos Biscaia - que "acrescenta parágrafo único ao
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Amazonas

Maranhão

Osvaldo Reis - PMDB
Pastor Amarildo - PSB
Ronaldo Oimas - PSOB

Antonio Joaquim - PP
César Bandeira - PFL
Clóvis Fecury - PFL
CosIa Ferreira - PFL
Or. Ribamar Alves - PSB
Eliseu Moura - PP
Gastão Vieira - PMOB
João Castelo - PSOB
Neiva Moreira - POT
Nice Lobão - PFL
Paulo Marinho - PL
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMOB
Sarney Filho - PV
Sebasüão Madeira - PSOB
Terezinha Fernandes - PT
Wagner Lago - POT
Washinglon Luiz - PT

Piauf

Ceará
Almeida de Jesus - PL
Aníbal Gomes - PMOB
Anlonio Cambraia - PSOB
Arioslo Holanda - PSOB
Arnon Bezerra - PSOB
Bismarck Maia - PSOB
Eunfcio Oliveira - PMOB
Gonzaga Mola - PSOB
Inácio Arruda - PCdoB
João Alfredo - PT
José Unhares - PP
José Pimentel - PT
Léo AICânlara - PSOB
Leônidas Cristino" PPS
Manoel Salviano - PSOB
Mauro Benevides - PMOB
Moroni Torgan - PFL
Paslor Pedro Ribeiro - PMDB
Roberto Pessoa - PL
Rommel Feijó - PSOB
Vicenle Arruda - PSDB
Zé Gerardo " PMOB

Átila Lira - PSOB
B.Sá-PPS
Ciro Nogueira - PFL
Júlio Cesar - PFL
Marcelo Castro - PMOB
Moraes Souza - PMOB
Mussa Demes - PFL
Paes Landim - PFL
Promolor Afonso Gil - PCdoB
Simplfcio Mário - PT

Pará

Roraima

Agnaldo Muniz- PPS
Anselmo- PT
Casara - PSOB
Confúcio Moura - PMOB
Eduardo Valverde - PT
Marinha Raupp - PMOB
Miguel de Souza - PL
Nillon Capixaba - PTB

Anivaldo Vale - PSOB
Ann Ponles - PMOB
Asdrubal Benles - PMOB
Babá - PT
Jader Barbalho- PMOB
José Prianle - PMDB
Josué Benglson - PTB
Nicias Ribeiro - PSOB
Nilson Pinlo - PSOB
Paulo Rocha - PT
Raimundo Santos - PL
Vic Pires Franco - PFL
Wladimir CosIa - PMOB
Zé Geraldo - PT
Zé Lima - PP
Zenaldo Coulinho - PSOB
Zequinha Marinho - PTB

Átila Uns - PPS
Carlos Souza - PL
Francisco Garcia - PP
Humberto Michiles - PL
Lupércio Ramos - PPS
Pauderney Avelino - PFL
Silas Câmara - PTB
Vanessa Grazziotin- PCdoB

Rondônia

Anlonio Nogueira - PT
Coronel Alves - PL
Davi Alcolumbre - POT
Or. Benedilo Dias - PP
Eduardo Seabra - PTB
Hélio Esleves - PT
Janele Capiberibe - PSB
Valdenor Guedes - PP

DEPUTADOS EM EXERClclO

Amapá

Alceste Almeida - PMOB
Almir Sá - PL
Or. Rodolfo Pereira - POT
Francisco Rodrigues - PFL
Luciano Castro - PL
Maria Helena - PMOB
Paslor Frankembergen - PTB
Suely Campos - PP

Acre Rio Grande do Norte
Henrique Afonso - PT
João Correia - PMDB
João Tola - PP
Júnior Belão - PPS
Nilson Mourão - PT
Perpélua Almeida - PCdoB
Ronivon Santiago - PP
Zico Bronzeado - PT

Tocantins

Álvaro Dias - POT
Fálima Bezerra - PT
Henrique Eduardo Alves - PMOB
Lavoisier Maia - PSB
Múcio Sá - PTB
Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PMOB

Paraíba
Darci Coelho - PFL
Eduardo Gomes - PSOB
Homero Barrelo - PTB
Kália Abreu - PFL
Mauricio Rabelo - PL

Adauto Pereira - PFL
Benjamin Maranhão - PMDB
Carlos Dunga - PTB
Enivaldo Ribeiro - PP
Inaldo Leilão - PL



Lúcia Braga - PMN
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PTB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PFL
Joaquim Francisco - PTB
José Chaves - prB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PTB
Marcos de Jesus - PL
Maurício Rands - PT
Miguel Arraes - PSB
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Corrêa - PP
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Ricardo Fiuza - PP
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - PTB
Severino Cavalcanti - PP

Alagoas
Benedito de Lira - PP
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas - PL
João Lyra - PTB
José Thomaz Nonô - PFL
Maurício Quintella Lessa - PSB
Olavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófilo - PFL

Sergipe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - PT
Jorge Alberto - PMDB
Machado - PFL
Mendonça Prado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Coriolano Sales - PFL
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PTB
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PFL
João Leão - PL

Jonival Lucas Junior - PTB
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PFL
José Rocha - PFL
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - PFL
Marcelo Guimarães Filho - PFL
Mário Negromonte - PP
Milton Barbosa - PFL
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PFL
Reginaldo Germano - PFL
Robério Nunes - PFL
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Athos Avelino - PPS
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PSB
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PL
Carlos Wíllian - PSB
César Medeiros - PT
Cleuber Carneiro - PFL
Custódio Mattos - PSDB
Dl'. Francisco Gonçalves - PTB
Edmar Moreira - PL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Herculano Anghinetti - PP
Ibrahim Abi-ackel - PP
Isaías Silvestre - PSB
Ivo José - PT
Jaime Martins - PL
João Magalhães - PTB
João Magno - PT
João Paulo Gomes da Silva - PL
José Militão - PTB
José Santana de Vasconcellos - PL
Júlio Delgado - PPS
Lael Varella - PFL
Leonardo Mattos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Marcello Siqueira - PMDB
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Maria do Carmo Lara - PT
Mário Assad Júnior PL
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair- PT
Osmânio Pereira - PTB
Patrus Ananias - PT
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Roberto Brant - PFL
Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
Ronaldo Vasconcellos - PTB
Saraiva Felipe - PMDB

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



Sérgio Miranda - PCdoB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgíiio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PSDB

Espirito Santo
Feu Rosa- PP
Iriny Lopes - PT
José Carlos Elias - PTB
Manato- PDT
Marcêlino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas- PSDB

Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PP
Almerlnda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - PL
André Luiz - PMDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMDB
BispoRodrigues - PL
Carlos Nader - PFL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PT
Deley- PV
Dt. Heleno - PP
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes ~ PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernandb Gabeira - PT
Fernando Gonçafves - PTB
Francisco Dornelles - PP
Itamar Serpa - PSDB
JairBolsonaro - PTB
Jandirl;! Féghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSL
Jorgel3ittar- PT
José Divino -PMDB
JosiasQuintal- PMDB
Juiza Denise Frossard - PSDB
Julio Lopes - PP
t~ura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
L1ndberg Farias - PT
Luiz Sérgio - PT
Maria Lucia - PMDB
Miriam Reid. - PSB
Moreira Franco ~ PMDB
Nelson Bptnier - PMDB
Paulo Baltazar c PSB
Paulo FeiJ6- PSDB
Reinaldo. Betão - PL
Renato Cozzofino - P8C
Roberto Jefferson - PTB
RodrigóM~ia - PFL
Sandro Matos - PMDB
SirnãoSessim ~ PP
Vieira Reis - PMDB

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aldo Rebelo- PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB
Amauri Robledo Gasques - PRONA
Angela Guadagnin- PT
Antonio carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT

Arnaldo Faria de Sá - PTB
Bispo Wanderval - PL
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão c PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto ~ PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Evilásio - PSB
Dr. Hélio - PDT
Dr. Pinotti - PMDB
Durval Orlato - PT
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Gilberto Kassab - PFL
Gilberto Nascimento - PMDB
Iara Bernardi- PT
IIdeu Araujo - PRONA
Ivan Valente - PT
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PMDS
João Batista - PFL
João Herrmann Neto - PPS
João Paulo Cunha - PT
José Eduardo Cardozo - PT
José Mentor - PT
Jovino Cândido - PV
Julio Semeghini - PSDS
Lobbe Neto - PSDB
Luciano Zica - PT
Luiz Antonio Fleury - PTS
Luiz Carlos Santos - PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSS
Marcelo Ortiz - PV
Marcos Abramo - PFL
Mariângela Duarte - PT
Medeiros - PL
Michel Temer - PMDS
Milton Monti - PL
Nelson Marquezetli - PTS
Neuton Uma - PTB
Orlando Fantazzini - PT
Paulo Kobayashi - PSDS
Paulo Lima - PMDB
Professor frapuan Teixeira - PRONA
Professor Luizinho - PT
Ricardo Izar - PTS
Roberto Gouveia - PT
RobsonTuma - PFL
Rubinelli - PT
Salvaqor Zimbaldi - PTB
Teima de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PL
Vanderlei Assis - PRONA
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Feldman - PSDS
Zulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Celcita Pinheiro - PFL
Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Rogério Silva - PPS
Thelma de Oliveira - PSDB
Welinton Fagundes - PL
Wilson Santos - PSOB



Distrito Federal
Alberto Fraga - PMOB
José Rajão - PSOB
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PT
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PMOB
Carlos Alberto Leréia - PSOB
Enio Tatico - PTB
João Campos - PSOB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMOB
Leonardo Vilela - PP
Luiz Bittencourt - PMOB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Chaves - PMOB
Professora Raquel Teixeira - PSOB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel- PL
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PTB
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo Zauith - PFL
Nelson Trad - PMOB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMOB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSOB
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - POT
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo- PT
Oilceu Sperafico - PP
DL Rosinha - PT
Ora. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PMOB
Hermes Parcianello - PMOB
Iris Simões - PTB
José Borba - PMOB
José Carlos Martinez - PTB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSOB
Max Rosenmann - PMOB
Moacir Micheletto - PMOB
Nelson Meurer - PP
Odílio BaibinoUi - PMOB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMOB
Paulo Bernardo - PT
Ricardo Barros - PP
Selma Schons - PT
Takayama - PMOB

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMOB
Carlito Merss - PT
Edison Andrino - PMOB

Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PP
João Matos - PMOB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMOB
Paulo Bauer - PFL
Serafim Venzon - PSOB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Alceu Collares - POT
Ary Vanazzi - PT
Augusto Nardes - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMOB
Oarcfsio Perondi - PMOB
Eliseu Padilha - PMOB
Enio Bacci - POT
~rico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sartori - PMOB
Júlio Redecker - PSOB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - PT
Luis Carlos Heinze - PP
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMOB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Oesconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMOB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - POT
Tarcisio Zimmermann - PT
Veda Crusius - PSOB



Carlos Abicalil
Ivo José

Nilson Mourão
Patrus Ananias

Vignatti

1 vaga

Inácio Arruda

Jovino Cândido

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mauro Lopes

Pastor Amarildo

2 vagas

Mário Heringer
Pompeo de Mattos

Geraldo Thadeu
Júnior Betão

Raul Jungmann • vaga do
PMDB

Professor Irapuan Teixeira

Darci Coelho
José Roberto Arruda

KátiaAbreu

Vic Pires Franco

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

João Lyra
Joaquim Francisco· vaga do

PFL
José Múcio Monteiro· vaga do

PSDB
Pastor Reinaldo

Tatico
Zequinha Marinho

Almir Sá
Heleno Silva

João Leão

PT

PFL

PMDB

Anselmo
Babá
Henrique Afonso
Paulo Rocha
Terezinha Fernandes
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Celcita Pinheiro
Francisco Rodrigues
Pauderney Avelino
(Deputado do PL oçUpa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Alceste Almeida
Ann Pontes
Asdrubal Bentes
Jader Barbalho

PV

PDT

PRONA
Elimar Máximo Damasceno

PSB

PPS

Edson Duarte

B.Sá
Cezar Silvestri

Álvaro Dias· vaga do PSB
Dr. Rodolfo Pereira
Luciano Leitoa (Licenciado)

PCdoB
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Carlos Dunga

José Carlos Elias

Renato Casagrande
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Josué Bengtson

Nelson Marquezelli

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 6978/6979/6981
FAX: 318-2142

COMISSÃO DAAMAZÕNIA E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Presidente: Ama Lins (PPS)
1°Vice-Presidente: Rogério Silva (PPS)
2° Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PTB)
3° Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDl)
Titulares Suplentes

PL
Roberto Pessoa· vaga do PFL
Welinton Fagundes
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

. (Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Júlio Redecker

Julio Semeghini

Augusto Nardes

Enivaldo Ribeiro

Nelson Meurer
Nílton Baiano

Adauto Pereira
Carlos Melles

Cleuber Carneiro
Fábio Souto

Francisco Rodrigues

Júlio Cesar

Anselmo
Hélio Esteves

João Magno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nilson Mourão
Rubens Otoni

Simplfcio Mário
Vignatti

Zico Bronzeado

Rose de Freitas

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Alberto Fraga
Darcfsio Perondi

José Borba
José Ivo Sartori
MarcelinoFraga

Pedro Chaves
(Deputado do PPS ocupa a

vaga)

Lael Varella

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Arnan Bezerra
Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PFL
Abelardo Lupion
João Carlos Bacelar
KátiaAbreu
Ronaldo Caiado
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PMDB
Confúcio Moura
Jader Barbalho
Leandro Vilela· vaga do PSDB
Marcelo Castro
Moacir MicheleUo
Moraes Souza· vaga do PL

Odflio Balbinotti

Silas Brasileiro
Waldemir Moka
Zé Gerardo • vaga do PL

PT

Benedito de Lira· vaga do
PSDB
Cleonâncio Fonseca· vaga do
PSDB
Dilceu Sperafico • vaga do PFL
Érico Ribeiro
Francisco Turra
Leonardo Vilela· vaga do PFL
Luis Carlos Heinze
Nélio Dias· vaga do PSB
Roberto Balestra· vaga do PC
doB
Romel Anizio • vaga do PSDB
Zé Lima· vaga do PFL
Zonta

Adão Pretto
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Leonardo Monteiro
Luci Choinacki
Odair
Orlando Desconsi
Zé Geraldo

PTB

PP

COMiSSÕES PERMANENTE~

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLfnCA RURAL
Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
1" Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
3° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
Titulares Suplentes



Maria Helena
PSDB

Anivaldo Vale
Nicias Ribeiro
Rose de Freitas
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PP
Antonio Joaquim
Suely Campos. vaga do PFL
Valdenor Guedes
Zé Lima

1 vaga

Casara
Eduardo Gomes

Nilson Pinto
Thelma de Oliveira· vaga do

PSB
Zenaldo Coutinho

Dr. Benedito Dias
João Tota

Mário Negromonte

Carlos Nader
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Batista
José Carlos Araújo
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Júlio Cesar
Marcos Abramo - vaga do
PT
Murilo Zauith • vaga do PT
Pedro Irujo - vaga do PV

César Bandeira
Clóvis Fecury

Costa Ferreira
José Thomaz Nonõ

Machado
Milton Barbosa

Paulo Magalhães
Zelinda Novaes - vaga do PV

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB

Sérgio Miranda

Confúcio Moura

Mendes Ribeiro Filho

Moreira Franco
Wladimir Costa

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

1 vaga

André Zacharow

Davi Alcolumbre

B.Sá
Rogério Silva

Alexandre Cardoso
Pastor Amarildo

Renato Casagrande

Antonio Cruz
Elaine Costa

Josué Bengtson
Marcus Vicente· vaga do PP

Salvador Zimbaldi
PL

José Santana de Vasconcellos·
vagado PFL

Marcos de Jesus

Neucimar Fraga

Oliveira Filho
Ricardo Rique • vaga do PSDB

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Bismarck Maia - vaga do PMDB
João Campos
João Castelo

Professora Raquel Teixeira

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

PSB

PDT

PPS

PTB

PSDB

PCdoB
Jamil Murad

Adelor Vieira
Eduardo Cunha· vaga do
PP
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves

José Priante

Geraldo Thadeu
Nelson Proença

Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghini
Narcio Rodrigues
Nilson Pinto
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Dr. Hélio
(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

Alexandre Santos - vaga do
PSDB Antonio Joaquim

Ricardo Barros José Linhares
Sandes Júnior Julio Lopes
Valdenor Guedes (Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Takayama

Vieira Reis
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Luiza Erundina
2 vagas

Almir Moura

Bispo Wanderval
Mário Assad Júnior· vaga
do PMDB
Maurício Rabelo
Paulo Marinho· vaga do PT
Raimundo Santos - vaga do
PT

Iris Simões
José Carlos Martinez
Ricardo Izar
Silas Câmara

1 vaga

Sarney Filho

Agnaldo Muniz

Vanderlei Assis

Paulo Delgado

Rubinelli

Wasny de Roure

Angela Guadagnin
Carlos Abicalil

Fernando Ferro
Gilrnar Machado

Mauro Passos

Neyde Aparecida

Pastor Frankembergen
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
1 vaga

Coronei Alves
Humberto Michiles • vaga do

PFL

Jaime Martins

PT

PV

PPS

PFL

PDT

Mauricio Rabelo • vaga do PTB
PSB

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

1 vaga

PRONA

PL

PTB

Davi Alcolumbre

Josué Bengtson

Ricarte de Freitas

Zequinha Marinho

Edson Duarte

Carlos Souza

Luciano Castro· vaga do PFL

Miguel de Souza· vaga do
PSDB
Raimundo Santos

Janete Capiberibe

(Deputado do PC do B ocupa
a vaga)

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

Perpétua Almeida· vaga do
PSB
Vanessa Grazzíotin

Átila Lins
Rogério Silva - vaga do PT

Amauri Robledo Gasques

Jorge Bittar
Luiz Couto
Mariângela Duarte
Vander Loubet
Walter Pinheiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL. ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Secretário(a): Márcio Vargas
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 55
Telefones: 318-6998 318-6999 E 6970
FAX: 318-2145

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Corauci Sobrinho (PFL)
10 Vice-Presidente: Sandes Júnior (PP)
2° Vice-Presidente: Vieira Reis (PMDB)
30 Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes



Vanessa Grazziotin • vaga do
PMDB

vaga)
PTB

João Mendes de Jesus·
vagadoPDT

(Deputado do PFL ocupa a (Deputado do PFL ocupa a vaga)
vaga)

PSL

Secretário(a): Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 318-6906 A 6908
FAX: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Presidente:. LUiz Eduardo Greenhalgh (PT)
1°Vice-Presidente: Patrus Ananias (PT)
2° Vice-Presidente: Eduardo Paes (PSDB)
3° Vice-Presidente: JuIza Denise Frossard (PSDB)
Titulares Suplentes

PFl

Enéas

Sarney Filho

Promotor Afonso Gil

Manato
Severiano Alves

CarlosWillian
Gonzaga Patriota

1 vaga

Agnaldo Muniz
Rogério Silva

Bispo Wanderval
Carlos Mota

Heleno Silva· vaga do PTB
Raimundo Santos

Wellington Roberto

Jair Bolsonaro
Luiz Antonio Fleury

Ricarte de Freitas
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
(Deputado doPFl ocupa a

vaga)
PL

PPS

PDT

PSB

PRONA

PV

PCdoB

PT

IIdeu Araujo

Sérgio Miranda

Alceu Collares
André Zacharow

Marcelo Ortiz

Colbert Martins
Júlio Delgado

Alexandre Cardoso
MaurIcio Quintella Lessa
Pastor Amarildo

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira
Inaldo Leitão· vaga do PTB
Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala, sala 21
Telefones: 318-8322 A 318-6923
FAX: 318-2144

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MIEIO AMBIENTE
E MINORIAS

Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
1°Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
2° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
Titulares Suplentes

Antonio Cruz
Edna Macedo
Roberto Magalhães

Vicente Cascione

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

IIdeu Araujo

César Medeiros
Chico Alencar

Colombo
Fátima Bezerra

João Alfredo
José Pimentel

Luiz Couto
Odair

Paulo Rocha
Washington Luiz

Coriolano Sales
Fernando de Fabinho

Jairo Carneiro
Moroni Torgan

Paes Landim
Pedro Irujo

Reginaldo Germano - vaga do
PTB

Rogério Teófilo
Zelinda Novaes

PV

PRONA

André de Paula
Antônio Carlos Magalhães Neto
Darci Coelho
José Roberto Arruda
Mendonça Prado· vaga do PP
Ney Lopes

Paulo Magalhães· vaga do PP

Robson Tuma
Vic Pires Franco
VilmarRocha

PT
Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greenhalgh
MaurIcio Rands
Patrus Ananias
Paulo Pimenta
Professor Luizinho
Rubinelli
Sigmaringa Seixas

Vanderlei Assis

PMDB
Asdrubal Bentes
José Divino
José Ivo Sartori
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Osmar Serraglio
Sandra Rosado
Wilson Santiago

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Bosco Costa
Eduardo Paes
João Campos
JuIza Denise Frossard
Vicente Arruda
Wilson Santos
Zenaldo Coutinho· vaga do pp

PP
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFl ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a

Cezar Schirmer
Eliseu Padilha

João Matos
Mauro Benevides

Odflio Balbinotti
Osvaldo Biolchi

Paulo Afonso
Paulo Lima

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio

Atila Lira
Bonifácio de Andrada

Custódio Mattos
Itamar Serpa

Nicias Ribeiro

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Enivaldo Ribeiro

Ivan Ranzolin

Ricardo Barros

Anselmo
César Medeiros
Fernando Gabeira
João Alfredo
Luciano Zica • vaga do PL
Luiz Alberto· vaga do PL
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PFl
Paes Landim
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

(Deputado doPV ocupa a vaga)

PMDB
Ann Pontes
José Borba
Luiz Biltencourt
Nelson Bornier· vaga do PSDB
Sandro Matos· vaga do PP

PSDB

Casara

(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PP

Ivan Valente
Leonardo Monteiro
Orlando Fantazzini

Vicentinho
Walter Pinheiro

Abelardo Lupion
Gervásio Silva

Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PV ocupa a

vaga)

André Luiz
Max Rosenmann
Moacir Michelelto

SUas Brasileiro· vaga do PP

Antonio Carlos Mendes
Thame

Carlos Sampaio

Ronaldo Dimas



PL

Jackson Barreto· vaga do
PPS

Múcio Sá

Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues - vaga do

PLTatico

PTB
Joaquim Francisco· vaga do
PFL
Pastor Frankembergen· vaga do
PL
Ronaldo Vasconcellos

Ricardo Izar
Ronaldo Vasconcellos

Sandes Júnior
(Deputado do PMDB ocupa

a vaga)

Alex Canziani - vaga do PFL
Pastor Reinaldo
Ricarte de Freitas

PTB

Celso Russomanno • vaga do PT

Julio Lopes

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

César Medeiros
Chico Alencar

Henrique Afonso
João Alfredo

Luciana Genro
Tarcisio Zimmermann

3 vagas

João Almeida
José Rajão

Léo Alcântara

1 vaga

Dr. Pinotti
Michel Temer

3 vagas

André de Paula
Carlos Melles

José Rocha
Machado - vaga do PC do B

Nice Lobão

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Dr. Ribamar Alves

Chico da Princesa

Roberto Pessoa - vaga do PFL

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PP

PT

PTB

PFL

PPS

PSB

PSDB

PMDB

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PDT
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PCdoB

Inácio Arruda· vaga do PFL
Jandira Feghali

Dr. Evitásio

Paulo Gouvêa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Perpétua Almeida

Rogério Silva

1 vaga

Fernando Gabeira
Iriny Lopes
Luiz Couto
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Orlando Fantazzini

Aloysio Nunes Ferreira
Bismarck Maia
Eduardo Barbosa
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

André Luiz
Leandro Vitela
Nelson Trad • vaga do PTB
Sandra Rosado
2 vagas

Jairo Carneiro
Paes Landim
Paulo Magalhães
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

José Linhares
Nilton Baiano
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Secretário(a): James Lewis Gorman JÚnior
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 318-7071 318-7075
FAX: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Enio Bacci (PDn
1°Vice-Presidente:· Pompeo de Mattos (PDT)
2° Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
3° Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

Luiz Carreira

Daniel Almeida

Eduardo Sciarra

Iara Bernardi
Orlando Desconsi

Patrus Ananias

Roberto Gouveia

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Dr. Rodolfo Pereira

Dimas Ramalho

1 vaga

Almir Moura
Remi Trinta (Licenciado)

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia

Sebastião Madeira

Edson Duarte· vaga do PFL

Dr. Pinotti
Gustavo Fruet· vaga do POT

Marcello Siqueira
Marinha Raupp

Wilson Santiago

Davi Alcolumbre
PDT

Júnior Betão

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PV
Sarney Filho - vaga do PFL

PSC
Renato Cozzolino • vaga do PFL

PL
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PSB
Givaldo Carimbão
Janete Capiberibe. vaga do PC
doB
Miguel Arraes • vaga do PSDB

PPS

PT

Barbosa Neto
(Deputado do PT ocupa a vaga)
2 vagas

PSDB

PFL

PP

Walter Feldman
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

Claudio Cajado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PC do B ocupa
(Deputado do PT ocupa a vaga) a vaga)

(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PL oC~::a~

PMDB

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro
Durval Orlato
Maria do Carmo Lara • vaga do
PSDB
Reginaldo Lopes - vaga do PFL
Simplrcio Mário
Terezinha Fernandes - vaga do
PMDB
Zezéu Ribeiro - vaga do PFL

João Tota
Ronivon Santiago

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 318-6929 A 6935
FAX: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR
Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
1°Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PL)
Titulares Suplentes



1 vaga

1 vaga

Enio Bacci

1 vaga

Nelson Proença

Jader Barbalho
Luiz Bittencourt

Osmar Serraglio
1 vaga

Colombo
Henrique Afonso

Lindberg Farias
Maria do Rosário

Mariângela Duarte
Selma Schons

Eduardo Barbosa
João Castelo

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Carlos Nader
Murilo Zauith

(Deputado do Pl ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Humberto Michiles
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Annando Monteiro· vaga do
PMDB

Ricarte de Freitas· vaga do Pl
Ronaldo Vasconcellos

Pl

PMN

S.PART.
Lúcia Braga

PSB

PDT

Giacobo

Reinaldo Betão· vaga do PDT

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

João Lyra - vaga do PMDB

Múcio Sá

PSDB

PFl

1 vaga

Antônio Carlos Biffi
Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi· vaga do PFl
Ivan Valente· vaga do PPS
Neyde Aparecida
Paulo Rubem Santiago· vaga do
PP

Celcita Pinheiro
César Bandeira· vaga do PP

Clóvis Fecury

1 vaga

(Deputado do Pl ocupa a
vaga)

PT

PPS
Lupércio Ramos· vaga do PT
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Costa Ferreira

Osvaldo Coelho· vaga do PSC
Rogério Teófilo • vaga do PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)

. PMDB
Gastão Vieira
João Matos
Marinha Raupp· vaga do PP
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

PP
(Deputado do PFl ocupa a vaga) Márcio Reinaldo Moreira
(Deputado do PMDB ocupa a Suely Campos - vaga do PFl

Atila Lira· vaga do Pl
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Paulo Kobayashi
Professora Raquel Teixeira

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, sala 27
Telefones: 318-7024 A 7026
FAX: 318-2148

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1°Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
2° Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

Cabo Júlio

Carlos Willian

Agnaldo Muniz

Lincoln Portela
Paulo Gouvêa

Atila Lira
Vicente Arruda

Veda Crusius

Alex Canziani

Dr. Benedito Dias

João Pizzolatti

Assis Miguel do Couto
Jorge Bittar

José Eduardo Cardozo

Josias Gomes

Gastão Vieira
Marcelo Teixeira (Licenciado)
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha· vaga do

PFl
Zequinha Marinho

1 vaga

PT

Pl

PFl
Antônio Carlos Magalhães Neto

Nice Lobão
2 vagas

PPS

PDT

PV
Deley

PRONA
Elimar Máximo Damasceno

Leonardo Mattos

Geraldo Thadeu

Daniel Almeida· vaga do PSB

Promotor Afonso Gil

Enio Bacci
Pompeo de Mattos· vaga do Pl

PCdoB
(Deputado do PFl ocupa a

vaga)

Vanderlei Assis

Carlos Melles
Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Osório Adriano· vaga do PP

PMDB
Alceste Almeida· vaga do Pl
Carlos Eduardo Cadoca

PP

Rubens Otoni
Virgílio Guimarães
Zico Bronzeado
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

PTB

PSDB

Heleno Silva
Inaldo Leitão· vaga do PSDB
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

PSB
Lavoisier Maia - vaga do PFl
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)
1 vaga

Bismarck Maia
Júlio Redecker • vaga do PPS
Léo Alcântara
Ronaldo Dimas

Marcus Vicente· vaga do PP

Pastor Reinaldo

Vicente Cascione
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Edison Andrino

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Delfim Netto
(Deputado do PFl ocupa a
vaga)

Enio Tatico

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 318-8285
FAX: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Léo Alcântara (PSDB)
1°Vice-Presidente: Ronaldo Dirnas (PSDB)
2° Vice-Presidente: Giacobo (PL)
3° Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
Titulares Suplentes



Francisco Dornelles

Roberto Balestra

Delfim Netto

Feu Rosa· vaga do PSDB

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Enivaldo Ribeiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PP

Luiz Carlos Hauly

Yeda Crusius

Itamar Serpa

Carlos Souza

Valdenor Guedes
Zé Lima

Dr. Francisco Gonçalves
Kelly Moraes

Milton Monti

Paulo Marinho· vaga do PFL
PSB

PL

PTB
Eduardo Seabra
Jonival Lucas Junior

vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

Humberto Michiles
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 318c6900/6905/7011/7012
FAX: 318-2149

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1°Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

(Deputado do PV ocupa a
vaga)

PCdoB

Miriam Reid
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PPS
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PDT
Severiano Alves

Alice Portugal

PSC
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PV

PT

Janete Capiberibe
Mauricio Quintella Lessa

Athos Avelino

Renato Cozzolino

Deley • vaga do PC do B

PTB
Armando Monteiro - vaga do
PMDB
Félix Mendonça
José Militão
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PL
João Leão
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PSB
Carlos Willian
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PPS

Raul Jungmann - vaga do PMDB

1 vaga
PDT

1 vaga

Enio Tatico

José Carlos Elias
1 vaga

Giacobo - vaga do PPS

Inaldo Leitão - vaga do PSDB

Luciano Castro· vaga do PFL
Reinaldo Betão

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Beto Albuquerque
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

1 vaga

PSDB

PMDB

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexoll, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 318-6960/6989/6955
FAX: 318-2150

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Simão Sessim (PP)
1°Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PP)
2° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB

1 vaga

Marcelo Ortiz

Vanderlei Assis

Carlito Merss
João Fontes

João Grandão

Reginaldo Lopes

Marcos Abramo
Mussa Demes

Paes Landim

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Barbosa Neto
Eduardo Cunha - vaga do PP

PV

PRONA
Professor Irapuan Teixeira

Jovino Cândido

PFL

Promotor Afonso Gil

Almerinda de Carvalho
André Luiz

PT

José Carlos Aleluia
Machado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

1 vaga

Eduardo Valverde
João Magno
Orlando Fantazzini
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Anivaldo Vale
Bismarck Maia

Custódio Mattos

Adão Pretto
Jorge Boeira
José Mentor

Luiz Bassuma
Paulo Pimenta

Paulo Rubem Santiago

Virgnio Guimarães

Carlos Eduardo Cadoca
Marcelo Castro

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

2 vagas

Aroldo Cedraz
Darci Coelho

Kátia Abreu - vaga do PMDB
Machado - vaga do PSB

Paulo Bauer
Rodrigo Maia

Vic Pires Franco - vaga do PL
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Cezar Schirmer
João Correia - vaga do PT

Max Rosenmann

Paulo Afonso· vaga do PL
Pedro Novais
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Carlito Merss
Henrique Afonso
José Pimentel
Paulo Bernardo
Vignatti
Wasny de Roure
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PFL
Coriolano Sales· vaga do PP
Eliseu Resende
Fábio Souto
Luiz Carreira
Mussa Demes· vaga do PP
Onyx Lorenzoni - vaga do PTB
Pauderney Avelino

Roberto Brant

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mata· vaga do PSB



PTB

PP

PSDB

PL

2 vagas

2 vagas

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira

Pastor Francisco Ollmpio

PTB

PL

PT

2 vagas

Carlos Mota
Mário Assad Júnior

PSB
Luiza Erundina - vaga do PC do B
1 vaga

Dr. Heleno - vaga do PSDB
Enivaldo Ribeiro
Feu Rosa· vaga do PSOB
Leodegar Tiscoski

PPS
(Deputado gO PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PDT
(Deputado do PSL ocupa a vaga) 1 vaga

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PSL
João Mendes de Jesus· vaga do
PDT

Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Aja A, salas 121/122
Telefones: 318-7958 318-7959
FAX: 318-2889

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: José Janene (PP)
1°Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
3° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
Titulares Suplentes

Jaime Martins
João Leão

Manato

1 vaga

Jorge Alberto
Osvaldo Reis

Sandro Matos

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Rommel Feij6
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

JOSé Militão
Jovair Arantes - vaga do PSDB

Romeu Queiroz

Alexandre Santos· vaga do
PSDB

Francisco Garcia· vaga do PPS
Ibrahim Abi~ackel

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PPS

PSB

por

PMN

Agnaldo Muniz

Pompeo de Mattos

Herculano Anghinetti

Simão Sessim

José RaJão

Manoel Salviano

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Elaine Costa
João Magalhães
Marcondes Gadelha - vaga do
PFL

Neucimar Fraga
Wellington Roberto

1 vaga

Anlbal Gomes· vaga do PT
Hermes Parcianello
Mauro Benevides - vaga do
PSDB
Wladimir Costa

Secretário(a): Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 318-6888318-6887
FAX: 318-2176

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPAllVA
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente: André Luiz (PMDB)
2° Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
30 Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT

Eduardo Gomes
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PP

PSDB

Edna Macedo

Antonio Cambraia
Carlos Sampaio

Casara - vaga do por
Lobbe Neto

Manoel Salviano

Eduardo Valverde
Iriny Lopes

Luciano Zica
Luiz Alberto

Vander Loubet

Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab • vaga do

PMDB
José Roberto Arruda

Onyx Lorenzoni

',".", 1 vaga

André Luiz
José Divino

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Francisco Appio
Leodegar Tiscoski

Romel Anizio - 'Vaga do PMDB
Vadão Gomes - vaga do PC

doB

PTB

PMDB

PFL

Fernando Ferro
Hélio Esteves
Luiz Bassuma
Luiz Sérgio
Mauro Passos

Marcello Siqueira
Moreira Franco

(Deputado do PP ocupa a vaga)

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Aroldo Cedraz

Eduardo Sciarra

Gervásio Silva
Luiz Carlos Santos· vaga do
PTB
Paulo Bauer • vaga do PL
RobérioNunes

Eduardo Gomes
Nielas Ribeiro· vaga do PTB
Paulo Feij6 • vaga do PMDB
Rose de Freitas <'

Sebastião Madeira
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PP
Df. Heleno. vaga do PSDB
Francisco Garcia· vaga do PPS
João Pizzolatti - vaga do PMDB

José Janene

Nelson Meurer

(Deputado do PFL ocupa a

1 vaga

Antonio Nogueira
MaurIcio Rands

Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Vicentinho

Si/as Brasileiro
2 vagas

4 vagas

Bosco Costa
Eduardo Barbosa

1 vaga

Renato Cozzolino • vaga do
PFL

PSC

PFL

PSDB

PMDB

1 vaga

AryVanazzi
Babá
Devanir Ribeiro
João Fontes
Leonardo Monteiro

Costa Ferreira
Muri/o Zauith
VilmarRocha
1 vaga

André Luiz - vaga do PPS
Dr. Pinotti
Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro



1 vaga

Aldo Rebelo

Cabo Júlio
1 vaga

Enio Bacci

Leõnidas Cristino
Lupércio Ramos

Ronivon Santiago

Amauri Robledo Gasques

João Paulo Gomes da Silva
Mário Assad Júnior

Neucimar Fraga

Jackson Barreto
Pastor Frankembergen

(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

PRONA

PV

PCdoB

PTB

PDT

Leonardo Mattos

Enéas

PPS

PL

Ivan Ranzolin
Márcio Reinaldo Moreira
Vadão Gomes· vaga do PFL
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

João Herrmann Neto
1 vaga

Coronel Alves
Heleno Silva
Lincoln Portela
Marcos de Jesus· vaga do PMDB

PSB

Neiva Moreira

Inácio Arruda

Jair Bolsonaro
Marcus Vicente· vaga do PP

Zequinha Marinho

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Paulo Baltazar
1 vaga

Miguel Arraes
Miriam Reid

Cláudio Magrão

Miguel de Souza

Sandro Mabel

Nelson Marquezelli

Renildo Calheiros

PSB
2 vagas

João Caldas
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PPS
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PDT
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)
PCdoB

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PL

1 vaga

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo li, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 318-6944/6946
FAX: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidênte: Zulaiê Cobra (PSDB)
1" Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2" Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PFL)
3° Vice-Presidente: Maninha (PT)
Titulares Suplentes

PT

Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Paes· vaga do PFL

Gonzaga Mota
Itamar Serpa

Luiz Carlos Hauly
Serafim Venzon

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 318-8266 318-6997 A 6996
FAX: 318-2151

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO, VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2° Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
3° Vice-Presidente: Cabo Júlio (PSB)
Titulares Suplentes

Colombo
Ivo José
Lindberg Farias
Luciana Genro
Maninha
Nilson Mourão
Paulo Delgado
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PFL
Francisco Rodrigues
José Thomaz Nonõ
Nice Lobão
Reginaldo Germano
(Deputado do PP ocupa a vaga)

(Deputado do PP ocupa a vaga)

PMDB
Alberto Fraga
Pastor Pedro Ribeiro· vaga do
PTB
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)
2 vagas

PSDB
Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra· vaga do PMDB
João Almeida
João Castelo
Vittorio Medioli • vaga do PT
Zulaiê Cobra

PP
Augusto Nardes • vaga do PFL
Feu Rosa· vaga do PMDB
Francisco Dornelles

Arlindo Chinaglia
Babá

Dr. Rosinha
Fernando Gabeira
Henrique Fontana

Paulo Bernardo
Sigmaringa Seixas

Terezinha Fernandes

André de Paula
Aroldo Cedraz

João Batista
João Carlos Bacelar

Vilmar Rocha
(Deputado do PSDB ocupa

a vaga)

André Luiz

Edison Andrino

João Correia

Michel Temer
Nelson Trad • vaga do PTB

Pedro Novais
Vieira Reis

Celso Russomanno
Luis Carlos Heinze

Ricardo Fiuza

PT
Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro
Iriny Lopes
Paulo Pimenta
Vander Loubet
Wasny de Rome

PFL
Abelardo Lupion
Carlos Melles
Laura Carneiro
Moroni Torgan
Vic Pires Franco

PMDB
Alberto Fraga
Barbosa Neto
Eliseu Padilha
Mauro Lopes
Pastor Pedro Ribeiro· vaga do
PTB
Vieira Reis

PSDB

Carlos Sampaio

João Campos
Jurza Denise Frossard
(Deputado do PL ocupa a vaga)

Luiz Bassuma
Odair

Paulo Rubem Santiago
Rubinelli

Selma Schons
1 vaga

Darci Coelho
Machado

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Ronaldo Caiado

André Luiz
Leandro Vilela

Zé Gerardo
2 vagas

Antonio Carlos Mendes
Thame

Bosco Costa
Vicente Arruda

Zulaiê Cobra



Pompeo de Mattos Neiva Moreira
PCdoB

(Deputado do PL ocupa a vaga) Perpétua Almeida
PRONA

Professor .Irapuan Teixeira Elimar Máximo Damasceno

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 318-8615/8616
FAX: 318-2179

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMluA
Presidente: Angela Guadagnin (PT)
1° Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3° Vice-Presidente: José Linhares (PP)
Titulares Suplentes

PT

PMDB

Ann Pontes
Maria Helena

Osvaldo Biolchi

Laura Carneiro
Pauderney Avelino

2 vagas

Antônio Carlos Bifti
Antonio Nogueira

Carlos Santana
Maurício Rands

Colbert Martins
Geraldo Thadeu

Alceu Collares
Df. Hélio

Walter Feldman
1 vaga

Df. Evilásio

Luiza Erundina

1 vaga

João Caldas
Medeiros

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PP
Benedito de Lira· vaga do PTB

Francisco Turra
Zonta

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

PDT

PPS

PSB

PTB
Félix Mendonça

Fernando Gonçalves
Marcondes Gadelha· vaga do PFL

Milton Cardias
(Deputado do PIP ocupa a vaga)
PL

Jamil Murad
PRONA

Amauri Robledo Gasques. vaga
doPP

E1imar Máximo Damasceno· vaga
doPP

PCdoB

PFL

Jandira Feghali

PMDB

PSDB

PT
Ora. Clair
Paulo Rocha
Tarcisio Zimmennann
Vicentinho • vaga do PMDB
Washington Luiz

Leonardo Picciani
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

Adauto Pereira
Rodrigo Maia
(Deputado do PL ocupa a vaga)
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves
Homero Barreto
Kelly Moraes

Manato
Mário Heringer

Dr. Ribamar Alves
Lavoisier Maia· vaga do
PFL
Pastor Francisco Olímpio
(Deputado do PSDB ocupa
a vaga)

Antonio Joaquim
Dr. Benedito Dias
José Unhares

Nilton Baiano

Suely Campos. vaga do
PFL

Athos Avelino
Geraldo Resende

Carlos Mota
Remi Trinta (Licenciado)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Rommel Feijó
Serafim Venzon
Thelma de Oliveira

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 318-8264/7016 A 7021
FAX: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Medeiros (PL)
1° Vice-Presidente: Sandro Mabel (PL)
2° Vice-Presidente: Tarcisio Zimmennann (PT)
3° Vice-Presidente: Adauto Pereira (PFL)
Titulares Suplentes

Edson Duarte

Colbert Martins

Uncoln Portela
Sandro Mabel

Érico Ribeiro
Leodegar Tiscoski

Nelson Meurer

Luiz Antonio Fleury
Nelson Marquezelli

Vicente Cascione

Renato Casagrande
1 vaga

Babá
Ora. Clair

Durval Orlato
Luci Choinacki

Maninha
Maria do Carmo Lara
Tarcisio Zimmennann

Teima de Souza

Celcita Pinheiro
José Mendonça Bezerra

José Rocha

Ronaldo Caiado

Arnan Bezerra

João Campos

Juiza Denise Frossard

Adelor Vieira

Alceste Almeida· vaga do PL
Sandra Rosado
Silas Brasileiro

Waldemir Moka
2 vagas

PV

PFL

PPS

PDT

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

1 vaga

PSDB

Marcelo Ortiz

Custódio Mattos
Eduardo Barbosa· vaga do
PSB
Rafael Guerra

Laura Carneiro
Milton Barbosa
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
1 vaga

Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Guilherme Menezes
Henrique Fontana
Maria do Rosário
Roberto Gouveia
Selma Schons

Benjamin Maranhão· vaga
doPL
Darclsio Perondi
Df. Pinotti
Jorge Alberto
Maria Helena
Maria Lucia
Saraiva Felipe

Dimas Ramalho

Cabo Júlio
Paulo Baltazar

PSB

Celso Russomanno
Ivan Ranzolin
João Tota

PP

Arnaldo Faria de Sá
João Magalhães
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PL
Carlos Souza· vaga do PC do B
Coronel Alves
Edmar Moreira· vaga do PSDB
Neucimar Fraga

PTB



PV

PL

PTB

Alice Portugal

Nelson Proença

Jamil Murad

Severiano Alves

Alex Canziani
Ricarte de Freitas

Almeida de Jesus
Milton Montí

Mauricio Quintella Lessa
1 vaga

PPS

PDT

Josué Bengtson
Ronaldo Vasconcellos

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

Deley • vaga do PMDB

Reinaldo Betão
(Deputado do PSL ocupa a vaga)

PSB

PSL
João Mendes de Jesus· vaga do PL

Isaías Silvestre
1 vaga

Geraldo Thadeu

Herculano Anghinettí

Sandes Júnior

Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa
Narcio Rodrigues

Arnaldo Faria de Sá

Eduardo Seabra
Homero Barreto· vaga do

PL

Welinton Fagundes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Pedro Corrêa
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

PTB
José Múcio Monteiro· vaga do
PSDB
Jovair Arantes· vaga do PSDB

Luiz Antonio Fleury

Milton Cardias
PL

Luciano Castro· vaga do PFL

Medeiros

Ricardo Rique • vaga do PSDB
Sandro Mabel

PCdoB
Daniel Almeida· vaga do PP Alice Portugal
Vanessa Grazziotin

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Sala T 50
Telefones: 318-70031700417005
FAX: 318-2152

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Josué Bengtson (PTB)
1°Vice-Presidente:. Bismarck Maia (PSDB)
2° Vice-Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PTB)
3° Vice-Presidente: Mariângela Duarte (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Flávio José Barbosa de Alencastro

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Romeu Queiroz (PTB)
1° Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
2° Vice-Presidente: Leodegar Tiscoski (PP)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares Suplentes

Érico Ribeiro
Francisco Garcia· vaga do

PCdoB
João Tota

Nilton Baiano

Carlos Dunga

Iris Simões

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro

Guilherme Menezes
Ivo José

Luiz Sérgio

Zé Geraldo

Zezéu Ribeiro

Carlos Alberto Leréia

Narcio Rodrigues

Paulo Feijó
Paulo Kobayashi

Vitlorio Medioli

Eliseu Resende
José Carlos Araújo

Marcos Abramo
Paes Landim

Robério Nunes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Leandro Vilela
Tadeu Filippelli (Licenciado)

Zé Gerardo
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
1 vaga

PSDB

PT

PP

Cleuber Carneiro
Lael Varella
Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Eliseu Padilha
Marcelino Fraga· vaga do PSDB
MarCelo Teixeira (Licenciado)

Mauro Lopes

Olavo Calheiros· vaga do PT
Osvaldo Reis
Pedro Chaves

Francisco Appio

Leodegar Tiscoski

Mário Negromonte

PTB
Fernando Gonçalves· vaga do
PFL
Neuton Lima

Antonio Nogueira
Carlos Santana
Iriny Lopes
Jorge Boeira
Teima de Souza
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PFL

Affonso Camargo
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
3 vagas4 vagas

Claudio Cajado
Gerson Gabrielli

Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Osório Adriano

Fátima Bezerra
Fernando Ferro

Maninha
Neyde Aparecida

Orlando Desconsi
Zico Bronzeado

Arnon Bezerra
Léo Alcântara

Rose de Freitas
Thelma de Oliveira

Herculano Anghinetli
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

Alceu Collares

Fernando WilIiam
(Deputado do PPS ocupa a

vaga)

J.úlio Delgado
Rogério Silva· vaga do PSB

PSB

PPS

PDT

PFL

PP

PMDB

PT

Cláudio Magrão

Isaías Silvestre

1 vaga

1 vaga

Alceste Almeida
Carlos Eduardo Cadoca
Marinha Raupp
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PSDB

Carlos Melles
Eduardo Sciarra
Fernando de Fabinho
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

César Medeiros
Gilmar Machado
João Grandão
Lindberg Farias
Mariângela Duarte
Mauro Passos

Bismarck Maia
Carlos Alberto Leréia
Eduardo Paes
Paulo Kobayashi

Dr. Benedito Dias
João Pizzolatti
Julio Lopes



PDT
(Deputado do PL ocupa a vaga) Wagner Lago

PCdoB
(Deputado do PP ocupa a

(Deputado do PSB ocupa a vaga) vaga)

PRONA

PPS

PL

Leônidas Cristino

Antonio Joaquim
Valdenor Guedes

1 vaga

Félix Mendonça
Ricardo Izar

Ricarte de Freitas

Almir Moura
Mauricio Rabelo

Wellington Roberto

Manato

2 vagas

Anivaldo Vale
Bismarck Maia
João Campos

Serafim Venzon
1 vaga

Geraldo Thadeu

PL

PP

PDT

PTB

PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS

PSDB

PCdoB

Leônidas Cristino

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Alceu Collares

Chico da Princesa
Milton Monti
Oliveira Filho

José Unhares
Nelson Meurer
RonivonSantiago

Iris Simões
José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

Alberto Goldman
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Vicente Arruda
Veda CruSius

Olavo Calheiros
Wilson Santiago

Cezar Silvestri

Almeida de Jesus
Maurício Rabelo

Sandro Mabel

Isaias Silvestre

1 vaga

Professor Irapuan Teixeira

João Magalhães
Jonival Lucas Junior - vaga

doPMDB
Silas Câmara - vaga do PFL

PV
Amauri Robledo Gasques

Pedro Fernandes

Philemon Rodrigues - vaga do PL

Romeu Queiroz

Almir Sá
Chico da Princesa
José Santana de Vasconcellos·
vagado PFL
Miguel de Souza· vaga do PFL
Milton Monti • vaga do PDT
Oliveira Filho· vaga do PT
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSB
Beto Albuquerque
Gonzaga Patriota - vaga do PC do
B
1 vaga

Deley 1 vaga Jamil Murad P-enildo Calheiros
PRONA

Secretário(a): Ruy Ornar Prudencio da Silva
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX: 318-2153

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 40-A, DE 2003, QUE "MODIFICA OS ARTS.
31, 40, 42, 48, 96, 142 E 149 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, O

ART. 8° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998, E DÁ OUTRAS PROVIDl:NCIAS"

(REFORMA DA PREVIDl:NCIA).
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1° Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni(PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Maria TerezinhaDonati
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-878317059
FAX: 318-2140

ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVIDêNCIAS.

Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgflio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

Gervásio Silva
Júlio Cesar

Vic Pires Franco

Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
Nilson Mourão
Paulo Delgado

Professor Luizinho
Teima de Souza
Wasny de Roure

Amauri Robledo Gasques

PMDB

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgflio Guimarães
Walter Pinheiro

Enéas

Devanir Ribeiro
Durval Orlato

Guilherme Menezes
Ivan Valente

Maninha - vaga do PSB
Mariângela Duarte - vaga do PSB

Patrus Ananias
Paulo Pimenta

Roberto Gouveia

PT

PFL

Arlindo Chinaglia
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
José Pimentel
Mauricio Rands
Nilson Mourão
Professor Luizinho

Darci Coelho
Gervásio Silva
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni
Roberto Brant
Robson Tuma

José Roberto Arruda
Luiz Carreira

Pauderney Avelino
Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
Vilmar Rocha

Barbosa Neto
José Borba
José Priante
Osmar Serraglio
Pedro Novais

PSDB

André Luiz
Ann Pontes

Carlos Eduardo Cadoca
Eduardo Cunha

Paulo Uma

Anibal Gomes
Fernando Diniz
Jorge Alberto

PMDB
Adelor Vieira

Dr. PinoUi
Silas Brasileiro

Antonio Cambraia
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Eduardo Paes
Júlio Redecker



Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8790/7051
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 92-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 101 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

DETERMINANDO QUE OS MEMBROS DO STF SERÃO
ESCOLHIDOS DENTRE OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS

SUPERIORES QUE INTEGREM A CARREIRA DA
MAGISTRATURA, MENORES DE SESSENTA E CINCO ANOS
DE IDADE, INDICADOS EM LISTA TRíPLICE PELO PRÓPRIO

TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL.

Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Divino (PMDB)
Titulares Suplentes

Walter Feldman Ronaldo Dimas
PP

Francisco Dornelles Alexandre Santos
Pedro Henry Mário Negromonte
Romel Anizio Suely Campos

PTB
Nelson Marquezelli Luiz Antonio Fleury
Pedro Fernandes Philemon Rodrigues
Roberto Jefferson Vicente Cascione

PL
Humberto Michiles Bispo Rodrigues
Miguel de Souza Giacobo
Sandro Mabel Jaime Martins

PSB
Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Renato Casagrande Pastor Francisco Olfmpio

PPS
Lupércio Ramos João Herrmann Neto

PDT
André Zacharow Manato

PCdoB
Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho Edson Duarte

Marcelo Ortiz

5 vagas

4 vagas

Neyde Aparecida
5 vagas

Bonifácio de Andrada
Eduardo Barbosa

Lobbe Neto
Paulo Kobayashi

Márcio Reinaldo Moreira
2 vagas

Antonio Cruz
1 vaga

2 vagas

Dimas Ramalho

1 vaga

Severiano Alves

Ivan Ranzolin
1 vaga

PL
Inaldo Leitão· vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos

Raimundo Santos

PV

PSB

PTB

PDT

PPS

PCdoB

Cezar Silvestri

Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza

Edmar Moreira
Mário Assad Júnior

Wagner Lago

Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

Promotor Afonso Gil

PTB

Eliseu Padilha
Marinha Raupp
Moreira Franco
Paulo Lima

PFL

PP

Átila Lira
Narcio Rodrigues
Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira

Suely Campos
Valdenor Guedes
Zé Lima

PT

PSDB

Carlos Willian
1 vaga

Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi
Ivan Valente

Celcita Pinheiro
Lael Varella
Nice Lobão
Paes Landim
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB

sarney Filho

Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7062/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PARA FIM DO DISPOSTO NO
ART. 197 DO RICO, PARA A PEC 306-B, DE 2000, QUE
"ACRESCENTA§ 3° AO ART. 215 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, INSTITUINDO O PLANO NACIONAL DE
CULTURA",

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Thelma de Oliveira (PSDB)
Relator: Iara Bernardi (PT)
Titulares Suplentes

6 vagas

Paes Landim
4 vagas

Osmar Serraglio
3 vagas

PT

PFL

PSDB

PMDB
José Divino
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga
Nelson Trad

Coriolano Sales
Darci Coelho
José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Marcelo Guimarães Filho

Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde
Iriny Lopes
João Alfredo
2 vagas

Carlos Sampaio
Juiza Denise Frossard
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda

Cleonâncio Fonseca

Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro

Zenaldo Coutinho
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Ibrahim Abi-ackel

Eduardo Seabra
Zequinha Marinho

PL
José Santana de Vasconcellos
Oliveira Filho
Roberto Pessoa· vaga do PFL

2 vagas

Lincoln Portela
Raimundo Santos



PSB PV

PRONA
Alice Portugal Jandira Feghali

Professor Irapuan Teixeira Vanderlei Assis

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8430/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 544·A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6a, 7a, 8" E 9"
REGIÕES".

Presidente: Luiz Carfos Hauly (PSDB)
1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDS)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

Sarney Filho

5 vagas

Suplentes

6 vagas
PT

PFL

PMDB

Leonardo Mattos

Antonio Nogueira
José Eduardo Cardozo
Leonardo Monteiro
Paulo Delgado
Roberto Gouveia
Washington Luiz

Fernando de Fabinho
Gervásio Silva
José Carlos Araújo
Mendonça Prado
Murilo Zauith

Secretário(a): Leila MaChado Campos de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8431/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 574-A, DE 2002, QUE "ALTERA A

REDAÇÃO 00 ART. 29·A DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE O TOTAL DE DESPESA DO PODER

LEGISLATIVO MUNICIPAL NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR OS
PERCENTUAIS JÁ FIXADOS RELATIVOS À RECEITA

CORRENTE UQUIDA DO MUNIcfPIO, DEFINIDA EM LEI
COMPLEMENTAR.

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares

2 vagas

B.Sá

Alvaro Dias

PT
Orlando Fantazzini

5 vagas

PFL

PDT

PPS

PCdoB

Ora. Clair
Eduardo Valverde
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

Alexandre Cardoso
Mauricio Ouintella Lessa

Severiano Alves

Athos Avelino

Cleuber Carneiro
Coriolano Sales
Eduardo Sciarra
Fábio Souto
Fernando de Fabinho

Gustavo Fruet
Mauro Lopes
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Darci Coelho
Murilo Zauith

3 vagas

PMDB
Maria Helena

3 vagas

Barbosa Neto
Marcelo Castro
Paulo Afonso
Pedro Novais

Affonso Camargo
Bismarck Maia
Eduardo Gomes
Zenaldo Coutinho

João Correia
3 vagas

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

Bosco Costa
Itamar Serpa

Vittorio MedioU
PP

PV

Davi Alcolumbre

Jamil Murad
PCdoB

2 vagas

Neuton Lima
1 vaga

Giacobo • vaga do PPS
Luciano Castro

Wellington Roberto

Enivaldo Ribeiro
Nelson Meurer

1 vaga

PL

PTB

PPS
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PDT

PSB

Nelson Proença

Daniel Almeida

Enio Bacci

Mauricio Ouintella Lessa
1 vaga

Almir Moura
Reinaldo Betão

Francisco Turra
Leodegar Tiscoski
1 vaga

Eduardo Seabra
Iris Simões

Affonso Camargo
Narcio Rodrigues

Sebastião Madeira
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP

2 vagas

2 vagas

Mário Negromonle
2 vagas

PL

PPS

PTB

Carlos Mata
Chico da Princesa

Inaldo Leitão· vaga do PSDB
PSB

PSDB

Dilceu Sperafico
Herculano Anghinetti
João Tola

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

Carlos Wil/ian
Pastor Francisco Olfmpio

Custódio Mattos
João Almeida
Luiz Carlos Hauly
Rose de Freitas

Iris Simões
José Militão

Geraldo Thadeu Cezar Silveslri
POT

Leonardo Mattos Jovino Cândido

André Zacharow

Promolor Afonso Gil

Mário Heringer
PCdoB

1 vaga

Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E



PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 1394, DE 2003,
QUE "CRIA O PROGRAMA NACIONAL DE ESTíMULO AO

PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS· PNPE,
ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI NO 9.608, DE 18 DE
FEVEREIRO DE 1998, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Herculano Anghinetti (PP)
1°Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Marcelino Fraga (PMOB)
3° Vice-Presidente: Casara (PSOB)
Relator: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes PMDB

Benjamin Maranhão Ann Pontes
Leonardo Picciani Darcfsio Perondi
Marinha Raupp 1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Rose de Freitas
Lobbe Neto Thelma de Oliveira
Professora Raquel Teixeira 1 vaga

PP
Julio Lopes Ivan Ranzolin
lonta Sandes Júnior

PTB
Eduardo Seabra Elaine Costa
Milton Cardias Homero Barreto

PL
Mário Assad Júnior Heleno Silva
Sandro Mabel Maurício Rabelo

PSB

Isaías Silvestre
(Deputado do PT ocupa a

vaga)
PPS

Júnior Betão Agnaldo Muniz
PDT

Luciano Leitoa (Licenciado) Davi Alcolumbre
PCdoB

Alice Portugal Daniel Almeida
PV

Deley Jovino Cândido

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8428/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE pOLíTICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE.
Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
10 Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
2° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7555/318-7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1°Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PT
Ora. Clair
Ivo José
Lindberg Farias
Neyde Aparecida
Reginaldo Lopes
Tarcisio limmermann

PFL
Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
lelinda Novaes

PMDB
Jader Barbalho
Leonardo Picciani
Marcelino Fraga
Moreira Franco

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
Casara
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PP
Francisco Appio
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

PTB
Dr. Francisco Gonçalves
Jackson Barreto
Jovair Arantes· vaga do PSDB

PL
Almeida de Jesus
Medeiros

PSB
Eduardo Campos
Isafas Silvestre

PPS
Júnior Betão

PDT
Luciano Leitoa (Licenciado)

PCdoB
Daniel Almeida

PV
Deley

Iara Bernardi
Jorge Boeira

Mariângela Duarte
Teima de Souza
Washington Luiz
lico Bronzeado

5 vagas

Marcello Siqueira
Maria Helena

Marinha Raupp
1 vaga

Ariosto Holanda
Arnon Bezerra
Bismarck Maia

Nilson Pinto

João Tota
2 vagas

lequinha Marinho
1 vaga

Sandro Mabel
Welinton Fagundes

2 vagas

Cláudio Magrão

Davi Alcolumbre

Alice Portugal

Edson Duarte

Odair
Reginaldo Lopes
Vignatti
lico Bronzeado

Celcita Pinheiro
Clóvis Fecury
Marcelo Guimarães Filho

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Mourão

Darci Coelho
Gervásio Silva
Murilo lauith
Onyx Lorenzoni

Roberto Brant

Robson Tuma

PT
Ary Vanazzi

Carlos Abicalil
César Medeiros

Ivo José
Lindberg Farias· vaga do PSB

PFL
Laura Carneiro

2 vagas

PT
Adão Pretto

Assis Miguel do Couto
Durval Orlato

Guilherme Menezes
Lindberg Farias
Luciana Genro

Maninha· vaga do PSB
Mariângela Duarte - vaga do PSB

Roberto Gouveia
PFL

Luiz Carreira
Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
VilmarRocha

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)



PSDB

PMDB

PMDB

PSDB

Osmar Serraglio
4 vagas

Celso Russomanno
Nélio Dias

Roberto Balestra

Bonifácio de Andrada
Bosco Costa

Nicias Ribeiro
lenaldo Coutinho

Zulaiô Cobra

Robério Nunes
VilmarRocha

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

2 vagas

2 vagas

Júlio Delgado

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

João Paulo Gomes da Silva
Paulo Marinho· vaga do PFL

Raimundo Santos
Wellington Roberto

PPS

PDT
Dimas Ramalho

PL

PSB
Carlos Willian
1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Roberto Magalhães
Vicente Cascione

Carlos Mota
Inaldo Leitão - vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos
Maurício Rabelo

Darci Coelho
Jairo Carneiro

Luiz Carlos Santos

Mendonça Prado
Paes Landim

PTB

José Priante
Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

AloySio Nunes Ferreira
João Campos
Juiza Denise Frossard
Vicente Arruda
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Benedito de Lira
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza

Geraldo Thadeu

Jair Bolsonaro
Marcondes Gadelha· vaga do

PFL
Ricarda Izar

Vicente Cascione

Antonio Joaquim

Feu Rosa· vaga do PSDB
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

Osvaldo Biolchi
4 vagas

Anivaldo Vale
Bismarck Maia
João Campos

(Deputado do PP ocupa a vaga)

1 vaga

PL

PP

PDT

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

PTB

Leônidas Cristino

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Carlos Mota
Chico da Princesa
Medeiros

Arnaldo Faria de Sá

Dr. Francisco Gonçalves

Félix Mendonça
Marcus Vicente· vaga do PP

Alberto Goldman
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Yeda Crusius
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Alexandre Santos· vaga do
PSDB
Ibrahim Abi-ackel
José Unhares
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Adelor Vieira
Alberto Fraga
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-8783/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José EduardO Cardozo (PT)
1°Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Jbrahim Abi-ackel (PP)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: AneXO 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-687417059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CWO

TEMA ABRANJA A REFORMA pOLíTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1°Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

Alceu Collares

Jandira Feghali

Enéas

Antonio Carlos Biscaia
Dra. Clair
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maurício Rands
Rubinelli

Coriolano Sales

(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

PCdoB
Alice Portugal

PRONA
Vanderlei Assis

PSL
João Mendes de Jesus· vaga do

PDT

PT
Iriny Lopes

Mariângela Duarte
5 vagas

PFL
José Mendonça Bezerra

Wagner Lago

Perpétua Almeida

IIdeuAraujo

Chico Alencar
Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Paulo Delgado
Rubens Otoni

André de Paula
Luiz Carlos Santos
Marcos Abramo
Paes Landim
Ronaldo Caiado

PCdoB

PRONA

PT

PFL

Pompeo de Mattos

1 vaga

Professor Irapuan Teixeira

César Medeiros
Colombo

João Alfredo
João Fontes

Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara

Simplício Mário

Eduardo Sciarra
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho
Paulo Bauer

Zelinda Novaes



Vic Pires Franco

Cezar Schirmer
José Divino
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
João Almeida
1 vaga

(Deputado do Pl ocupa a vaga)
PMDB

Jorge Alberto
Leandro Vilela

Mauro Benevides
Vieira Reis

1 vaga
PSDB

Professora Raquel Teixeira
Rafael Guerra

Thelma de Oliveira
Vicente Arruda

(Deputado do Pl ocupa a vaga)
PP

Marcelo Teixeira (Licenciado)
Maria Helena
Wladimir Costa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Antonio Carlos Pannunzio
Rommel Feij6
Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PSDB

PP

PTB
5 vagas

Ariosto Holanda
Átila Lira

Carlos Alberto Leréia
Carlos Sampaio

1 vaga

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
Nilton Baiano

Nélio Dias
Ricardo Barros

Valdenor Guedes

Nelson Meurer
Ricardo Fiuza
Roberto Balestra

Luis Carlos Heinze
Pedro Corrêa

VadãoGomes
PTB PTB

Almir Moura
Miguel de Souza
Milton Monti
Paulo Marinho· vaga do PFl

PSB

Jackson Barreto
Philemon Rodrigues
Roberto Magalhães

Bispo Rodrigues
João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Edna Macedo
José Múcio Monteiro

Neuton Lima
Pl

Almeida de Jesus
Inaldo Leitão· vaga do PSDB

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

Roberto Pessoa· vaga do PFl
PSB

2 vagas

PPS

Iris Simões
Joaquim Francisco

José Chaves· vaga do PMDB

José Múcio Monteiro
Jovair Arantes· vaga do
PSOB

Pl

Homero Barreto
Philemon Rodrigues

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Heleno Silva
Raimundo Santos

1 vaga

Agnaldo Muniz Atila Lins
PDT

Dr. Ribamar Alves
Isafas Silvestre

2 vagas

Severiano Alves

Renildo Calheiros

Mário Heringer
PCdoB

Inácio Arruda
Júlio Delgado

PPS

PDT
Cláudio Magrão

Jovino Cândido
PV

Marcelo Ortiz
Pompeo de Maltos Luciano Leitoa (Licenciado)

PCdoB
Daniel Almeida Jamil Murad

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8782/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECiAl DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1° Vice-Presidente: Maurício Rands (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-7063/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECiAl DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAl.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: CarloS Eduardo Cadoca (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgflio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PRONA
IIdeu Araujo

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende
Gervásio Silva

Júlio Cesar
Vic Pires Franco

Ary Vanazzi
Fernando Gabeira

Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

PT

PFl

Professor Irapuan Teixeira

Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino
(Deputado do PSDB ocupa a

Carlito Merss
Jorge Biltar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

Adauto Pereira
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli
Onyx Lorenzoni

Paes Landim

1 vaga

Antônio Carlos Biffi
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Henrique Afonso

Josias Gomes
Neyde Aparecida

Tarcisio Zimmermann

PT

PFl

PMDB
Pastor Pedro Ribeiro· vaga doLeonardo Picciani

Carlos Santana
Ora. Clair
Luiz Alberto
Mauricio Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha
Vicentinho

Coriolano Sales
João Batista
Paulo Bauer
Robson Tuma
VilmarRocha
(Deputado do Pl ocupa a
vaga)



vaga)

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-8790/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE APURAR AS RESPONSABILIDADES SOBRE

A EVASÃO DE DIVISAS REALIZADAS NO BRASIL, NO
PERíODO DE 1996 A 2002, QUANDO, SE ESTIMA, fORAM

RETIRADOS INDEVIDAMENTE DO pAís RECURSOS
SUPERIORES AO MONTANTE DE US$30 BILHÕES.

Presidente:
10 Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PP
Delfim Netto Augusto Nardes
Francisco Dornelles Márcio Reinaldo Moreira
Romel Anizio 1 vaga

PTB
Armando Monteiro· vaga do Enio Tatico
PMDB
José Militão Pedro Fernandes
Nelson Marquezelli Zequinha Marinho
Ronaldo Vasconcellos

PL
Edrnar Moreira Jaime Martins
João Leão João Paulo Gomes da Silva
Sandro Mabel Reinaldo Betão

PSB
Beto Albuquerque Pastor Francisco Olímpio
Renato Casagrande 1 vaga

PPS
Lupércio Ramos João Herrmann Neto

PDT
André Zacharow 1 vaga

PCdoB
Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin

PV
Edson Duarte Leonardo Mattos

PMDB

1 vaga

4 vagas

3 vagas

Paulo Baltazar

Laura Carneiro
Robson Tuma

1 vaga

Lupércio Ramos

Bispo Wanderval
Neucimar Fraga

Eduardo Barbosa
José Rajão

Nicias Ribeiro

Valdenor Guedes
1 vaga

Armando Monteiro
1 vaga

Devanir Ribeiro
Rubinelli
Wasny de Roure
1 vaga

PFL
Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Reginaldo Germano

PMDB
Edison Andrino
Leonardo Picciani
Olavo Calheiros

PSDB
Carlos Alberto Leréia
Júlio Redecker
Julio Semeghini

PP
Julio Lopes
Sandes Júnior

PTB
Alex Canziani
Ronaldo Vasconcellos

PL
Coronel Alves
Medeiros

PSB
1 vaga

PPS
Júlio Delgado

PDT
Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB

Carlos Sampaio Bosco Costa
Custódio Mattos Gonzaga Mota
Paulo Kobayashi Luiz Carlos Hauly

PP
Alexandre Santos João Tota
Mário Negromonte Nilton Baiano

PTB
José Carlos Martinez Iris Simões
José Chaves Vicente Cascione

PL
Bispo Rodrigues Lincoln Porteia
Edmar Moreira Wellington Roberto

PSB
1 vaga Paulo Baltazar

PPS
Dimas Ramalho Roberto Freire

PDT
Dr. Hélio Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Promotor Afonso Gil Sérgio Miranda

PRONA
Elimar Máximo Damasceno Vander1ei Assis

PT

Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-8436/7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR FATOS RELACIONADOS À

PIRATARIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E
SONEGAÇÃO FISCAL.

Presidente: Medeiros (PL)
10 Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
20 Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdOB)
30 Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

Ann Pontes
Jorge Alberto
Paulo Afonso

Pedro Chaves

1 vaga

Gervásio Silva
José Rocha

1 vaga

Anfbal Gomes
Hermes Parcianello

Mauro Benevides

Antonio Carlos Biscaia
Dr. Rosinha

Fernando Ferro
Paulo Bernardo

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Arnon Bezerra
Gonzaga Mota
Veda Crusius

PT

PFL

PSDB

PMDB

Ora. Clair
Eduardo Valverde
José Mentor
Paulo Pimenta

Antonio Cambraia
Eduardo Paes - vaga do PFL
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

PSDB

Eduardo Sciarra
Robson Tuma
Rodrigo Maia

André Luiz
Edison Andrino
José Borba

Carlos Eduardo Cadoca
Luiz Bittencourt
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Max Rosenmann.
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)



Secretário(a): Silvio Souza da Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7061/7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR DENÚNCIAS DE

IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS POR
EMPRESAS E INSTITUiÇÕES PRIVADAS DE PLANOS DE

SAÚDE.
Presidente: Henrique Fontana (PT)
1° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Veda Crusius (PSDB)
Relator: Dr. Ribamar Alves (PSB)
Titulares Suplentes

PT

Vanessa Grazziotin

Sarney Filho
PV

Jandira Feghali

Jovino Cândido
Colombo
Luiz Alberto
Orlando Fantazzini
lico Bronzeado

Gilberto Kassab
José Mendonça Bezerra
Mussa Demes

An íbal Gomes
Fernando Diniz
José Priante

Anivaldo Vale
Gonzaga Mota
Léo Alcântara

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

PT
Devanir Ribeiro

José Eduardo Cardozo
Rubens Otoni

Wasny de Roure
PFL

Fernando de Fabinho
Murilo lauith

1 vaga
PMDB

Max Rosenmann
2 vagas

PSDB
Antonio Cambraia

Antonio carlos Mendes Thame
Julio Semeghini

PP
Ivan Ranzolin

1 vaga
PTB

Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7064/7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR OPERAÇÕES NO SETOR DE

COMBUSTivEIS, RELACIONADAS COM A SONEGAÇÃO DOS
TRIBUTOS, MÁFIA, ADULTERAÇÃO E SUPOSTA INDÚSTRIA

DE LIMINARES.
Presidente: Carlos Santana (PT)
1° Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PT)
2° Vice-Presidente: José Borba (PMDB)
3° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
Relator: Carlos Melles (PFL)
Titulares Suplentes

Antonio Carlos Biscaia João Grandão
Arlindo Chinaglia Roberto Gouveia
Dr. Rosinha 2 vagas
Henrique Fontana

PFL
Júlio Cesar Ney Lopes
Laura Carneiro Paes Landim
Robson Tuma 1 vaga

PMDB
Luiz Bittencourt Asdrubal Bentes
Max Rosenmann Darcfsio Perondi
Saraiva Felipe Silas Brasileiro

PSDB
João Castelo Luiz Carlos Hauly
Sebastião Madeira Rafael Guerra
Yeda Crusius Walter Feldman

PP
Dr. Benedito Dias Enivaldo Ribeiro
Nelson Meurer José Linhares

PTB
Roberto Jefferson Arnaldo Faria de Sá
Silas Câmara José Carlos Martinez

PL
Bispo Wanderval Almir Moura
Maurício Rabelo Carlos Mota

PSB
Dr. Ribamar Alves Alexandre Cardoso

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende

PDT
Mário Heringer Wagner Lago

PCdoB
Jandira Feghali Jamil Murad

PRONA
Elimar Máximo Damasceno Vanderlei Assis

Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros Tavares
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7067/7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR AS ATIVIDADES DASERASA·

CENTRALIZAÇÃO DE SERViÇOS DOS BANCOS S/A.
Presidente: Giacobo (PL)
1° Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
2° Vice-Presidente: Reinaldo Betão (PL)
3° Vice-Presidente: Gonzaga Mota (PSDB)
Relator: Gilberto Kassab (PFL)
Titulares Suplentes

Alex Canziani
Neuton Lima

Giacobo
Reinaldo Betão

1 vaga

Cezar Silvestri

Manato

Perpétua Almeida

Deley

Carlos Santana
Luciano lica
Luiz Bassuma
Paulo Rubem Santiago

Carlos Melles
José Carlos Araújo
Paes Landim

André Luiz
Eliseu Padilha
José Borba

Eduardo Gomes
Rafael Guerra
Rose de Freitas

José Mílítão
Luiz Antonio Fleury

PL
Almir Moura

Oliveira Filho
PSB

1 vaga
PPS

Rogério Silva
PDT

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

1 vaga
PV

Jovino Cândido

PT
Fernando Ferro

João Grandão
João Magno

Maria do Rosário
PFL

Gervásio Silva
Rogério Teófilo

1 vaga
PMDB

Edison Andrino
Eduardo Cunha· vaga do PP

José Divino
Mauro Lopes

PSDB
Helenildo Ribeiro

João Campos
(Deputado do PP ocupa a vaga)



PT

PFL

PL

PSDB

PP

PT

PFL

PMDB

PSDB
Osvaldo Biolchi

Márcio Reinaldo Moreira

Carlos Sampaio

Arlindo Chinaglia

Aroldo Cedraz

(Deputa4o do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputa40 do PMDB ocupa a vaga)
(Deputa4o 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 PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PT
César Medeiros· vaga do PRESID~NTE

Fernando Gabeira - vaga do PRESIDENTE
Leonardo Monteiro - vaga do PRESIDENTE

PMDB
Luiz Bittencourt· vaga do PRESIDENTE
Nelson Bornier • vaga do PRESIDENTE
Sandro Matos· vaga do PRESIDENTE

PTB
Ronaldo Vasconcellos- vaga do PRESIDENTE

PP
Julio Lopes - 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

PSC
Renato Cozzolino - vaga do PRESIDENTE

Secretário(a): .

REGULA A FALtNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE EXERCEM

ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDtNCIAS.

Coordenador: Arlindo Chinaglia (PT)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

IIdeu Araujo

1 vaga

Dimas Ramalho

Severiano Alves

or. Francisco Gonçalves
João Magalhães

Mauricio Rabelo
Miguel de Souza

Alexandre Santos· vaga do
PSDB

João Pizzolatti
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)

PP

PL

PTB

PSB

PPS

PDT

PRONA

PCdoB

Jaime Martins
João Caldas

Dr. Evilásio

Pompeo de Mattos

Rogério Silva

Professor Irapuan Teixeira

Dilceu Sperafico

Ricardo Barros

Iris Simões
Mareus Vicente

Daniel Almeida

Pedro Fernandes

PMDB
Pastor Pedro Ribeiro
Pedro Novais

César Bandeira
Corauci Sobrinho

João Castelo

Terezinha Fernandes
Washington Luiz

PP

PSB

PTB
Efiseu Moura

Paulo Marinho

Secretário(a): Ivete Maria Galdino dos Santos
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefones: 318-8362
FAX: 318-2182

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FAZER DIAGNÓSTICO
TÉCNICO SOBRE O ACIDENTE COM O VEiCULO LANÇADOR

DE SATÉLITE VLS·1 E SOBRE O PROGRAMA ESPACIAL
BRASILEIRO, PODENDO DESLOCAR-SE ABASE DE

ALCÂNTARA· MA, AO CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL·
CTA, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS· SP, OU A QUALQUER

OUTRA LOCALIDADE QUE SE FIZER NECESSÁRIO.
Titulares Suplentes

Dr. Ribamar Alves
PCdoB

Vanessa Grazziotin

Secretário(a): -

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 INDOSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTDA., ATINGINDO MUNICiplOS 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)

Nelson Marquezelli

Miguel de Souza

1 vaga

Geraldo Thadeu

André Zacharow

Promotor Afonso Gil

IIdeu Araujo

Marcelo Ortiz

PTB

PL

PSB

PPS

PDT

PCdoB

PRONA

PV



Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAçõES

TITULaS PUBLICADOS - 2002

OCUPAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO
AMAZÔNICA

ISBN 85-7365-212-8

R$15,40

ISBN: 85-7365-223-3

R$4,40

ENDIVIDAMENTO AGRfCOLA : A BUSCA DE
SOLU ÕES DEFINITIVAS

ISBN: 85-7365-236-5

R$ 5,50

NEGRO NO MERCADO DE TRABALHO
AUDIOVISUAL, O

ISBN: 85-7365-184-9

R$3,30

ISBN: 85-7365-231-4

R$ 3,30

CRISE DO MODELO DO SETOR ELÉTRICO
BRASILEIRO A

ISBN: 85-7365-2D8-X

R$ 3,30

lli

Locais de venda: Mfdia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (61) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (61) 318-6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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